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Mgr. Veřovský (ČSSD) odstoupil 
z funkce na vlastní žádost. „Rozhodl 
jsem se tak vzhledem ke zhoršení 
svého zdravotního stavu a v nepo-
slední řadě i z časových důvodů. 
Proto podle Zákona o obcích k prv-
nímu listopadovému dni rezignuji na 
funkci starosty,“ uvedl v krátkém pro-
slovu Veřovský, který stál v čele rad-
nice MO Ostrava-Jih pět let. Nadále 
zůstává členem zastupitelstva a také 
senátorem.

Jediným kandidátem na post sta-
rosty byl Bc. Karel Sibinský (ČSSD). 
Pro jeho zvolení hlasovalo jedenačty-
řicet zastupitelů, nikdo nebyl proti 
a dva se zdrželi hlasování. Podpořili 
jej i komunisté, kteří jsou v zastupi-
telstvu v opozici. „Pan Veřovský nám 
už před rokem, kdy se stal senátorem, 
oznámil, že ve funkci starosty bude 
maximálně dva roky. Neúspěšně jsme 
se ho snažili přesvědčit, aby ještě rok 
starostou zůstal,“ vysvětlil Sibinský. 
„Mou zásadní dominantou je zlepšení 
bezpečnostní situace v obvodu. Sa-
mozřejmě chci dokončit veškeré in-
vestiční záležitosti, které jsem jako 

místostarosta rozpracoval,“ nastínil 
své priority nový starosta.

Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih sou-
časně zvolilo nového místostarostu, 
kterým se stal Oldřich Lindovský 
(ČSSD). Pro jeho zvolení hlasovalo 
sedmatřicet zastupitelů, nikdo ne-
byl proti a šest se zdrželo hlasování. 
Na radnici bude mít na starosti soci-
ální péči a ochranu dětí a také vnitřní 
správu. Novým členem Rady MO Os-
trava-Jih se stal Petr Pěnták (ČSSD). 

Změnou starosty se rozložení poli-
tických sil na radnici nemění. Nadále 
ji ovládá koalice sociálních a občan-
ských demokratů. Michael Kutty

zpravodaj MO Ostrava-Jih � tel.: 599 430 230, fax: 599 430 490, e-mail: jizni.listy@ovajih.cz � rok 2007 � číslo11 � www.ovajih.cz � noviny jsou součástí projektu    www.ceskydomov.cz

Lindovský se těší na práci s kolegy .. strana 2

Minibus vyjíždí už 10. prosince ..........strana 3

Parkovacích míst přibude ...................strana 3

Kultura v Akordu funguje úžasně ......strana 4

Zlatá svatba manželů Vůjtkových ......strana 6

Nepřehlédněte:

Rada MO Ostrava-Jih
na 30. schůzi 18. 10. 2007

– rozhodla o pronájmech bytů v do-
mech zvláštního určení – Domě 
s pečovatelskou službou na ulici 
Odborářské v Ostravě-Hrabůvce 
a v Domě s pečovatelskou službou 
na ulici Horymírově v Ostravě-Zá-
břehu dle předloženého návrhu

– schválila snížení kapacity Základní 
školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1,
příspěvková organizace, dle dů-
vodové zprávy s účinností od 
1. 1. 2008

– rozhodla o přijetí investičního zá-
měru jako nedokončené investice 
v hodnotě 169 332 Kč od statu-
tárního města Ostravy za účelem 
zpracování projektové dokumen-

tace a následné realizace vybra-
ných stavebních objektů investiční 
akce „Výstavba technické infra-
struktury pro bytové domy na ul. 
Provaznická v Ostravě-Hrabůvce“ 

– schválila Plán zimní údržby míst-
ních komunikací a chodníků na ob-
dobí 2007/2008

– schválila poskytnutí finančního 
daru Hokejovému klubu HC Vít-
kovice Steel, občanské sdružení, 
na dovybavení výstroje a výzbroje 
pro hokejové přípravky ve výši 
15 000 Kč.

Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
na 7. zasedání 1. 11. 2007

– schválilo „Zásady pro poskytování 
veřejné finanční podpory – účelo-
vých dotací v oblasti školství, kul-

tury, sportu, sociální péče, pre-
vence kriminality a volného času 
dětí a mládeže pro rok 2008“ dle 
předloženého návrhu

– vzalo na vědomí novelu „Zásad 
a podmínek pro pronájem a vý-
měnu bytů ve vlastnictví statu-
tárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“, 
kterou schválila Rada městského 
obvodu Ostrava-Jih dne 4. 10. 2007, 
č. usnesení 1485/29, v rozsahu dle 
důvodové zprávy

– vzalo na vědomí informaci 
o úspěšné rekonstrukci objektu 
zámku v Zábřehu i nutnost zabývat 
se opravou, resp. rekonstrukcí vo-
zovky z ulice U Zámku ke zdravot-
nímu středisku a garážím

– schválilo rozpočtová opatření.

Z usnesení Rady a Zastupitelstva MO Ostrava-Jih BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Seznam jubilantů, kteří souhlasí 
se zveřejněním jména v Jižních lis-
tech. Starosta MO Ostrava-Jih Ka-
rel Sibinský přeje všem do dalších 
let hodně zdraví, spokojenosti a po-
hody v kruhu nejbližších.
Marie Novotná  ........................  90 let
Drahomíra Wawrečková  .........  85 let
Jan Vrtěl  ..................................  85 let
Jarmila Turková  ......................  85 let
Vlastimil Štefek  ......................  85 let
Vlasta Šašinová  ......................  85 let
Žofie Skalíková  .......................  85 let
Zdeňka Rieglová  .....................  85 let
Ladislav Novák  .......................  85 let
Václav Kratochvil  ....................  85 let
Marie Havránková  ..................  85 let
Miloslav Drobný  ......................  85 let
Jarmila Dočkalová  ..................  85 let
Marie Baranová  ......................  85 let
Irena Zezulková  ......................  80 let

Božena Sýkorová  .....................80 let
Ján Senič  .................................80 let
Růžena Selesová  ....................  80 let
Miroslav Sedlák  ......................  80 let
Věra Rejnochová  ....................  80 let
Milka Pešková  ........................  80 let
Jarmila Pannová  .....................  80 let
Naděžda Paláčková  ...............  80 let
Jiřina Lindovská  ......................  80 let
Miroslav Kuchryk  ....................  80 let
Jan Koranda  ...........................  80 let
Danuše Knejzlíková  ...............  80 let
Věra Juříčková  ........................  80 let
Vladimír Jakeš  ........................  80 let
Věra Chlebovská  ....................  80 let
Lubomír Hluchník  ...................  80 let
Vítězslav Graf  ..........................  80 let
Marie Dosedělová  ..................  80 let
Stanislav Čtveráček  ...............  80 let
Alois Boček  .............................  80 let

Novým starostou je Karel Sibinský

První listopadový den se Otakar Veřovský (vlevo) vzdal funkce starosty, prvním mužem radnice byl zvolen Karel Sibinský 
(vpravo).  Foto: Michael Kutty

Pravidelné listopadové 
zasedání zastupitelstva 

městského obvodu Ostra-
va-Jih odvolalo z funkce 
starosty Mgr. Otakara Ve-
řovského. Jeho nástupcem 
se stal Bc. Karel Sibinský, 
který byl dosud místosta-
rostou.

Starosta Karel Sibinský zve občany 

na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, 

které se uskuteční 

ve čtvrtek 20. prosince od 9 hodin 

v prostorách KD K-TRIO na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce.

Vážení spoluobčané,

bezprostředně poté, co jsem byl na listopadovém za-
sedání zastupitelstva našeho obvodu zvolen starostou, 
od zástupců médií jsem nejčastěji dostával otázku, 
na jaký hlavní problém se chci soustředit. Odpově-
děl jsem, že mou zásadní dominantou je zlepšení bez-
pečnostní situace v obvodu. Na kriminalitu upozor-
nily i výsledky nedávného sociologického výzkumu. 

Její snížení je skutečně prioritním úkolem, na kterém musíme pracovat 
společně se zástupci policejních složek. I proto jsme letos opět realizo-
vali projekt Bezpečný Jih, jsem rád, že náš obvod byl prvním v rámci Os-
travy, kde začalo působit Stacionární centrum prevence, kam se občané 
mohou obracet se svými problémy.

Obecně platí, že se musíme věnovat zejména tomu, co občany nejvíce 
trápí. Ne tomu, co si vymyslíme na radnici. Občané musejí vědět, že jim 
někdo naslouchá, že to, co je štve, neskončí u nás v šuplíku nebo ještě 
v horším případě v koši. Je mi jasné, že za dva týdny neopravíme tisíc 
chodníků ani pískovišť. Ale do systému rekonstrukcí je třeba vnést určitý 
řád. Ve finální fázi musí být vidět, že je náš obvod upraven.

Právě na příkladu pískovišť naše radnice ukazuje, že jí názory ob-
čanů nejsou lhostejné. V prostorách kulturního domu K-TRIO v Hra-
bůvce a poté i v zábřežském Akordu jste měli možnost vyjádřit se, která 
pískoviště v obvodě chcete zachovat a která ne. Rekonstrukce provedeme 
v takovém objemu, abychom se o pískoviště byli schopni starat. Zastá-
váme názor raději méně pískovišť, ale udržovaných. Ať kvalita nahradí 
kvantitu. Pískoviště musejí být dostupná, což platí také pro jejich okolí. 
Podobná anketa proběhla také na téma řešení dopravní situace v okolí 
ČEZ Arény, kterou rovněž budeme vyhodnocovat.

Ukončili jsme program oprav panelových domů, zůstal pouze dlouho-
dobý projekt rekonstrukce Jubilejní kolonie. Každý rok proběhne další 
etapa, chceme, aby se celá lokalita uzavřela a ohraničila ulicemi Ediso-
nova, Provaznická, Horní a Závodní. Do pěti let by mělo být vše hotovo.

Chceme pokračovat v opravách chodníků a zeleně, zaměřit se na větší 
počet parkovacích míst. Každý rok se budeme snažit udělat generální 
opravu jednoho podchodu. Zaměříme se na projekty, které budou praco-
vat s estetizací prostředí v lokalitách Pískových Dolů a Výškovic. To jsou 
společně s bezpečností hlavní témata, která občany našeho obvodu nej-
více trápí. 

Bc. Karel Sibinský, starosta 

Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že v pondělí 31. prosince bude ÚMOb Ostrava-

-Jih z technických důvodů uzavřen. Své záležitosti si můžete vyřídit hned 
v první úřední den příštího roku, ve středu 2. ledna 2008. 

