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Ohňostroj sledovalo přes pět tisíc
občanů
...Hudební a světelná show u kruhového objezdu v Hrabůvce se těšila mimořádnému zájmu. Mix více než čtyř
tisíc světelných výstřelů podbarven hudebním doprovodem Vanessy May sledovalo přes pět tisíc diváků.
Patnáctiminutovou velkolepou show, jedinou novoroční na území města Ostravy, si občané pochvalovali...

Jubilejní kolonie roste do krásy
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...Rodinné stříbro obvodu. I tak bývá nazývána oblast
Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce. Obytný soubor
momentálně prochází rekonstrukcí. Ještě před pár lety
zcela zanedbané domy se mění před očima, z malometrážních bytů se stávají byty první kategorie s větší
obytnou plochou. Jubilejní kolonie se postupně stává
atraktivní adresou...

Rozhovor se starostou obvodu
Bc. Karlem Sibinským
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… „Mám-li být upřímný, raději řeším problémy, které se
přímo dotýkají občanů a mají vliv na jejich každodenní
život. Ještě coby místostarosta jsem rozjel několik projektů, které bych i přes spoustu jiné práce rád dotáhl
do konce,“ říká starosta městského obvodu Ostrava-Jih
Karel Sibinský...

Prvním občánkem
je Richard Svoboda
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...který se v letošním roce narodil v našem městském
obvodu. Paní Veronika se stala šťastnou maminkou
hned první lednový den...

První rezidenční dům pro seniory

14

… Vnitřní interiér bytů a všechny části domů jsou bezbariérové. Každý byt je vybaven elektrospotřebiči s automatickým vypínáním a protipožárními čidly. Pro majitele bytů, kteří budou mít zájem o nabízené služby, je
zajištěna pravidelná údržba provozu domácností...
Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s.p. V případě, že vám nedošly do schránky, stěžujte si u svého pošťáka.
Nebo volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
Vydává městský obvod Ostrava-Jih, ve spolupráci se Stratetic Consulting, s.r.o. • Adresa vydavatele: 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 shodovat se stanovisky redakce.
Kontakt na redakci a inzerci:
Šéfredaktor:
Mgr. Michael Kutty
tel.: 605 292 247
e-mail: michael.kutty@ovajih.cz
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OBSAH/EDITORIAL
Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

držíte v rukou první číslo Jižních listů
ve zcela nové podobě.
Hned na první pohled
jste jistě zaregistrovali graﬁckou proměnu.
Radniční zpravodaj je celobarevný, novinový papír vystřídal kvalitnější leštěný,
zmenšil se formát a zvýšil počet stran. Podstatnější jsou však obsahové změny, při výběru materiálů byl kladen důraz na to, aby
se občan dozvěděl co nejvíce zpráv z dění
v obvodě. Přednost dostaly informace, které
se bezprostředně týkají každého z nás. Tak
tomu bude i nadále.
Náš obvod počtem obyvatel přesahuje číslo
sto deset tisíc, a proto si myslím, že si zaslouží kvalitnější zpravodaj, než na jaký
jste v minulosti byli zvyklí. V každém čísle najdete tematickou dvoustranu, která
se bude věnovat jedné události. Může pojednávat o čemkoliv, podmínkou je, aby se
vztahovala k našemu obvodu. Pro úvodní
číslo jsme zvolili Jubilejní kolonii, o které se
říká, že je našim rodinným stříbrem. Článek popisuje postupně probíhající rekonstrukci této památkově chráněné zóny, fotograﬁe nejlépe dokumentují, jak se obytná
oblast mění před očima. Další pravidelnou
rubrikou bude rozhovor s vybranou osobností, už od příštího čísla budeme oslovovat
lidi z nejrůznějších profesních oblastí, kteří
jsou ve svém oboru něčím výjimeční a přispívají k dobré prezentaci našeho městského obvodu. Prioritou každého čísla Jižních
listů bude, aby se občan dozvěděl co nejvíce
informací z obvodu. Ať už o akcích, které
v uplynulém měsíci proběhly, nebo o těch,
které se teprve připravují. Svou stránku
budou mít školy, zkrátka nepřĳde početná
skupina seniorů, pravidelná bude fotostrana a chybět nemohou pozvánky na kulturní
a sportovní akce.
V tomto čísle se dočtete o investičních
plánech radnice na letošní rok. Nabízíme
ohlédnutí za novoročním ohňostrojem,
který mi osobně udělal velkou radost. Jednak tím, kolik občanů na tuto akci přišlo
a v dalších dnech nás pak všechny na radnici hřály u srdce vesměs pozitivní ohlasy.
Jsem moc rád, že se ohňostroj zařadil k dalším tradičním akcím obvodu, na kterých se
společně budeme setkávat.
V novém roce Vám všem ještě jednou přeji
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a dobrou
práci. A také příjemné čtení, věřím, že Jižní
listy v nové podobě pročtete od začátku až
do konce.
Bc. Karel Sibinský, starosta
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Novoroční ohňostroj sledovalo přes pět tisíc občanů