Nový starosta se bezprostředně po svém zvolení ocitl pod palbou otázek zá-
stupců médií.  Foto: Michael Kutty

Bc. Karel Sibinský
narozen: 14. 4. 1950
vzdělání: vysokoškolské (Ostrav-
ská univerzita – pedagogická fa-
kulta, Státní energetický institut – 
obor průmyslová energetika)
rodinný stav: ženatý
počet dětí: 1
politická strana: ČSSD (od roku 
1990)
záliby: sport, hudba

Městský obvod Ostrava-Jih chce tra-
dičně slavnostně přivítat prvního ob-
čánka, který se narodí v roce 2008. 
Vyzýváme rodiče s trvalým pobytem 
v obvodu Ostrava-Jih, jímž se narodí dítě 

v prvních minutách, hodinách či dnech 
roku 2008, aby kontaktovali p. Šárku 
Zubkovou na tel. č. 599 430 410 nebo 
na e-mailové adrese: sarka.zubkova@o-
vajih.cz nejpozději do 4. ledna 2008.

Hledáme prvního občánka obvodu
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KRÁTCE Z OBVODU
��Vánoční orientační závod dru-
žin
Oddíl Tom 9901 Čmoudík Ostrava 
zve všechny zájemce na tradiční 
akci – vánoční orientační závod dru-
žin, který se bude konat v sobotu 
22. prosince od 8.30 hodin v areálu 
zdraví v Bělském lese v Zábřehu. 
Více informací lze získat na webo-
vých stránkách www.cmoudik.cz 
nebo u vedoucího oddílu Rosti Kaš-
tovského na tel. č. 607 863 290.
�� Zápis prvňáčků na ZŠ Mitu-
šova 16
ZŠ Mitušova 16 v Hrabůvce upozor-
ňuje rodiče budoucích prvňáčků, 
že ve dnech 22. a 23. ledna 2008 
bude od 12 do 18 hodin probíhat 
zápis dětí do prvních ročníků. Malé 
žáčky na „Pohádkové cestě do první 
třídy“ provedou skřítkové a další po-
stavičky z pohádek. Podrobné infor-
mace jsou na internetové adrese 
www.zsmitusova16.cz. 
�� ZŠ Františka Formana infor-
muje
Základní škola Františka Formana 
na Dubině připravila pro násle-
dující dva měsíce několik zajíma-
vých akcí. Jedenáctého prosince se 
uskuteční vernisáž výstavy výtvar-
ných prací (16 hod.), 18. prosince je 
na programu tradiční školní vánoční 
jarmark (16–18 hod). Devátého 
ledna příštího roku proběhne zá-
bavné odpoledne pro budoucí prv-
ňáčky a jejich rodiče (15–18 hod.). 
Jeho součástí bude prohlídka školy, 
ukázková hodina v 1. třídě, nahléd-
nutí do odpoledního vyučování, ná-
vštěva kroužků školní družiny a nej-
různější hry a soutěže pro děti. Ve 
dnech 22. a 23. ledna se uskuteční 
zápis do 1. ročníků.

�� Den otevřených dveří v MŠ 
I. Herrmanna
Mateřská škola Ignáta Herrmanna 
(součást ZŠ a MŠ Krestova v Hra-
bůvce) pořádá 13. prosince Den ote-
vřených dveří pro širokou veřejnost, 
spojený s Vánoční výstavou a odpo-
ledním Vánočním jarmarkem pro ro-
diče. Přijďte si prohlédnout perníkové 
nápady, adventní vazby a další vá-
noční výzdobu. Dopoledne školu na-
vštíví senioři z Domova důchodců na 
Petruškově ulici a Speciální školy Avi-
atiků, odpoledne je na programu jar-
mark. Už 6. prosince dopoledne bude 
každoroční Mikulášská nadílka, děti 
se mohou těšit na Mikuláše, vese-
lou čertici a bohatou nadílku. Také 
pro děti, které nechodí pravidelně do 
mateřské školy, připravil Mikuláš pře-
kvapení, pokud přijdou 13. prosince 
na Den otevřených dveří do školního 
klubu Kočička. Začátek je v 15 hodin 
ve třídě Kočička.
��ZŠ Mitušova 8 zve k návštěvě
Pokud rodiče uvažují, že se svými 
dětmi přijdou 22. nebo 23. ledna 
příštího roku k zápisu do budoucích 
prvních tříd na ZŠ Mitušova 8 v Hra-
bůvce, mají možnost kdykoliv na-
vštívit školu. Při její návštěvě mo-
hou získat další podrobné informace 
o vzdělávání žáků a podívat se na 
průběh vyučování. Svou návštěvu je 
lépe dohodnout si prostřednictvím e-
-mailu www.zsmitusova8.cz. Den ote-
vřených dveří letos ZŠ Mitušova 8 po-
řádá 14. prosince, ve stejný den jsou 
zájemci srdečně zváni i na Vánoční 
tvůrčí dílnu, která se koná od 15 ho-
din. Děti si zde mohou společně s ro-
diči vytvořit drobné výrobky a vychut-
nat vánoční atmosféru u malého 
pohoštění ve školní jídelně.

Těším se na spolu-
práci se současným 

vedením radnice. To jsou 
slova Oldřicha Lindov-
ského, nového místosta-
rosty městského obvodu 
Ostrava-Jih. Čtyřiašede-
sátiletý rodák ze Starého 
Zábřehu byl zvolen do 
funkce na listopadovém 
zasedání zastupitelstva.

Na radnici bude mít na starosti ob-
last sociální péče, sociálně právní 
ochrany dětí a vnitřní správy. „Chci 
vycházet se všemi tak, aby si ob-
čané mohli říci, že plníme své před-
volební programy. Očekávají od nás, 
že společnými silami na radnici něco 
dokážeme,“ řekl Lindovský s tím, že 
na spolupráci s kolegy se velice těší. 
Jako radní dávno sám poznal, co ob-
čany našeho obvodu nejvíce trápí. 
„Lidé se na mě nejčastěji obracejí 
kvůli parkování vozidel. To je asi 
největší problém, který je třeba ře-
šit. Musíme hledat nová místa, někde 
třeba i trochu na úkor zeleně. Auta 
totiž kvůli nedostatku míst často 
parkují tak, že může dojít k ohrožení 
bezpečnosti občanů. Sanitní vozidla 
nebo hasiči mají do mnoha míst ob-

tížný přístup. Musíme skloubit spo-
kojenost a bezpečnost občanů,“ po-
kračoval Lindovský.

Nový místostarosta je od roku 1996 
členem České strany sociálně demo-
kratické. Vyučil se ve vítkovických 
železárnách, kde byl pětatřicet let za-
městnán jako technik v závodě, který 
vyráběl ocelové konstrukce a energe-
tická zařízení. Po večerech vystudoval 
střední školu a středně průmyslovou 
stavební školu. Posledních dvanáct 
let dělal obchodního zástupce penzij-
ního fondu s nynějším názvem Axa. 
„Vítkovické železárny tento penzijní 
fond založily,“ uvedl vítkovický pa-
triot, kterého těší, že mnoho zaměst-
nanců Vítkovic žije v našem měst-
ském obvodu.

Oldřich Lindovský je bývalý ak-
tivní sportovec. Momentálně se jako 

funkcionář věnuje fotbalu v FC Os-
trava-Jih a pomáhá i v zábřežském 
Sokole. Celý jeho život je protkán 
sportem. „Dodnes si rád zahraji fot-
bal. A když mě někdo vezme mezi 
sebe, jdu si i zabruslit,“ usmívá se. 
Sen si ale splní až na lyžích v Bílé 
pod Konečnou. „Dvě hodinky si 
zalyžovat, to je paráda. A vůbec 
k tomu nepotřebuji cestovat do 
Alp.“ Michael Kutty

Obyvatelé našeho obvodu se i na-
dále mohou vyjádřit k otázce kon-
cepce dětských pískovišť. Anketní 
lístky doplněné mapkami s vyzna-
čenými pískovišti, která mají být 
zachována nebo naopak zrušena, 
najdou od poloviny listopadu v pro-
storách Domu kultury Akord v Zá-

břehu. Smyslem akce je redukce 
počtu pískovišť v obvodu, z nichž 
mnohá jsou v nevyhovujícím stavu 
nebo dlouhodobě nevyužívaná. 
„Získané údaje vyhodnotíme a bu-
deme s nimi nadále pracovat,“ uvedl 
místostarosta obvodu Radim Mi-
klas.  (kut)

Uctění památky. Letos uplynulo přesně 89 let od doby, kdy 28. října vznikl 
samostatný československý stát. Toto výročí a státní svátek uctili představi-
telé města a městských obvodů společně se zástupci Českého svazu bojov-
níků za svobodu, Slovenského svazu bojovníků za svobodu, Československé 
obce legionářské, Armády České republiky a Konfederace politických vězňů 
u památníku v Husově sadu v Moravské Ostravě. Věnec zde položil i místosta-
rosta našeho obvodu Jiří Voloch.  Foto: Michael Kutty

Anketa o dětských pískovištích
je přesunuta do prostor DK Akord

� Vnější a vnitřní kontrolní činnost, zadávání veřejných zakázek, legislativní činnost, veřejný 
pořádek, publicita obvodu, obrana státu, ochrana obyvatelstva a požární ochrany

 Starosta Bc. Karel Sibinský, tel.: 599 430 206, e-mail: karel.sibinsky@ovajih.cz

� Investiční výstavba a rozvoj, bytové hospodářství – správa DaBF, stavebně správní řízení, 
vodní hospodářství a ochrana vod, životní prostředí, památková péče

 Místostarosta Ľubomír Košík, tel.: 599 450 304, e-mail: lubomir.kosik@ovajih.cz

� Komunální služby, doprava a silniční hospodářství, majetkové vztahy, technický provoz 
a údržba majetku, správa informačních systémů

 Místostarosta Radim Miklas, tel.: 599 430 205, e-mail: radim.miklas@ovajih.cz

� Finance a rozpočet, školství, kultura a tělovýchova, prevence kriminality
 Místostarosta Ing. Jiří Voloch, tel.: 599 430 235, e-mail: jiri.voloch@ovajih.cz

� Sociální péče, sociálně právní ochrana dětí, vnitřní správa
 Místostarosta Oldřich Lindovský, tel.: 599 430 260, e-mail: oldrich.lindovsky@ovajih.cz

� Plnění funkce statutárního orgánu zaměstnavatele, povinnosti ze zákona o obcích, stanovení 
platů zaměstnancům úřadu, řízení, kontrola a koordinace činnosti zaměstnanců úřadu, zabez-
pečování jednotného postupu útvarů při plnění úkolů úřadu, vydávání organizačních norem, 
zařazování zaměstnanců k výkonu správních činností podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích ÚSC a schvalování plánu vzdělávání úředníků, určování zaměstnanců pro styk s utajo-
vanými skutečnostmi, plnění komplexních výkonů dozoru nad zákonností právních předpisů 
a jiných opatření úřadu nebo územních správních úřadů

 Tajemník úřadu Ing. Josef Hipšr, tel.: 599 450 238, e-mail: josef.hipsr@ovajih.cz

Vedení radnice – kdo má za co odpovědnost?