Také na první den letošního roku připravila
radnice městského obvodu Ostrava-Jih novoroční ohňostroj. Hudební a světelná show
u kruhového objezdu v Hrabůvce se stejně
jako vloni těšila mimořádnému zájmu. Mix
více než čtyř tisíc světelných výstřelů podbarven hudebním doprovodem Vanessy
May sledovalo přes pět tisíc diváků. „Vloni
jsme zaznamenali vesměs pozitivní ohlasy,
takže i letos jsme se rozhodli v započaté
tradici pokračovat. Ohňostroj pořádáme na

přání našich občanů. Myslím si, že obvod
s více než sto deseti tisíci obyvateli si zaslouží důstojnou oslavu státního svátku,“ uvedl
starosta městského obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský. Patnáctiminutovou velkolepou
show, jedinou novoroční na území města
Ostravy, si občané pochvalovali. „Bylo to
něco úžasného, krásné efekty, moc se nám
to líbilo. Radnice se opravdu vytáhla,“
uvedli manželé Bočkovi z ulice Josefa Kotase v Hrabůvce, kteří podle svých slov navštěvují i další akce spolupořádané radnicí.
„Koncem listopadu jsme byli v Zábřehu na
rozsvícení vánočního stromu na náměstí
před Akordem.“ Novoroční ohňostroj by se
měl přiřadit k tradičním akcím, na kterých
se obyvatelé obvodu scházejí. Patří k nim
Slavnosti obvodu, Vinobraní nebo zmíněné
Rozsvícení vánočních stromů.
Michael Kuy

Ohňostroj se líbil
Vážení občané, v redakci Jižních listů
i v mailové poště zaměstnanců ÚMOb Ostrava-Jih se sešla spousta vesměs pozitiv-

ních ohlasů na novoroční ohňostroj u kruhového objezdu. Další z vás se o své dojmy
podělili telefonicky. K otištění jsme vybrali
názor ing. Pilařové z Dubiny. Za všechny
děkujeme a věříme, že se i letos budeme
společně potkávat na dalších akcích pořádaných radnicí.
 Vážení, chtěla bych všem, kdo se na tom podíleli, moc poděkovat za nádherný, úžasný, úchvatný novoroční ohňostroj! Byl to skutečně krásný
zážitek! Byly jsme s dcerou i minulý rok, letos
jsme se moc těšily a byly jsme nadšené! Čtyřletá
dcera při odchodu řekla, že to byl „NEJKRÁSNĚJŠÍ OHŇOSTROJ NA CELÉM SVĚTĚ“!!!
Tak vás to snad potěší a vězte, že to nebyla zbytečná akce a že ji obyvatelé dokáží ocenit. Jsem
v Ostravě přistěhovalec z Valašského Meziříčí,
a i když už zde bydlím několik let, stále ještě
svůj vztah k Ostravě hledám. Když jsem viděla
ty tisíce lidí na rondlu, tak jsem cítila určitou
sounáležitost, a měla jsem radost, že i na tom
našem sídlištním „jižním městě“ je možné zažít
něco hezkého. Už se moc těšíme na všechny další
akce a na ohňostroj 2009! Ing. Radka Pilařová, Jana Maluchy 198/41, Ostrava-Dubina