Oldřich Lindovský se těší 
na spolupráci s kolegy

Nový radní

Petr Pěnták
Rok narození: 1962 
Dosažené vzdělání: středoškolské
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: 1 
Politická strana: ČSSD

Oldřich Lindovský ve své řeči k zastupitelům poté, co byl zvolen novým mí-
stostarostou obvodu.  Foto: Michael Kutty

Oldřich Lindovský
Rok narození: 1943 
Dosažené vzdělání: středoškolské 
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: 2 
Politická strana: ČSSD
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V pondělí 10. prosince vyjede na-
příč městským obvodem Ostrava-Jih 
minibusová linka č. 96. V nejlidna-
tějším ostravském obvodu má vyřešit 
tzv. „hluchá“ místa a zejména vylep-
šit dostupnost významných institucí. 
„Na některé z nich je možné dostat 
se pouze s přestupem a za cenu pře-
konání různých bariér. Právě to by 
měla nová minibusová linka napra-
vit,“ uvedl místostarosta obvodu Ra-
dim Miklas.

Už 18. září se uskutečnila kontrolní 
jízda za účasti zástupců radnice a ost-
ravského dopravního podniku, jejímž 
úkolem bylo zmapovat terén. Výcho-
zím místem bude zastávka Hotelový 
dům Hlubina, cílovou stanicí pak Po-
liklinika v Hrabůvce. Půlroční zku-
šební provoz má za úkol otestovat 
zájem občanů o čtvrtou minibuso-
vou linku ve městě. Spoj bude jezdit 
v pracovní dny přibližně v hodino-
vém intervalu.  (kut)

Statutární město Ostrava, městský 
obvod Ostrava-Jih, vyhlásilo výbě-
rové řízení pro poskytování veřejné fi-
nanční podpory – účelových dotací 
v oblasti školství, kultury, sportu, soci-
ální péče, prevence kriminality a vol-
ného času dětí a mládeže pro rok 2008. 
Do výběrového řízení se mohou přihlá-
sit občanská sdružení, humanitární or-
ganizace a jiné právnické nebo fyzické 
osoby působící na území obvodu Ostra-
va-Jih v oblasti školství, kultury, sportu, 
sociální péče, prevence kriminality 
a volného času dětí a mládeže. Zásady 
a formuláře najdete na www.ovajih.cz 
nebo si je můžete vyzvednout: pro ob-
last školství, kultury, sportu, prevence 
kriminality a volného času dětí a mlá-
deže v kanc. č. 110, budova B, 1. pa-
tro ÚMOb Ost.-Jih, pro oblast sociální 
péče v kanc. č. 103 nebo kanc. č.131, 
budova C, přízemí ÚMOb Ost.-Jih. 
Termín odevzdání žádostí je do 31. led-
na 2008.  Odbor školství a kultury ÚMOb 

Nedávno bylo dokončeno parko-
viště s dvaadvaceti místy na ulici 
J. Škody na Dubině. V lokalitě ulic 
Kaminského a Žižkovská byly zpra-
covány návrhy výstavby parkovišť. 
Ke zlepšení situace by mělo dojít 
i v Hrabůvce, v oblasti Jubilejní ko-
lonie dochází v rámci rekonstrukcí 
domů i k dostavbám parkovacích 
míst. Na ulici Provaznické je při-
pravena projektová dokumentace 
stavby parkoviště.

Na snadnější možnost zaparkovat 
se mohou těšit také ve Výškovicích. 
„V terénu na konci ulice Šeříkové by 
v příštím roce mělo dojít k výstavbě 
velkého parkoviště se zhruba sto 
padesáti místy k stání,“ uvedl mís-
tostarosta Radim Miklas s tím, že 
další kroky ke zlepšení jsou ve způ-
sobu řešení statické dopravy. „Jedná 
se o zjednosměrnění ulic, odstranění 
parkovacích ostrůvků nebo částečná 
stání na chodnících,“ doplnil Mi-

klas. Radnice našeho obvodu navá-
zala spolupráci se stavební fakultou 
VŠB-TU Ostrava. „Studenti v rámci 
svých diplomových prací pomohou 
s řešením dopravních záležitostí. 
V několika lokalitách chceme vy-
zkoušet použití tzv. monolitických 
skeletů k parkování, které by ne-
byly drahé a zvýšily by kapacitu 
parkovacích místo zhruba o deset 
procent,“ vysvětlil místostarosta 
Radim Miklas.

Problémy s parkováním budou 
v nadcházejícím zimním období 
horší, než jsou standardně. Kvůli 
odklizenému sněhu dojde ke zú-
žení ulic a sníží se počet parkova-
cích míst. Navíc kvůli umožnění 
zimní údržby nebude možno par-
kovat v místech, kde je to v letních 
měsících tolerováno. 

Nejproblémovější lokality s par-
kováním v městském obvodu Os-
trava-Jih:
Zábřeh: ul. Výškovická, Čujko-
vova, Svazácká, P. Lumumby
Výškovice: ul. Šeříkova
Hrabůvka: ul. Jubilejní kolonie, 
Provaznická
Dubina, Bělský les: ul. Horní, V. Ji-
říkovského, V. Košaře, A. Gavlase, 
A. Poledníka (kut)

Římskokatolický kostel Ducha 
svatého se stal novou dominantou 
Zábřehu. Věřícím slouží od soboty 
20. října, kdy byl slavnostně vy-
svěcen. Ostravsko-opavský biskup 
František Václav Lobkowicz vysvě-
til i samostatně stojící zvonici. „Na 
mši svatou přišlo více než tisíc lidí,“ 
uvedl Vítězslav Řehulka ze zábřež-
ské farnosti. 

Zájem byl tak obrovský, že vě-
řící se v chladném počasí tísnili 
i venku a sledovali přenos na vel-
koplošné obrazovce. Výstavbu kos-
tela mohli obyvatelé této části ob-

vodu pozorovat čtyři roky. Moderní 
katolický chrám je největší sakrální 
stavbou v Ostravě zrealizovanou za 
posledních sto let. Třicetimetrovou 
zvonici navrhl brněnský architekt 
Marek Štěpán. „Chtěl jsem, aby se 
stavba tvarem odlišovala od okol-
ních panelových domů,“ uvedl ar-
chitekt Štěpán. 

Kostel i s přilehlou zvonicí vyšly 
na více než padesát milionů korun, 
stavba byla financována katolickou 
církví, z darů věřících a sponzor-
ských darů i příspěvku města Os-
travy.  (kut)

Vozidla technicky nezpůsobilá pro-
vozu – vraky – překážejí a zabírají 
místa na parkovištích na našich sídliš-
tích. Často mají ostré hrany nebo jiná 
nebezpečná místa, a jsou tak zdrojem 
nebezpečí úrazů. Pro usnadnění ře-
šení odtahu a ekologické likvidace ne-
pojízdného vozidla poskytujeme ma-
jitelům těchto vozidel kontakt při 
řešení této situace: Bytprům, výrobní 
družstvo v Ostravě, Výškovická 38, 
Ostrava-Zábřeh, tel: 595 700 140, 
m: 602 725 803, info@bytprum.cz, 
www.bytprum.cz. Majiteli vozidla, 
který své vozidlo předá k ekologické li-
kvidaci, bude vystaven protokol o pře-
vzetí, který je nutný k trvalému vyřazení 
vozidla z evidence na odboru dopravně-
-správních činností MMO, který má od 
1. 7. 2007 sídlo na ul. 30. dubna 35/635, 
0strava (bývalá Union banka), telefon 
přes spojovatelku MMO č. 599 444 444. 
Další možností ekologického odstranění 
autovraku je kontakt na firmu: ŽDB 
GROUP, a.s., Bohumín, provoz Re-
cyklace, tel: 596 083 671, 596 082 646, 
604 228 312, 604 228 302

Odbor dopravy a komunálních služeb 
ÚMOb Ostrava-Jih

Vážení spoluobčané,
v tomto článku bych Vám chtěl přiblížit práci 

strážníků Městské policie (MP) Ostrava, kteří 
působí v obvodu Ostrava-Jih.

Mezi prvořadé úkoly MP patří zajišťování 
místních záležitostí veřejného pořádku v rámci 
působnosti obce. Při zabezpečování těchto 
úkolů strážníci MP Ostrava zejména přispívají 
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlí-
žejí na dodržování pravidel občanského sou-
žití, odhalují přestupky a jiné správní delikty 
v rozsahu stanoveném zákonem o obecní poli-

cii, resp. jiným zákonem přispívají k bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích, upozorňují fyzické a právnické osoby na poru-
šování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

I když strážníci MP pouze přispívají k bezpečnosti a plynulosti silnič-
ního provozu, patří mezi naše úkoly i zajištění průjezdnosti komunikací. 
Jelikož je v celém městském obvodu Ostrava-Jih nedostatečný počet par-
kovacích míst, řeší strážníci pouze nejzávažnější případy, kdy jsou komu-
nikace těžko průjezdné a hrozí, že by nesprávným parkováním byl zcela 
znemožněn průjezd vozidlům rychlé záchranné služby nebo hasičského 
záchranného sboru. Problematika nedostatečného počtu parkovacích 
míst a vůbec možnosti k zaparkování vozidel je na území celého města 
Ostravy již dlouhodobě propírána v tisku, na úrovni úřadů městských ob-
vodů i vedení města. Jistě se s občany shodneme, že počty parkovacích 
míst nelze rozšiřovat do nekonečna, zvláště s ohledem na skutečnost, že 
počet vozidel provozovaných v Ostravě každoročně stoupá o několik ti-
síc. MP bohužel není tím, kdo by byl schopen tuto několik let trvající 
problematiku vyřešit. Samozřejmě se budeme snažit poskytnout občanům 
pomoc v závažných případech, kdy zaparkovaná vozidla budou bezpro-
středně překážet v silničním provozu (např. zaparkované vozidlo brání 
zásobování, výjezdu jinému vozidlu nebo z garáže), ale dlouhodobé pro-
blémy s parkováním vozidel nejsme schopni vyřešit, proto občany žádám, 
aby se na strážníky MP obraceli pouze v uvedených případech.

Vzhledem k mnohdy neuspokojivému stavu veřejného pořádku v lokali-
tách sídlištní zástavby se strážníci snaží s vým výkonem služby zajišťovat 
zejména veřejný pořádek, protože právě veřejný pořádek a občanské sou-
žití občanů je naším prioritním úkolem. Také z tohoto důvodu nelze spat-
řovat, i když se tak v současné době bohužel mnohdy děje, v MP útvar, 
který by měl určitým způsobem „suplovat“ činnost Policie ČR, ať už se 
jedná o službu pořádkové, kriminální nebo dopravní policie. Tím by byla 
zcela popřena základní filozofie zřízení MP.

Milí spoluobčané, chtěl bych Vám sdělit, že dodržování veřejného po-
řádku a určených pravidel občanského soužití mezi lidmi je věcí nás 
všech. Vás poctivých občanů, abyste tyto právní normy dodržovali a nás 
strážníků MP, abychom navíc dodržování daných právních norem kont-
rolovali.

Chtěl bych vás ujistit, že strážníci MP jsou v rámci svých zákonných 
možností vždy připraveni pomoci vám při řešení protiprávního jednání 
a nastolení právního stavu. Ubezpečuji vás, že strážníci MP budou svým 
výkonem služby přispívat k dobré ochraně vašeho majetku a budou se 
snažit co nejvíce eliminovat negativní jevy na úseku veřejného pořádku 
a občanského soužití, které se v městském obvodu Ostrava-Jih vyskytují 
a věřím, že ve spolupráci s Policií ČR a vedením městského obvodu se 
nám to bude dařit.

Str. Jindřich Petruška, velitel spádové služebny MP Hrabůvka

Minibus vyjíždí už desátého prosince!

Mapka znázorňující trasu minibusu ostravským obvodem Jih, pojmenovány 
jsou názvy jednotlivých zastávek.  Mapa: DP Ostrava Jízdní řád minibusové linky číslo 96.  Foto: DP Ostrava

Výběrové řízení

Parkovacích míst
v obvodu přibude

Řidiči, pozor!

Nový kostel už slouží věřícím

Parkování – věčný pro-
blém téměř všech ost-

ravských obvodů. Jih není 
výjimkou, ale počet par-
kovacích míst se postupně 
přece jen zvyšuje.

�
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Když se řekne Akord, většině 
návštěvníků se asi vybaví přede-
vším kvalitní divadelní předsta-
vení. Souhlasíte?

Kultura v Akordu funguje napro-
sto úžasně a speciálně návštěvností 
divadelních představení jsem pří-
jemně překvapena, téměř všechna 
máme vyprodána. V letošním roce 
se zvýšila návštěvnost skoro o šest 
tisíc diváků, což je vynikající číslo.

Čím to podle vás je?
Určitě dobrou dramaturgií, výbě-

rem jednotlivých titulů. Řekla bych, 
že veřejnost celkově projevuje větší 
zájem o divadlo.

V Akordu jsou tradičně úspěšné 
klubové pořady, můžete připome-
nout některé z nich?

Velice oblíbený je Senior klub, 
kde se pravidelně schází přes sto se-

niorů z celé Ostravy. Pro tuto věko-
vou skupinu není mnoho takových 
pořadů. Podstatné je, že si senioři 
sami vybírají témata a aktivně se 
do nich zapojují. Například v sou-
těži O nejlepší koláč nebo při volbě 
Lady babi. Velký zájem je také 
o pravidelný pořad Dámy, na ka-
fíčko, kde se divačky setkávají se 
zajímavými hosty. V rámci tohoto 
pořadu se letos poprvé uskutečnila 
Úplně dámská jízda do Vysokých 
Tater. Akce byla úspěšná, dámy na-
plnily celý autobus. 

Oblíbené jsou také akce pořá-
dané před Akordem pod záštitou 
městského obvodu Ostrava-Jih.

Určitě, hojně navštěvované jsou 
Slavnosti obvodu i Vinobraní, na 
které letos přišlo přes pět tisíc lidí. 
Už dlouho dopředu se každoročně 

občané těší na roz-
svícení vánočního 
stromu na náměstí 
SNP.

Na co se diváci 
mohou těšit ještě 
v letošním roce?

Dvanáctého pro-
since to bude vá-
noční reprezentační 
koncert Jiřího Sti-
vína a cimbálové 
muziky Zlaté hu-
sle. Velký zájem ur-
čitě bude o předsta-
vení Poslední šance 
s Ljubou Skořepo-
vou v hlavní roli, 
které plánujeme na 
osmnáctého pro-
since. A samozřejmě 
nesmí chybět tra-
dičně bohatý a zajímavý program 
na Silvestra.

Co chystáte pro příští rok?
Plánů je více. Připravujeme velký 

projekt pro hendikepované občany, 
chceme se více zaměřit na kurzovní 
činnost, pokračovat v úspěšných 
klubových pořadech. Určitě se bu-
deme soustředit na akce v letní za-

hradě, o prázdninách se zde budou 
konat koncerty a pohádky. Rádi by-
chom pokračovali v modernizaci 
prostor tak, aby se u nás návštěvníci 
cítili příjemně.

Zmínila jste modernizaci, co už 
bylo rekonstruováno?

Znatelnou proměnou prošel velký 
sál, například jsme pořídili nové 

stupňovité hlediště, které si diváci 
velmi pochvalují. Díky pomoci os-
travské radnice se připravuje i re-
konstrukce dalších prostor. Na za-
čátku příštího roku se naši kurzisté 
mohou těšit na nové šatny a upra-
vené baletní sály a také modernizo-
vané učebny.

Akord kromě kulturního vyžití 
nabízí i další služby. Zkuste ně-
které z nich přiblížit.

Už od loňského roku slouží přímo 
v prostorách kulturního domu tří-
hvězdičkový hotel, který splňuje 
náročná kritéria pro zařazení do této 
kategorie. Zájem o ubytování u nás 
stále roste, proto chystáme rozšíření 
hotelové kapacity. Obchodním part-
nerům tak můžeme nabídnout veš-
keré doplňkové služby. Pořádáme 
semináře, prezentace, konference, 
valné hromady, ale třeba také fi-
remní večírky.

Ve funkci ředitelky jste půl 
roku, co Vás v novém působišti 
nejvíce překvapilo?

Velice příjemně všichni kole-
gové. To, s jakou láskou a nadšením 
svou nelehkou práci dělají. Navíc 
bez ohledu na soboty, neděle nebo 
svátky. Michael Kutty

Kultura v Akordu funguje naprosto úžasně,
pochvaluje si ředitelka Darina Daňková

Od června letošního roku je ředitelkou kulturního 
domu Akord Mgr. Darina Daňková. Změna je pa-

trná na první pohled – například chodby kolem scho-
diště zdobí nová fotogalerie. Představení v Akordu jsou 
nejen atraktivní, ale co je nejpodstatnější – letos se zvý-
šila jejich návštěvnost. „Z toho mám opravdu obrov-
skou radost,“ usmívá se Mgr. Daňková.

1)  na ul. Vaňkova 1012/50, Ostrava-Bělský Les (rozloha 
 32,83 m², minimální výše nájemného 600 Kč/m²/rok,
 umístěn v suterénu obytného domu po prodejně potra-
 vin a smíšeného zboží)
2)  na ul. Volgogradská 2398/98, Ostrava-Zábřeh (rozloha 
 55,20 m², minimální výše nájemného 500 Kč/m²/rok,
 umístěn v přízemí obytného domu po kancelářích) 
3)  na ul. Volgogradská 2415/84, Ostrava-Zábřeh (rozloha
 52,82 m², minimální výše nájemného 500 Kč/m²/rok, 
 umístěn v přízemí obytného domu po dílně a skladu)
4)  na ul. Volgogradská 2415/84, Ostrava-Zábřeh (rozloha
 51 m², minimální výše nájemného 500 Kč/m²/rok, 
 umístěn v přízemí obytného domu po kancelářích 
 a šatně)
5)  na ul. Volgogradská 2457/26, Ostrava-Zábřeh (rozloha 
 11 m², minimální výše nájemného 350 Kč/m²/rok, 
 umístěn v suterénu obytného domu po skladu textilu) 

6)  na ul. Volgogradská 2458/28, Ostrava-Zábřeh (rozloha
 51,14 m², minimální výše nájemného 500 Kč/m²/rok, 
 umístěn v přízemí obytného domu po chovu akvarij-
 ních ryb)
7)  na ul. Volgogradská 2462/20, Ostrava-Zábřeh (rozloha 
 55,24 m², minimální výše nájemného 500 Kč/m²/rok, 
 umístěn v přízemí obytného domu po prodejně rybář-
 ských potřeb)
8)  na ul. Petruškova 2763/14, Ostrava-Zábřeh (rozloha
 25,16 m², minimální výše nájemného 300 Kč/m²/rok, 
 umístěn v přízemí obytného domu po účetním ar-
 chivu.
Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na ÚMOb 
Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství, 
tel. 599430339.
 Odbor bytového a ostatního hospodářství 

ÚMOb Ostrava-Jih

Statutární město Ostrava, městský 
obvod Ostrava-Jih nabízí k pronájmu 
zrekonstruované byty v Ostravě-Hra-
bůvce na ul.
– Letecká 24/207 – 2 bytové 
jednotky o velikosti 1+1, I. kat., 
v přízemí, plocha bytu 43,6 m2 
– Letecká 26/348 – 2 bytové 
jednotky o velikosti 1+1, I. kat., 
v přízemí, plocha bytu 43,6m2

za smluvní nájemné, které bude 
upřesněno na místě při prohlídce 
bytů. 
Uvedené byty si bude možno pro-
hlédnout dne 18. 12. 2007 od 9.00 
do 13.00 hodin.
Žadatel musí být nájemcem obec-
ního bytu městského obvodu Ostra-
va-Jih a v případě, že bude jeho žá-
dosti vyhověno, tento byt vrátí MOb 
O-Jih. Stávající byt žadatele musí 
být v užívání nejméně 1 rok a za tuto 
dobu nesmí být evidován na tomto 

bytě dluh na nájmu a službách spoje-
ných s bydlením.
Žádosti adresujte na ÚMOb Ostrava-
-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka do 
28. 12. 2007 
a uveďte:
adresu a číslo bytu, o který máte 
zájem,
jméno a adresu žadatele (vráce-
ného bytu),
velikost vráceného bytu, kategorii,
od kdy je uzavřena nájemní 
smlouva,
počet osob,
telefon.

Informace telefonicky nebo osobně na 
bytovém oddělení, budova „B“, 
ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3,
Ostrava-Hrabůvka, tel. 599 430 415
599 430 243, 599 430 375
599 430 311.
Odbor bytového a ostatního hospodářství 

ÚMOb Ostrava-Jih

Veřejná dobrovolná dražba domu a bytů 
Dražebník: Ing. Petr Mokroš – CITY, Stará Ves n.Ondřejnicí 641, IČO 18111815 Provozovna Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh , tel. 596 745 512, 

Dražba se bude konat v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih.

Dům v dobrovolné veřejné dražbě dne 18. 12. 2007.

Hod. Adresa /prohlídka počet bytů kat. pozemek/výměra  odhad  vyv.cena jistina

8.30 Šponarova 6/640 6 I. 728/134 m2 2.100 tis. Kč 1.680 tis. Kč 150 tis. Kč 4. 12./11. 12. 2007 T 55102

Seznam bytových jednotek k dobrovolné veřejné dražbě dne 18. 12. 2007.