Radnice darovala majetek

Reprezentační ples obvodu v DK Akord

Rada městského obvodu Ostrava-Jih na
svém prvním letošním zasedání schválila
bezúplatný převod přebytečného majetku
neziskovým organizacím. Mezi šestici zájmových sdružení bude rozdělen majetek
ve výši přes třicet šest tisíc korun. Jedná
se o organizace, které v rámci prevence
kriminality pracují s dětmi.
(kut)

Srdečně Vás zveme na 16. reprezentační
ples městského obvodu Ostrava-Jih, který
se uskuteční v pátek 1. února 2008 od 19.30
hodin v prostorách Domu kultury Akord
Ostrava-Zábřeh, s.r.o. Ples bude moderovat
zpěvačka Heidi, hlavním hostem večera
bude další známá ostravská zpěvačka Marie
Rorová. Program – hlavní sál: předtančení
– folklorní soubor ŠEVČÍK, skupina LADY

M, disko klub Akord: DJ Heinz, hudební
sál: trio H. Každou hodinu zpestří zábavu
„hudební lahůdky” Heinze Stanowského.
Připraveno je losování bohaté tomboly. Součástí vstupného je večeře. Prodej vstupenek
bude zahájen od 7. ledna 2008 v Domě kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. Vstupné
– hlavní sál: 550 Kč, disko klub Akord: 350
Kč, hudební sál: 250 Kč.

Czech POINT: Největší zájem o výpis z Rejstříku trestů
Také na radnici Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih začal počátkem letošního
roku fungovat projekt Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občana a veřejné správy. Jeho cílem je
poskytnout lidem ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na
jednom místě. Jedná se o výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku,
ze Živnostenského rejstříku a možnost
žádat i o výpis z Rejstříku trestů. Právě
o výpis s Rejstříku trestů je zatím mezi
občany nejlidnatějšího ostravského obvodu největší zájem. „Jen za první tři týd-

ny letošního roku jsme vydali téměř sto
padesát těchto výpisů,“ uvedl tajemník
ÚMOb Ostrava-Jih Josef Hipšr. O zbývající výpisy zatím na radnici evidují menší
zájem. „Četnost žádostí o jednotlivá vydání budeme mapovat a blíže vyhodnotíme na konci února,“ pokračoval Hipšr.
Zatímco o výpis z Rejstříku trestů lze žádat výhradně na Odboru vnitřních věcí,
ostatní je možné získat na více odborech,
jejichž dveře kanceláří jsou označeny
modrou etiketou Czech POINT. „Do budoucna uvažujeme o jednom centrálním
místě, kde by dva speciálně proškolení
pracovníci vyřizovali veškerou agendu,“
(kut)
doplnil Josef Hipšr.
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Úprav se dočká Vodní areál nebo Jubilejní kolonie

V pořadí už pátou etapu rekonstrukce
čeká památkově chráněnou zónu Jubilejní kolonie v Hrabůvce. Od zahájení
rekonstrukce v roce 2001 až do konce
roku 2006 bylo dokončeno 87 bytů. Vloni byly zrekonstruovány další dva domy
na Letecké ulici, další čtyři na ulici Jubilejní se realizují a jejich dokončení se
předpokládá v polovině letošního roku.
Letos budou také pokračovat práce na
rozšíření Vodního areálu v Zábřehu,
který byl uveden do provozu v létě
roku 2006. Vloni na podzim byly zahájeny práce na odbourání části valu, který
sloužil jako ochoz pro diváky mimo tribunu fotbalového stadionu. „Odbourání souvisí s dalšími etapami rozvoje celého území. V první fázi chceme rozšířit
plochy ke slunění a instalovat lavičky,“
uvedl starosta městského obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský. V letošním roce
by v areálu mělo být vybudováno nové
sportovní hřiště.
Zkrátka nepřĳdou ani školy, v plánu je
rekonstrukce ZŠ Březinova a ZŠ Chrjukinova, projektová dokumentace už je
INZERCE