Hod.  Adresa /prohlídka byt č. vel. kat. NP  odhad vyv.cena  jistina

9.30 Kašparova 14/1413 39 1+3 I. 14. NP 800 tis. Kč 560 tis. Kč 70 tis. Kč 6. 12./13. 12. 2007 M 55103

10.15  A. Poledníka 2/1 53 1+3 I. 11. NP 700 tis. Kč 490 tis. Kč 70 tis. Kč 6. 12./13. 12. 2007 Bl 55104

11.00 A. Gavlase 6/34 12 1+3 I. 5. NP 700 tis. Kč 490 tis. Kč 70 tis. Kč 6. 12./13. 12. 2007 T55105

11.45 Kašparova 14/1413 2 1+2 I. 1. NP 600 tis. Kč  420 tis. Kč 70 tis. Kč 4. 12./11. 12. 2007 M 55107

12.30 P. Lumumby 84/2229 1 1+2  I.  1. NP 700 tis. Kč 490 tis. Kč 70 tis. Kč 4. 12./11. 12. 2007 I55106

13.15 Dolní 68/2031 7 1+2 I. 2. NP 500 tis. Kč 350 tis. Kč  70 tis. Kč 4. 12./11. 12. 2007 A 55108

Prohlídky domu a bytů v uvedených dnech (data pod adresou bytu) se budou konat od 14.00 do 16.00 hod. – byt. technik bude čekat 

v domě.

Dražební vyhláška k dispozici u dražebníka, zveřejněna na veřejné tabuli statutárního města Ostravy a městského obvodu Ostrava-Jih a na in-

ternetové Centrální adrese.

Dotazy zodpoví pracovníci dražebníka – Ing.Petra Mokroše – CITY,

provozovna Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh (tel: 596 745 512, 596 745 541), realitni.agentura@mailcity.cz.

Odbor majetkový ÚMOb Ostrava-Jih

Nabídka na pronájem 
zrekonstruovaných bytů

Pronájem nebytových prostor 

Mgr. Darina Daňková má radost, že se zvýšila ná-
vštěvnost kulturních představení v Akordu. 
 Foto: Michael Kutty.
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

KINO LUNAKULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
příspěvková organizace, www.kzoj.cz
Kulturní dům Výškovice, Výškovická 169, Os-
trava–Výškovice, tel.: 596 739 122
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 
54, Ostrava–Hrabůvka, 596 739 107, 
fax: 596 739 224
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava–Zábřeh, 
tel.: 596 751 712–3
Kulturní dům K-TRIO má bezbariérový pří-
stup a je vybaven indukční smyčkou pro ne-
slyšící.

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
1. 12. v 10 hodin – MANDALY – CESTA 
K SEBEPOZNÁNÍ – prožitkový den s ma-
lováním, relaxací a výkladem vlastních man-
dal
Cena 320 Kč, nutná rezervace, předprodej 
KD K-TRIO, KD Výškovice
2. 12. od 10 hodin – MIKULÁŠSKÁ NE-
DĚLE – s rozsvícením vánočního stromu, 
jarmark, bohatý doprovodný program, čertov-
ské soutěže, čert s Mikulášem, vstup zdarma
5. 12. v 18 hodin pořad z cyklu PAVLA 
A HOSTÉ: tentokrát na téma INDIE 
OČIMA REFLAXNÍHO TERAPEUTA, 
přednáší Petr Vlček o svých zkušenostech 
z cesty pro Indii s bohatou fotodokumentací. 
Cena 65 Kč, předprodej KD K-TRIO, KD 
Výškovice
12. 12. v 19 hodin – HANA ZAGOROVÁ 
A PETR REZEK se skupinou Miloše Nopa, 
koncert v kině Luna, předprodej: KD K-
-TRIO, KD Výškovice, OIS Ostrava, kino 
Luna
13. 12. v 19 hodin – ROBERT KŘESŤAN 
a DRUHÁ TRÁVA – koncert k novému CD 
Dylanovky se speciálním hostem ANDY 
OWENSEM, předprodej: KD K-TRIO, 
KDV, OIS Ostrava
14. 12. od 19 hodin – Páteční tančírna – 
pro Vaši dobrou pohodu hraje DUO VIK-
TORIE, předprodej: KD K-TRIO, KD Výš-
kovice
31. 12. ve 20 hodin – SILVESTR 2007 – 
bohatý program, silvestrovské menu, před-
prodej: KD K-TRIO, KD Výškovice

Připravujeme:
16. 1. v 19 hodin – LUBOŠ POSPÍŠIL 
A SKUPINA 5P – koncert 

MLÁDEŽI A DĚTEM
2. 12. ve 14 a 16 hodin – MIKULÁŠ-
SKÁ NADÍLKA S MRAZÍKEM – po-
hádkový příběh o Sněhové královně se 
soutěžemi a mikulášskou nadílkou, před-
prodej: KD K-TRIO, KD Výškovice
11. 12. v 8.30, 10 hodin – PUTOVÁNÍ 
ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU – divadelní 
představení pro děti MŠ, ZŠ
15. 12. SOBOTA V POHYBU
od 9 hodin – TURNAJ VE STOLNÍM 
TENISE A ČLOVĚČE, NEZLOB SE
od 16 hodin – DISKOTÉKA pro děti od 
16 do 19 hodin
16. 12. v 10 hodin – PEKELNÁ PO-
HÁDKA – veselá pohádka o zlobivých 
čertech, kino Luna, předprodej: KD K-
-TRIO, KD Výškovice, kino Luna
Připravujeme: 
20. 1. v 10 hodin – MAŠKARNÍ BÁL 
PRO DĚTI

VÝSTAVY
Galerie K-TRIO
od 3. 12. Portréty osobností ze sbírky 
Antonína Kovala
Restaurace K-TRIO
od 3. 12. Výstava fotografií – PAVEL 
SLÍVA – Můj pohled: Nový Zéland
NABÍDKA KURZŮ OD LEDNA 2008

VZDĚLÁVACÍ KURZY
ASTROLOGICKÁ ŠKOLA – navazu-
jící cyklus o principech moderní astrolo-
gie, 11 lekcí po dvou hodinách, zahájení 
9. ledna 2008, vede Milan Gelnar
ŠKOLA ZDRAVÉHO ŽIVOTA – me-
tody vedoucí k harmonizaci těla a du-
cha, 10 lekcí po dvou hodinách, zahájení 
22. ledna 2008, vede Pavla Charvátová, 
Zuzana Ondruchová 
ROZUMÍTE SVÉMU DÍTĚTI – cyk-
lus seminářů pro rodiče dospívajících 
dětí, 3 lekce po dvou hodinách, zahájení 

27. února 2008, vede Phdr. Hana Štěpá-
nová

PRAKTICKÉ KURZY
Šití – začátečníci a pokročilí

POHYBOVÉ KURZY 
• Kalanetika • Step aerobic • Kondiční cvi-
čení • Cvičení pro seniory • Cvičení na vel-
kých míčích • Bodyform • Linie • Jóga • Ta-
ichi – začátečníci • Břišní tance • Cvičení 
pro ženy – kondice a relaxace • Taneční 
pro manželské páry a partnerské dvojice • 
Country tance • SALSA – tanec v kubán-
ském stylu pro páry i jednotlivce

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI
• Pohybová výchova pro děti od 4 let • Ae-
robic pro dívky od 10 let – začátečnice, po-
kročilé • Hernička – pohyb hrou pro rodiče 
s dětmi • Taneční klub K-TRIO – disco 
tance, street dance, hip hop • Břišní tance 
– pro dívky od 8 do 14 let

PRAKTICKÉ PRO DĚTI
ŠKOLIČKA MALÉHO VÝTVARNÍKA

VZDĚLÁVACÍ PRO DĚTI
DĚTSKÁ REDAKCE JIŽNÍ VÝBĚR – vy-
tvářejte své vlastní noviny
VÝTVARNÁ ŠKOLIČKA ANGLIČTINY 
od 4 let
Kulturní dům Výškovice, Výškovická 169, 
Ostrava-Výškovice, tel. 596 739 122, www.
kzoj.cz

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
2., 9. 12. v 17 hodin – TANEČNÍ VE-
ČERY pro příznivce společenského tance
16. 12. v 17 hodin – VÁNOČNÍ VEČÍ-
REK – společenský večer s taneční hud-
bou
26. 12. v 17 hodin – ŠTĚPÁNSKÁ ZÁ-
BAVA se skupinou DOMINO
12. – 13. 12. – ZABIJAČKOVÉ HODY

Kulturní zařízení Ostrava-Jih děkuje 
všem návštěvníkům a obchodním partne-

rům za projevenou přízeň. 
Přejeme příjemné prožití svátků vánoč-

ních a mnoho úspěchů v roce 2008!

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303, e-mail.ova@arena-vitko-
vice, www.arena-vitkovice.cz
ČEZ ARÉNA, tel.: 59 67 07 112
1. 12. v 17 hod. – Megakoncert Radia Čas 
– ELÁN, Věra Špinarová, Lucie Vondráč-
ková, NO NAME, Petr Bende, Petr Rezek, 
Ewa Farna, ABBA STARS
2. 12. v 17 hod. 
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Lasselsber-
ger Plzeň, utkání hokejové extraligy
7. 12. v 17 hod. 
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Slovan Ús-
tečtí lvi, utkání hokejové extraligy
14. – 20. 12. 9 – 8 hod. – Vánoční trh
21. 12 v 17 hod. 
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Rabat 
Kladno, utkání hokejové extraligy

26. 12. v 17 hod.
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Mounfield 
Č. Budějovice, utkání hokejové extraligy
30. 12. v 17 hod. 
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Třinec, 
utkání hokejové extraligy
Multifunkční hala, tel.: 596 707 112
16. 12. v 19 hod. koncert skupiny TŘI 
SESTRY, hosté: Jaroslav Uhlíř a MZH
středy 16.00 – 17.30 hod. – veřejné bruslení
soboty 16.00 – 17.30 hod. – diskotéky na 
ledě
neděle 15.30 – 17.00 hod. veřejné bruslení
Katedrála Božského Spasitele
tel: 596 707 112
18. 12. ve 20 hod. – GOSPELOVÉ VÁ-
NOCE 2007, Lillian Boutte & The Spirit of 
New Orleans (USA)

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
(dříve Dům kultury NH Ostrava–Jih)
Nám. SNP 1, Ostrava–Zábřeh
tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555
e–mail: info@dk–akord.cz, 
www.dk–akord.cz

DIVADLA
12. 12. v 19 hodin – VIII. vánoční repre-
zentační koncert – Jiří Stivín a Zlaté hu-
sle. Ojedinělá kombinace skvělé interpretace 
na zobcové flétny se slovenským Orchestrem 
Zlaté husle 
18. 12. v 19 hodin – Poslední šance – diva-
delní komedie s L. Skořepovou, Z. Herforto-
vou a dalšími herci z Divadla Metro Praha

KONCERTY
13.12. v 17 hodin – Vánoční koncert, ZUŠ 
Sologubova, Ostrava–Zábřeh
17. 12. v 18 hodin – Vánoční koncert dět-
ského pěveckého sboru

DĚTEM 
2. 12. v 9, 13, 16 hodin – Mikuláš a jeho 
parta. Zadáno pro děti zaměstnanců Arcelor-
Mittal Ostrava a.s.
5. 12. v 17 hodin – Mikuláš a jeho parta. 
Nový pohádkový mikulášský příběh s předá-
váním dárků dětem
7. 12. v 8.30 a 10 hodin – Pajdulák je Mi-
chal. Michal si dokáže hrát s dětmi od rána 
do večera...
Představení pro MŠ a ZŠ
16. 12. v 10 hodin – Čert Všudybyl. Vá-
noční nedělní představení vybrané z poklad-
nice českých klasických pohádek

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
2., 3., 4., 10., 16., 17. 12. v 17 hodin – Ta-
neční kurzy pro pokročilé a manželské 
páry – TŠ Elán – ing. Z. Chlopčík
14., 28. 12. v 19 hodin – TANEČNÍ KA-
VÁRNA. Pro příznivce tance všech věko-
vých kategorií v hudební režii V. Koždoně
4. 12. v 15 hodin – Senior klub … Vánoce 
v Akordu. Vystoupení dětského pěveckého 
sboru KOKO, povídání o tom, jak se nena-
pálit při vánočních nákupech – rady spotře-
bitelům z centra SOS. Malá vánoční nadílka 
– prodej dekorací a obdarujeme své přátele 
v klubu. Vstup zdarma

13. 12. v 17 hodin – Dámy, na kafíčko. Sil-
vestr v předstihu, travesti show skupiny Di-
voké kočky, míchané nápoje a malá překva-
pení Vlaďky Dohnalové
Gastronomická akce: 18. – 19.12. Vánoce 
v předstihu
31. 12. Silvestr 2007... Tančím, tančíš, tan-
číme.... do roku 2008. Silvestrovská noc 
s dobrou muzikou T.N.T., tanečními vstupy, 
se soutěžemi a losováním o ceny a DJ F. 
Krásným

KLUB AKORD
1. 12. ve 20 hodin – Nebratři – koncert
3. 12. v 18 hodin – Havaj – „Peklo i ráj 
uprostřed Tichého oceánu“. Cestovatel-
ská diashow Martina Loewa. Palmové pláže 
a azurové moře, ale také hory, tropické pra-
lesy a aktivní sopky. Z Honolulu kolem 
Oahu, dále na ostrov Hawaii za nejčinnější 
sopkou světa i na nejvyšší horu na Zemi a na-
konec na poklidný Kauai k nejdeštivějšímu 
místu planety.
18. 12. ve 20 hodin – BG Styl. Tradiční před-
vánoční koncert kapely, která má v repertoáru 
bluegrass, gospel i country
20. 12. v 19 hodin – Country a folk 
v Akordu. V pořadu Tóny cest – Tempo di 
vlak a Mirek Kovářík, legendární recitátor. 
Setkání party lidí, které zajímá pohodová 
hudba, cestování a příroda

VÝSTAVY
Nově! Fotogalerie v Akordu
Na cestách – Miroslav Duda
vernisáž 20. 12. 2007
Malá galerie: ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava–
Zábřeh

KULTURA TĚLA 
Barevné cvičení – pro děti 4 – 6 let. Rozvíjí 
koordinaci pohybu, dýchání, základy tance, 
akrobacie. Cvičení s hudbou. Vše pod odbor-
ným vedením. Závěrečné vystoupení
Rytmika pro děti od 7 let. Zaměřena na ta-
neční pohyb v klasických i folklorních tan-
cích. Závěrečné vystoupení
Folklor pro děti 5 – 7 let. Navazuje na tra-
dice valašského folkloru a tanečně připravuje 
děti pro Moravský folklorní soubor Ševčík. 
Ukázkové vystoupení v závěru kurzu

Jóga pro děti – 5 – 8 let. Cvičení s říkan-
kami, relaxace v pohádkách. Dechová cvi-
čení a ásany, příběhy a hry v motivačním 
celku s hudbou. Doporučeno pro děti při ast-
matu, kožních nemocech, hyperaktivitě
Stepování – tanec. Základy stepování pro 
mládež i dospělé učí taneční mistr, choreo-
graf a stepař Mirek Spáčil
R´n B and Mix dance: Kurz pro mládež 
od 12 let. Bude se tancovat ve stylu Street 
dance, trochu latiny a ostatních tanečních 
stylů, protože se v dnešní době hodně prolí-
nají. Lektor: Vladimír Štalmach, semifina-
lista ME a MS
Nejdříve k nám, potom do práce!!!... Ranní 
adrenalinové cvičení. Cílem je skvělá denní 
kondice. Středa, 7.15 hodin 
Koktejl cvičení. Různé typy cvičení – aero-
bic, step, posilování. Bez pravidelnějších se-
stav. Skvěle formuje postavu. (pondělí)
Body styling. Posilovací cvičení převážně 
s gumami (pondělí)
Orientální tanec. Tvarování pasu a boků, 
posílení pánevního dna, odstranění bolesti 
zad. Působí uvolnění, naučí správně dýchat 
a dodání sebevědomí (úterý)
Jóga. Cvičení pro rovnováhu organismu, 
dobrou kondici, zlepšení zdravotního stavu. 
Tělesná, dechová i relaxační cvičení (úterý)
Kalanetika–body form. Pomalejší cvičení 
vhodné pro všechny věkové kategorie. Posi-
luje a udržuje tělesnou kondici (středa)
Relaxační cvičení. Dopolední cvičení pro 
udržení si fyzické i dušení pohody – vhodné 
pro všechny věkové kategorie (čtvrtek)
Připravujeme od ledna:
Kurz stepu pro mládež i dospělé

VZDĚLÁVÁNÍ:
4. 12. Nemocenské a důchodové pojištění, 
více informací www.economis.cz
11. 12. Zdaňování mezd, více informací 
www.economis.cz
Hudební kurzy pro děti, včetně hudební 
nauky: Zobcová flétna, klavír, keyboard, ky-
tara. Kurzovné za pololetí 1.500 Kč. Po do-
mluvě možná i výuka hry na kytaru pro do-
spělé

ul. Výškovická 113, Ostrava–Zábřeh
tel. pokladna : 596 751 712, 
nově ! GSM pokladna : 605 556 963
www.kzoj.cz
POZOR !
KAŽDÉ PONDĚLÍ VŽDY JEDNO 
PŘEDSTAVENÍ PROMÍTÁME ZA ZVÝ-
HODNĚNÉ VSTUPNÉ 50 Kč!
3. 12. v 15 hodin – DIVOKÉ VLNY (USA)
10. 12. v 19.30 hodin – POSLEDNÍ 
PLAVKY (ČR)
17. 12. v 19.30 hodin – MÉ DRUHÉ JÁ
Od čtvrtka 29. 11. do středy 5. 12. v 17 
a 19.30 hodin (mimo 29. 11. v 17 hodin), od 
čtvrtka 6. 12. do úterý 11. 12. pouze v 19.30 
hodin: POSLEDNÍ PLAVKY (ČR). Jarda 
Kuchař se živí tím, že pronajímá vlastní byt, 
takže léto musí trávit u opuštěného rybníka, 
kde provozuje ještě opuštěnější bufet. Hrstku 
zákazníků v rozmarně letních dnech tvoří mj. 
i Josef Polášek a Jiří Lábus. Nová česká ko-
medie s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli. Re-
žie Michal Krajňák. Mládeži od 12 let, 90 mi-
nut. Vstupné 75 Kč. Pozor! Ve čtvrtek 6. 12. 
Mikulášská nadílka – ke každé vstupence 
také dárek!
Od pátku 7. 12. do neděle 9. 12. v 17 hodin: 
CHUŤ LÁSKY (Feast of Love, USA 2007). 
Kaleidoskopická óda na lásku ve všech podo-
bách vzešla od Roberta Bentona, který ji při-
zdobil skvělým hereckým obsazením. V hlav-
ních rolích Morgan Freeman, Selma Blairová, 
Greg Kinnear. České titulky, mládeži nepří-
stupný, 102 minut. Vstupné 70 Kč.
Středa 12. 12. v 19 hodin: KONCERT – 
HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
Od čtvrtka 13. 12. do soboty 22. 12. v 19.30 
hodin: MÉ DRUHÉ JÁ (The Brave One, 
USA 2007). Zabili jí snoubence a ji samot-
nou zranili. Pomůže zdrcené ženě (Jodie 
Fosterová) v dramatu Neila Jordana k uzdra-
vení pomsta ? České titulky, od 12 let, 123 mi-
nut. Vstupné 70 Kč
Od pondělí 17. 12. do středy 19. 12. v 17 ho-
din: GYMPL (ČR 2007). Komedie o stu-
dentech, kteří našli zálibu v malování graf-
fiti. V hlavních rolích Tomáš Vorel ml., Jiří 
Mádl, Eva Holubová, Tomáš Matonoha, Mi-
lan Šteindler, Zuzana Bydžovská, Jan Kraus, 
Ivana Chýlková, Tomáš Hanák a další. Mlá-
deži přístupný, 105 minut. Vstupné 85 Kč
Od pátku 21. 12. do soboty 22. 12. v 17 ho-
din: MEDVÍDEK (ČR 2007). Jan Hřebejk 
a Petr Jarchovský tentokrát vyprávějí o svých 
vrstevnících a o rozpadech jejich přátelství 
a manželství. Mládeži od 12 let, 98 minut. 
Vstupné 85 Kč
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

A MLÁDEŽ
Od pátku 30. 11. do neděle 2. 12. pouze v 15 
hodin: SHREK TŘETÍ (Shrek the Third). 
Zelený zlobr z bažiny znovu a znovu úspěšně 
útočí na divácké bránice v animované kome-
dii v českém znění, 93 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 3. 12. do středy 5. 12. v 15 ho-
din: DIVOKÉ VLNY (SURF´S UP) USA 
2007. Naučte se surfovat s tučňáky! Animo-
vaná rodinná komedie v českém znění ze 
vzrušujícího světa surfařských závodů, jejímž 
hlavním hrdinou je tučňák Cody, připravu-

jící se na svůj první velký závod. (88 minut) 
Vstupné 75 Kč.
Sobota 8. 12. a neděle 9. 12. v 15 hodin: 
ŠARLOTINA PAVUČINKA (Charlotte´s 
Web, USA 2006). Chytrá pavoučice se po-
kouší zachránit prasátko před likvidací. 97 
minut. Vstupné 65 Kč.
V pondělí 10. 12. a úterý 11. 12. v 17 hodin, 
ve čtvrtek 13. 12. v 15.30 hodin: RATA-
TOUILLE (USA 2007). Miluje jídlo a rád 
by se stal kuchařem. Jaké jsou ale jeho šance, 
když je … krysa ? 110 minut. Vstupné 75Kč
Od soboty 15. 12. do pondělí 17. 12. v 15 
hodin: SHREK TŘETÍ (Shrek the Third, 
USA 2007). Animovaná komedie o zeleném 
zlobrovi již v kině naposledy a za příjemnou 
cenu, pro kterou se vyplatí film zhlédnout 
ještě jednou! Mimořádná vánoční nabídka – 
vstupné pouhých 45 Kč!
V sobotu 15. 12. a neděli 16. 12. v 17 hodin: 
HVĚZDNÝ PRACH (Stardust, Velká Bri-
tánie 2007). Pro svou lásku je mladý Tristan 
schopen obětovat cokoliv, a tak putuje ča-
rovnou zemí, aby své milé přinesl spadlou 
hvězdu. Netuší ale, že ta po svém pádu zís-
kala podobu krásné dívky a že nebude jediný, 
kdo po ní touží. Originální, zručně natočená 
rodinná širokoúhlá fantasy má také hvězdné 
herecké obsazení. V hlavních rolích Michelle 
Pfeifferová, Robert DeNiro, Claire Danesová, 
Peter O´Toole a další. ČESKÉ ZNĚNÍ. Mlá-
deži přístupný, 127 minut. Vstupné 70 Kč.
Od úterý 18. 12. do čtvrtka 20.12. v 15 ho-
din: RATATOUILLE (USA 2007). Ještě 
jednou servírujeme lahůdku roku pro celou 
rodinu. 110 minut. Vstupné 75 Kč