Přední vydavatelství pro krajskou
a místní samosprávu příjme vhodného
kandidáta na pozici SENIOR MANAGER
INZERCE pro titul Jižní listy.
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V prosinci loňského roku
schválilo zastupitelstvo
rozpočet
městského
obvodu Ostrava-Jih na
rok 2008. Rozhodujícím ukazatelem
rozpočtu je celková výše zdrojové
základny, která je o 14 533 tisíc korun vyšší ve srovnání s rokem 2007.
Důvodem je i skutečnost, že pro
krytí stále rostoucích výdajů bylo
využito vlastních zdrojů z přebytku
hospodaření minulých let a zůstatek
rozpočtové rezervy roku 2007. Na
ﬁnancování běžných výdajů je vyčleněno 546 476 tisíc korun, což představuje nárůst 12 981 tisíc korun ve
srovnání s loňským rokem. V rámci
běžných výdajů jsou ﬁnanční prostředky směrovány do oblasti opravy a údržby místních komunikací,
chodníků, odstavných ploch a parkovišť, dále do oblasti školství, kultury
a využití volného času dětí a mládeže, komunálních služeb a bytového
hospodářství. Z běžných výdajů jsou
rovněž ﬁnancovány zákonné dávky
v oblasti sociálních věcí a politiky
zaměstnanosti, které jsou plně kryty
státním rozpočtem. Na rekonstrukce
a modernizaci majetku je v rozpočtu
vyčleněno 145 792 tisíc korun.

zpracována i pro ZŠ
Kosmonautů.
Připravena je další etapa rekonstrukce panelových domů na
Volgogradské, Průkopnické a Jižní ulici, zateplení domů
na ul. Horymírova
a P. Lumumby nebo
regenerace
domů
na ulicích Jiříkovského a Čujkovova.
Letos by měla být
dokončena
ještě
výstavba dětského
hřiště mezi ulicemi
Krestova a Mjr. Nováka. Projektové dokumentace už jsou zpracovány na infrastrukturu Provaznické ulice, rozšíření
parkovacích míst na ulicích L. Hosáka
a Svazácké nebo terénních a sadových
úprav za komplexem Venuše v Hrabůvce. V nejlidnatějším ostravském měst-

ském obvodu se v závislosti na objemu
ﬁnančních prostředků výhledově počítá
s opravami podchodu na ul. A. Poledníka, vybudováním chodníků kolem ZŠ
Chrjukinova, v plánu je i projektová dokumentace na rekonstrukci podchodu
u Venuše, pokračovat by měla regenerace sídliště Dubina. V investičním plánu
městského obvodu Ostrava-Jih na letošní rok je také zateplení včetně výměny
oken v základních školách Jugoslávská,
Provaznická, Krestova, Mitušova 16, E.
Lukášové, Klegova a Předškolní. K dokončení rekonstrukce školních hřišť by
mělo dojít v ZŠ Jugoslávská, B. Dvorského, V. Košaře a F. Formana. V ZŠ A.
Kučery se počítá s rekonstrukcí plaveckého pavilonu.
Průběžně se řeší nedostatek parkovacích
míst, která jsou jedním z nejpalčivějších
problémů obvodu. Zlepšit situaci by měla
nově vzniklá místa na základě spolupráce
radnice se stavební fakultou VŠB-TU Ostrava. S řešením částečně pomohou studenti v rámci svých diplomových prací.
V několika lokalitách bude vyzkoušeno
použití tzv. monolitických skeletů k parkování, které nejsou drahé a zvýší kapacitu parkovacích míst zhruba o deset pro-

Foto: Michael Kutty

Opravy místních komunikací, základních
škol, panelových domů nebo rozšíření
Vodního areálu či pokračující rekonstrukce Jubilejní kolonie. Městský obvod
Ostrava-Jih počítá ve svém rozpočtu pro
letošní rok s řadou investičních akcí,
které byly schváleny zastupitelstvem na
konci loňského roku.

cent. Jedná se o ulice J. Maluchy, Jičínská,
Cholevova a V. Vlasákové.
„Problémy související s parkováním,
opravami chodníků a silně zchátralými
podchody budou v dalších letech našimi prioritami,“ dodal starosta Karel SiMichael Kuy
binský.
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Jubilejní kolonie roste do
Rodinné stříbro obvodu. I tak bývá nazývána oblast Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce. Obytný soubor momentálně prochází rekonstrukcí. Ještě před pár lety zcela
zanedbané domy se mění před očima, z malometrážních bytů se stávají byty první
kategorie s větší obytnou plochou. Jubilejní kolonie se postupně stává atraktivní adresou, kompletní rekonstrukce celé lokality by měla být dokončena v roce 2012.
Městský obvod Ostrava-Jih v rámci své
bytové politiky dlouhodobě plánovaně
zajišťuje postupnou rekonstrukci bytových domů v části Jubilejní kolonie.
Byty, které v této oblasti spravuje odbor
bytového a ostatního hospodářství, jsou
podle svého vybavení zařazeny do druhé a třetí kategorie a úkolem probíhající
rekonstrukce, kterou zajišťuje investiční
odbor, je vybudování nadstandardních
bytů první kategorie.
Vzhledem k většímu stavebnímu a ﬁnančnímu rozsahu se stavební práce
provádějí po ucelených etapách. Od za-

hájení rekonstrukce v roce 2001 bylo do
konce roku 2006 v rámci první až čtvrté
etapy dokončeno 87 bytů. Vloni byla zahájena pátá etapa. Domy číslo 24 a 26 na
Letecké ulici jsou dokončeny a budou
předány k užívání. Další čtyři domy této
etapy se momentálně opravují a hotovy
by měly být v polovině letošního roku.
V současné době je projekčně připraveno pokračování páté etapy a připravuje
se šestá etapa. Náklady na rekonstrukci
dosud přesáhly 160 milionů korun.
Uvedená zástavba je zařazena do
ochranného památkového pásma a třia-

dvacet vybraných domů bylo Ministerstvem kultury ČR prohlášeno za kulturní památku. Projektovou dokumentaci
na realizaci zpracovává ing. arch. Pavel
Sedlecký, který při svém návrhu citlivě řeší soulad mezi požadavky na respektování architektonického výrazu
a moderním vybavení bytů. Dokladem
o kvalitní práce projektanta a zhotovitelů jsou získaná ocenění Fasáda roku
2002 a čestné uznání primátora Statutárního města Ostravy ing. Aleše Zedníka v soutěži Dům roku 2003 a konečně
první místo v anketě Fasáda roku 2006
Moravskoslezského kraje za realizaci
domu na Závodní ulici 47, ve kterém
vedle tří bytů byla vybudována knihovna.
Už v roce 2002 bylo rozhodnutím Ministerstva kultury ČR prohlášeno třiadvacet vybraných domů Jubilejní kolonie

Mapka znázorňující oblast Jubilejní kolonie, žlutou barvou je
vyznačeno ochranné památkové pásmo a červeně třiadvacet domů, které byly Ministerstvem kultury prohlášeny za
kulturní památku.
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o krásy

AKTUALITY

Dům číslo 32 v ulici Jubilejní po celkové rekonstrukci.