POHÁDKOVÉ NEDĚLE PRO 
NEJMENŠÍ

Vždy v 10 hodin, jednotné vstupné 30 Kč 
s možností uplatněné rodinné slevy.
2. 12.  HVĚZDA BETLÉMSKÁ 
 (ČR – film.pásmo)
9. 12.  LYŠAJŮV SEN (ČR – film.pásmo)
16. 12.  PEKELNÁ POHÁDKA ANEB 
 CO JEDNOU PEKLO SCHVÁTÍ 
 Divadelní představení, vstupné 40 Kč.

PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 5. 12. v 10 hodin
Rezervace, info – tel. 596 751 713

PROMÍTÁME ŠKOLNÍM DRUŽINÁM
Pátek 14. 12. ve 13.45 hodin
Rezervace, info – tel. 596 751 713

KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Každý čtvrtek v 17.30 hodin nejen pro 
členy FK za jednotné vstupné 60 Kč!

Francouzský podzim ve filmovém klubu
29. 11. MLÉČNÁ DRÁHA (La voie lactée)
6. 12. VENUŠE (Venus)
13. 12. AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ (Aguirre, 
der Zorn Gottes) 
20. 12. OBČAN PES (Mah nakorn)
23. 12. – 02. 01. 2008 – KINO NEHRAJE

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM NÁVŠTĚVNÍ-
KŮM A OBCHODNÍM PARTNERŮM ZA 
PROJEVEN OU PŘÍZEŇ V ROCE 2007. 
PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČ-

NÍCH SVÁTKŮ, MNOHO ÚSPĚCHŮ A PŘÍ-
JEMNĚ STRÁVENÝCH CHVIL S PŘIPRA-

VOVANÝMI PROGRAMY V ROCE 2008.

příspěvková organizace
Gurtěvova 8, PSČ 700 30
tel. a fax: 596 753 223 
e-mail: ddm.ova3@worldonline.cz
www.svczabreh.cz
1. 12. v 9–13 hodin – Klubkové tvoření 
3. – 6. 12 v 10–12, 15–17 hodin –Mikulášský 
maratón, vstupné: 50 Kč

4.–6. 12. v 9–17 hodin – Vánoční tvůrčí dílna 
6. 12. v 16–18 hodin – Vánoční jolka
9. 12. v 8–13 hodin – Městský přebor ve stol-
ním tenise
11.–12. 1. 2008 – Čertoviny 
12. 1. 2008 – Sportovní sobota
Počítačová herna – každé pondělí a středu 
v 15–19 hodin, 1 hodina/20 Kč, 2 hodiny/30 

Kč, 3 hodiny/40 Kč, 4 hodiny/50 Kč
Bavidlo – Pondělí – Čtvrtek 14–17 hodin, 
vstup zdarma
Klub deskových a karetních her
Pondělí v 15–17.30 hodin, vstupné: 10 Kč
Připravujeme v době jarních prázdnin lyžař-
ský a snowborďácký tábor ve Velkých Karlo-
vicích a příměstský tábor v SVČ. 

Vydává městský obvod Ostrava-Jih, ve spolupráci se Stratetic Consulting, s.r.o. • Adresa vyda-
vatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 111 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Za vydavatele 
zodpovědný Bc. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.• DTP: Tomáš Coufal, Jana Adamová 
• Vychází v nákladu 48.000 výtisků • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí sho-
dovat se stanovisky redakce.

Kontakt na redakci a inzerci:
Inzertní manažer: 
Jiří Sachr
tel.: 608 832 606
e-mail: jiznilisty@ceskydomov.cz 

Šéfredaktor: 
Mgr. Michael Kutty
tel.: 605 292 247
e-mail: michael.kutty@ovajih.cz
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Pan Milivoj 
Vůjtek se naro-
dil v malé vesničce 
Čavisov u Dolní 
Lhoty. Po absol-
vování základní 
a střední školy na-
stoupil do Vítkovic-
kých železáren jako 
zámečník, pak ně-
jakou dobu praco-
val na šachtě jako 
horník, ale opět se 
do Vítkovic vrá-
til. Pracoval na za-
lomených hřídelích 
pro lodní průmysl, 
v roce 1993 odešel do invalidního dů-
chodu. Celou dobu byl dobrým pra-
covníkem, vzorem a učitelem mnoha 
svým mladším kolegům.

Od mládí se pan Milivoj věno-
val sportu, hrál kopanou a tenis, na-
vštěvoval skautský oddíl. Nyní si 
rád zajde zaplavat, rád nakupuje, 
luští křížovky a sleduje veškeré 
politické a kulturní dění u nás i ve 
světě.

Paní Bohuslava se narodila 
v obci Těškovice v okrese Opava. 
Po základní škole navštěvovala ze-
mědělskou školu a starala se doma 
o hospodářství. Na koníčky tehdy 
moc času nezbývalo, ale protože 
ráda tancovala, navštěvovala ráda 
vesnické zábavy. Na jedné z nich 
se v lednu roku 1957 seznámila 
s chlapcem, padli si do oka a ještě 
téhož roku, 16. listopadu, se v kos-
tele v Těškovicích konala svatba.

Brzy dostali byt ve Vítkovicích 
a v lednu roku 1961 se jim narodila 
jediná dcera Dagmar. Poté se pře-
stěhovali do Hrabůvky, kde žijí do-
dnes.

Paní Bohuška byla zpočátku v do-
mácnosti a starala se o malou dceru, 
teprve později pracovala jako uklí-
zečka. K jejím zálibám patří ruční 
práce – hlavně pletení, pečení bu-
chet a cukroví. Ráda také pečuje 
o pokojové květiny, kterých mají 
doma plný byt i balkón. Oba rádi 
poslouchají dobrou dechovku.

Dcera Dagmar vystudovala střední 
pedagogickou školu a v roce 1982 
se vdala. Na svět přišli postupně 
Tomáš a Martin, kterým je dnes 24 
a 20 let. Manželé Vůjtkovi celý spo-
lečný život stáli při sobě v dobrém 
i zlém a za všechnu lásku, starost-
livost a pomoc jim ze srdce děkuje 
dcera s manželem a vnuci. 

ZLATÁ SVATBA
Milivoj a Bohuslava Vůjtkovi 

Na snímku zleva ceremoniářka Šárka Zubková, 
manželé Vůjtkovi a oddávající Mgr. Petr Opletal. 

Foto: rodinný archív

KRÁTCE Z OBVODU
��Televizní reportáže na internetu
Od pondělí 12. listopadu je možno sle-
dovat reportáže televize Fabex na inter-
netové adrese www.tvova.cz. Nový pro-
jekt diváky informuje nejen o dění na 
Ostravsku, ale také z jeho okolí formou 
internetové televize. Tvůrci věří, že se 
sem diváci budou rádi vracet nejen pro 
důležité informace, ale také pro zábavu. 
Televize Fabex natáčí zajímavé televizní 
reportáže lokálního charakteru a ma-
puje každodenní život v Ostravě. Fabex 
spolupracuje se všemi významnými in-
stitucemi města Ostravy a vysílá svůj 
magazín Ostrava v televizní kabelové 
síti UPC na Infokanálu UPC EXPRESS 
v každou sudou hodinu.
��Vánoční trhy
Mateřská škola Srbská pořádá 
29. a 30. listopadu vždy od 7 do 16 ho-
din ve spolupráci s občanským sdruže-
ním Zahrada dětí Vánoční trhy. Děti ma-
lují obrázky a přáníčka, dospělí zase 
přispějí s vánoční nabídkou různých vý-
robků (vánoční dekorace, jmenovky na 
dárky, zdobené vánoční perníčky, dár-
kové zboží z látky, vystřihovánky do 
oken, netradiční vánoční přání, kera-
mické ozdoby). Zájemci si mohou levně 
nakoupit dárky s vůní Vánoc pro své nej-
bližší, určitě bude z čeho vybírat. Výtě-
žek z prodeje bude věnován na nákup 
hraček a potřeb pro MŠ.
��Koncert Gymnázia Volgogradská
Studenti a profesoři Gymnázia Volgo-
gradská v Zábřehu zvou na jubilejní 15. 
ročník Vánočního koncertu školy. Usku-
teční se ve středu 19. prosince, dopo-
lední představení začíná v 11, večerní 
v 19 hodin. Místem konání je tradičně 
kostel Sv. Josefa – Don Bosco v Mor. 
Ostravě. Pestrou paletu písní a skla-
deb s vánoční tematikou předvedou pě-
vecké a instrumentální sbory žáků i ab-
solventů školy pod vedením vyučujících 

hudební výchovy. Vánoční koncert je zá-
věrečnou akcí roku, ve kterém si škola 
připomněla a oslavovala padesáté vý-
ročí od svého založení.
��Kufrování v Ostravě
Mezi vánočními a novoročními svátky 
se bude konat už 27. ročník sportovně-
-společenské akce Kufrování v Ostravě. 
Jedná se o závody v orientačním běhu 
v Bělském lese, kde jsou připraveny 
tratě pro všechny a pro každého. Sou-
časně proběhne také 17. ročník Les-
ního běhu Bělským lesem. Pořadatelé 
akcí se těší 28. prosince od 13 hodin 
na ZŠ Srbská v Zábřehu. 
��Jarmark na ZŠ Horymírova
V úterý 11. prosince se od 15 hodin 
v prostorách ZŠ Horymírova v Zábřehu 
uskuteční Vánoční jarmark a Pouliční 
jarmarková show. Návštěvníci se mo-
hou těšit na krásnou předvánoční at-
mosféru a mohou také načerpat inspi-
raci pro vánoční čas.
��Sportovní centrum Dubina bude 
uzavřeno
Upozorňujeme návštěvníky, že ve 
dnech 24. – 26. prosince a 31. prosince 
a 1. ledna 2008 bude uzavřeno Spor-
tovní centrum Dubina. Aktuální in-
formace o cenách, provozní době, 
kontaktech apod. jsou k dispozici na in-
ternetových stránkách www.ovajih.cz.
��Radnice věnovala ceny seniorům
Už čtvrtý ročník vědomostní soutěže pro 
seniory s názvem „Co znáš, co víš“ se 
koncem října uskutečnil v Domě dětí 
a mládeže v Porubě. Soutěž zahrnovala 
otázky z oblastí světové i české historie, 
techniky, kultury nebo zeměpisu. Osm 
dvojic seniorů prokázalo, že jejich zna-
losti jsou všestranné. Odměnou jim mj. 
byla i taška s upomínkovými předměty, 
kterou soutěžícím věnoval ÚMOb Ostra-
va-Jih. 