za kulturní památku. „Jedná se o domy
na ulicích Jubilejní, Letecké, Velﬂíkově
a Mládeže, které byly nejméně dotčeny
dodatečnými nevhodnými úpravami
a byly v původním, přestože velmi zanedbaném stavu. Na rozdíl od ostatních
domů, které byly, nebo ještě jsou také
v zanedbaném, ale zdaleka ne v původním stavu,“ uvedl ing. arch. Pavel Sedlecký. Hlavním důvodem prováděných
dodatečných úprav podle něj byla snaha získat prostor pro koupelny. „Hygienický standart bytů v době vzniku byl
z dnešního pohledu velmi nízký, v bytech bylo pouze umyvadlo v kuchyni
a splachovací WC. Byty byly vytápěny
lokálními topidly na pevné palivo. Velikostní skladba bytů byla tvořena z naprosté většiny jednopokojovými byty,
malou část tvořily dvoupokojové byty,“
pokračoval Sedlecký.
Rekonstruované bytové domy jsou
dvou a třípodlažní, v první až čtvrté
etapě s obytným podkrovím. V současné době je už rekonstruováno třiadevadesát bytů s průměrným nákladem na
byt zhruba 1,4 miliony korun, což odpovídá použitému vybavení a způsobu
rekonstrukce - plovoucí podlahy, obklady, dlažby, část podlahového vytápění,

Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce
byla
postavena na počest
stoletého výročí trvání Vítkovického horního a hutního
těžířstva v letech 1921-1932. Autor
projektu, ostravský architekt Ernst
Korner, uplatnil v tomto díle vliv expresionismu a dekorativismu vídeňské provenience. Jednalo se o sídliště o 605 bytech v jednopatrových
a dvoupatrových domech. Jádrem
urbanistické kompozice je ulice Jubilejní, n a niž navazují krátké uliční
spojky. Uzavřenost a kompaktnost
celého areálu posilují symbolické
motivy průjezdů v přízemích domů,
domovní vchody ve věžových rizalitech a mnoho dalších charakteristických detailů.
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Dům číslo 32 v ulici Jubilejní před rekonstrukcí.

dřevěné obložkové zárubně, eurookna
apod. Součástí rekonstrukce první etapy byla i technická infrastruktura - dětské herní prvky, parkovací stání, zeleň,
chodníky a příprava na veřejné osvětlení. Po dokončení jednotlivých etap rekonstrukcí bytových domů se předpokládá provádění další postupné obnovy
technické infrastruktury. „Chceme, aby
se celá lokalita uzavřela a ohraničila
ulicemi Edisonova, Provaznická, Horní
a Závodní,“ uvedl starosta obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský.
„Hlavním účelem probíhajících rekonstrukcí je dispoziční úprava bytů tak,
aby odpovídaly všem současným po-

žadavkům na kvalitní bydlení a dále
změna velikostní skladby bytů k větší
rozmanitosti, tedy k vytvoření i větších
bytů spojením dvou menších tam, kde je
to možné. Striktním požadavkem je přitom zachování, v mnoha případech spíše znovuvytvoření, původního vzhledu
domů ve všech parametrech a detailech
tak, jak je to vyžadováno orgánem památkové péče,“ vysvětlil Sedlecký. Tento náročný přístup znamená postupné
„zmrtvýchvstání“ jedné z nejzanedbanějších částí obvodu a její proměnu ve
velmi a traktivní a žádanou lokalitu.
Michael Kuy
Foto: Pavel Sedlecký

ROZHOVOR
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Nejvíce mě potěšila reak
říká starosta Karel Sibinský
Tři měsíce uplynuly od doby, kdy byl Bc. Karel Sibinský zvolen starostou nejlidnatějšího ostravského obvodu. Přesto říká, že se v jeho životě vloni nic mimořádného nestalo. Někdejší místostarosta přiznává, že se lépe cítí v pozadí, nechce být příliš na očích
a raději řeší každodenní problémy občanů. „Funkce starosty obnáší účast na spoustě
akcí typu slavnostního zahájení nebo otevírání něčeho nového. Mám-li být upřímný,
raději řeším problémy, které se přímo dotýkají občanů a mají vliv na jejich každodenní
život. Ještě coby místostarosta jsem rozjel několik projektů, které bych i přes spoustu
jiné práce rád dotáhl do konce,“ uvedl sedmapadesátiletý Karel Sibinský.