Jiřina Chovančíková
se stala Lady Babi
Jedenadevadesátiletá Jiřina Chovan-

číková z Domova pro seniory na Pet-
ruškově ulici v Ostravě-Zábřehu vy-
hrála letošní ročník ankety Lady Babi. 
Porota hodnotila šarm i nápady babi-
ček, paní Chovančíková okouzlila ne-
jen slovním projevem, ale také vol-
nou disciplínou, ve které zatancovala 
tango. „Se smíchem jde všechno lépe,“ 
uvedla své životní krédo stále vitální 
paní, povoláním krejčová. K jejím zá-
libám patří ruční práce, háčkování 
a pletení. Za vítězství ve 2. ročníku an-
kety byla korunována šerpou a získala 
sladkou odměnu. Druhá skončila An-
tonie Fischerová (72 let), o třetí příčku 
se podělily Herta Borisková (89), Ma-
rie Matušková (82) a Jarmila Mihov-
čová (73). Akci v rámci pravidelného 
Senior klubu pořádal Dům kultury 
Akord. (kut)

Jiřina Chovančíková (uprostřed). 
 Foto: Michael Kutty

Můžete našim čtenářům 
v krátkosti připomenout, 
kdy byla vaše společnost 
založena?
Naše společnost byla zalo-

žena v roce 1993 Ing. Vojtě-
chem Rohlíčkem, Ing. Milo-
šem Hejtmánkem a Ing. Pav-
lem Molčíkem. Od svého 
založení pracovala naše spo-
lečnost pro celou řadu tu-
zemských i zahraničních kli-
entů, soukromých a státních 
společností, obvodních úřa-
dů, obchodních řetězců, mo-
bilních operátorů, realitních 
kanceláří či soukromých in-
vestorů.

Kolik má vaše společnost 
zaměstnanců?
Naše společnost disponu-

je dostatečným počtem od-
borníků, a to jak kmenovými 
zaměstnanci, tak i externími 
spolupracovníky. Vzhledem 
k náročnosti jednotlivých 
zakázek se tak přesný počet 
pracovníků neustále mění.

Co je hlavní náplní vaší 
činnosti?
Jsme soukromou projekto-

vou společností, jejímž hlav-
ním předmětem činnosti jsou 
projekty středně velkých vý-
robně-skladových hal a lo-
gistických center pro auto-
mobilový a elektrotechnic-
ký průmysl, převážně ja-
ponských investorů. Výše 
uvedené akce realizujeme ve 
spolupráci s japonskou ar-
chitektonicko-inženýrskou 
společností TAKENAKA 
EUROPE, GmbH. Dále se 
zabýváme projekty prodej-
ních center obchodních ře-
tězců LIDL, projekty byto-
vých domů, případně i indi-
viduálních rodinných domů. 
Samostatnou část pracov-
ní náplně společnosti tvoří 
projekce základnových sta-
nic mobilních operátorů pro 
Českou republiku i Sloven-
sko. Vlastními silami zajiš-
ťujeme stavebně-architekto-
nické řešení projektů, celko-

vou koordinaci a rovněž in-
ženýrskou činnost. Při naší 
činnosti trvale spolupracuje-
me s externími projekčními 
kancelářemi a projektanty. 

Jaké služby svým klien-
tům nabízíte?
V naší nabídce je zpracová-

ní územních, urbanistických 
a architektonických studií, 
ale i studií dopadu na život-
ní prostředí (EIA) či hluko-
vých a rozptylových studií. 
Naší další, neméně důleži-
tou činností je vypracová-
ní projektové dokumentace 
pro územní řízení a stavební 
povolení a projektové doku-
mentace pro výběr dodava-
tele a pro realizaci. Pro kli-
enty dále zajišťujeme počíta-
čové modely projektů a sta-
veb včetně jejich vizualizace 
a fotomontáže.
Velmi žádanou službou je 

i výkon autorského či sta-
vebně-technického dozo-
ru a projednání dokumenta-

ce s veřejnoprávními orgá-
ny pro vydání územního roz-
hodnutí, stavebního povolení 
a kolaudačního rozhodnutí 
nebo zastupování zahranič-
ních klientů před orgány čes-
ké státní správy a místní sa-
mosprávy. V neposlední řadě 
zajišťujeme průzkumné prá-
ce a zpracování dokumenta-
ce stávajícího stavu objektů 
včetně zajištění přesného ge-
odetického zaměření.
Komu jsou tyto služby ur-

čeny? 
Spektrum našich klientů 

je opravdu široké. Nalezne-
te mezi nimi tuzemské i za-
hraniční soukromé investory, 
státní instituce, realitní kan-
celáře, ale i nadnárodní spo-
lečnosti a korporace. 
 
Můžete nám představit 

některý z dalších vámi rea-
lizovaných projektů? 
K dalším projektům rea-

lizovaným v naší republice 
patří kompletní projektová 
dokumentace výrobní haly 
televizorů společnosti Pana-
sonic v průmyslové zóně 

Borská pole v Plzni. Finanč-
ní objem námi realizovaných 
zakázek v posledních letech 
stále stoupá. Nicméně nej-
větším oceněním je pro nás 
dobře odvedená práce a spo-
kojení klienti. Podrobný vý-
čet a reference našich vý-
znamných klientů a projektů 
jsou zájemcům k dispozici 
na našich webových strán-
kách www.rhm.cz.

Děkuji vám za váš čas 
a ochotu.

-kmi-

Stoupající prestiž tuzemských 
projektů pro zahraniční investory
S významnou firmou zajišťující projekty a projektové dokumentace 
staveb nejen pro tuzemské, ale i pro zahraniční investory, projektovou 
společností RHM, s. r. o., sídlící v Praze 4 jsme se již na stránkách našich 
novin setkali. Pozitivní informací, která byla pro vás naše čtenáře nejzají-
mavější, byl fakt, že v současné době stále více stoupá prestiž našich firem 
i v zahraničí. Na pár slov jsme se proto opět sešli s jednateli této společ-
nosti panem Ing. Vojtěchem Rohlíčkem a panem Ing. Pavlem Molčíkem.
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Jižní listy
– každý měsíc zdarma do vašich 

schránek

SC
 7

09
81

/1

Mikulášská MAXI nadílka plná dárků, písniček, 
ale hlavně pohádkových postaviček a hostů. 
Nebudou chybět ani soutěže a VÁNOČNÍ 
PŘEKVAPENÍ !

Těšit se můžete na kamarády: 
vánočního Albertíka, sněhuláka Huhuláka, 
psa Bohouška, medvídka Maňánu, 
sněhovou královnu, čertíky Trebla 
a Ferdu a chybět nebudou ani  
MIKULÁŠ, ČERT a ANDĚL

maxi-nadílka
Mikulášská

Čeká vás:
• zábavný program
• soutěže a zpívání
• hudební vystoupení 
     HEIDI JANKŮ 
• mikulášské čertoviny
• kometa splněných přání
• charitativní akce Vánoční strom 
     30.11-20.12.2007
                           
                     a k tomu spousta dárků…

pátek 7.12.2007
       od 14:00-17:30 hod.
pátek 7.12.2007
       od 14:00-17:30 hod.
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Pracovníci s.r.o. Architema Vám nabízí své 
služby v oblasti navrhování a projektování 
staveb včetně inženýrské činnosti. 
Najdete nás  v Ostravě, 
na Havlíčkově nábřeží č. 38 
u mostu Pionýrů v budově Technoprojektu. 
Tel.: 597 464 143, 597 465 432. 
Další informace na www.architema.cz.   

VODO – TOPO – PLYN
HAVARIJNÍ SLUŽBA

NONSTOP
Tel.: 732 548 206
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Inzerci v Jižních listech 
vám zprostředkuje

Jiří Sachr
tel.: 608 832 606
e-mail: 
jiznilisty@ceskydomov.cz
sachr@ceskydomov.cz

noviny jsou součástí 
projektu

www.ceskydomov.cz
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Koupím 1–3+1 v os. vl., nebo dr. v OV, nejlépe OV Jih, Hrabůvka, 
Poruba a okolí centra. Balkón výhoda, platím hotově, solidní jed-
nání. Můžete poslat i SMS. Spěchá. RK nevolat! Tel.: 603 757 592 SC

 7
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pobočka Ostrava, Přívozská 12
tel.: 596 133 318–20, fax: 596 133 317

ostrava@ozp.cz, www.ozp.cz

Následně získáte od OZP kredit v hodnotě 450 Kč a navíc 
možnost využít zdravotní programy a služby OZP.

•  pro nastávající matku a její novorozené dítě – až 6 000 Kč

•  pro děti a dorost ve věku do 19 let – až 5 000 Kč 

•  pro muže a ženy ve věku od 19 do 60 let – až 8 000 Kč

•  pro seniory ve věku nad 60 let – až 4 000 Kč

I Vy 
se můžete 
stát naším 
pojištěncem 
a využívat nabízené 
výhody již od 1. 1. 2008!

Již od 1.  1. 2008 můžete 
zdarma plavat v našich 
smluvních bazénech, 
uzavřít výhodné cestovní
pojištění do zahraničí 
a využít řadu dalších 
zajímavých služeb.

10% - a máte vystaráno!
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA!!MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA!!

Příjďte si pro dárek za sjednání smlouvy životního pojištění, penzijního 
připojištění, stavebního spoření …. a dalších.  Využijte daňový odpočet.

VYKROČTE BEZ STAROSTÍ DO NOVÉHO ROKU!

Na veškeré majetkové pojištění, včetně aut a podnikatelských rizik, 
sjednané do 31. 12. 2007 poskytujeme na našem obchodním 

zastoupení Kooperativy slevu minimálně10%!

Ing. Jaroslav Marušák
Rudná 49, 700 30 Ostrava Zábřeh 
(vlastní parkoviště, dosah MHD – zastávka Most mládeže)

Tel.: 596 111 491, Fax: 596 124 558
E-mail: jmarusak@koopcs.cz
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Ve středu 7. 11. se v Hrabové 
ztratil pejsek. 

Bišonek, bílá vlnitá srst, velmi 
přátelský. 

Slyší na jméno Dandy. 
O D M Ě N A  ! 

Tel.: 777 267 442

Hledá se pes !Hledá se pes !
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