Máte za sebou bezmála tři měsíce ve funkci starosty. Zkuste nastínit největší změnu,
kterou jste za tu dobu zaznamenal.
Tou hlavní je, že mě najednou oslovuje
spousta lidí. Jako starosta jsem více na očích,
lidé mě zastavují na ulicí a mají potřebu sdělit mi nějaký problém.
Předpokládám, že jako starosta jim vyhovíte a trpělivě vysvětlujete.
Snažím se, ale už jsem se setkal i s útočnou

Karel Sibinský (vlevo) v hledišti atletického mítinku Zlatá tretra, druhý zprava
americký atlet Michael Johnson.
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ROZHOVOR

ce na ohňostroj,
reakcí. Někteří lidé totiž mají pocit, že za
všechno špatné, co se jim postavilo do cesty,
mohou úřednici nebo starosta. Nechápou,
že je třeba dodržovat zákony, které jsem si
nevymyslel já ani nikdo u nás na radnici.
Existuje prostě kategorie lidí, pro které je
všechno špatně. Mají představu, že na radnici sedíme, v kancelářích popíjíme kávu
a oni musejí běhat a vyřizovat, co jsme si vymysleli. Ale naštěstí to jsou spíš výjimečné
záležitosti. Většinou jsou lidé ochotni a třeba
jen řeknou, co by se mělo v obvodu udělat.
Často si chtějí postěžovat, ale jedním dechem dodají, že ví, že já sám to nezměním.
Bezprostředně po svém nástupu do funkce
starosty jste řekl, že chcete dokončit několik projektů, které jste rozpracoval ještě
coby místostarosta. Můžete být konkrétnější?
Mou absolutní prioritou je zlepšení bezpečnostní situace v obvodu. K tomu slouží
i pravidelné schůzky, které na radnici máme
se zástupci republikové i městské policie,
kde řešíme i konkrétní problémy a stížnosti
ze strany občanů. Dokončit chci investiční
záležitosti, jako jsou opravy chodníků, podchodů, postupně se lepší problémy s parkováním.
Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Jednoznačně reakce občanů na novoroční ohňostroj. Na úřad nám přišly stovky
e-mailů, což mě samotného zaskočilo.
V souvislosti s ohňostrojem je zvláštní,
že spousta lidí se mě ptala na Vodní areál
v Zábřehu, i když to spolu nĳak nesouvisí.
Co občany nejvíce zajímalo?
Ptali se, jestli se bude dále rozšiřovat. Tak
jsem jim odpověděl, že do jeho rozšíření
a celkového vylepšení plánujeme další investice. Lidé jsou rádi, že tady Vodní areál
mají.
Když jste teď mnohem více na očích, troufnete si třeba jít mezi lidi do restaurace sednout si na pivo nebo spíše navštěvujete
podniky mimo obvod?
Musím říci, že chodím nejraději do podniků v našem obvodu. Mohu s klidným svědomím, protože se neopíjím tak, abych nad
sebou ztrácel kontrolu.
Stalo se, že na Vás při posezení v restauraci
třeba někdo slovně zaútočil?
Jednou ano, identiﬁkovala mě nějaká parta
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Při setkání
s českým eurokomisařem
Vladimírem Špidlou.

V zimě je koníčkem lyžování.

kluků, zpočátku byli dost agresivní, ale pak
se to srovnalo. Říkali, že pro mládež by se
v obvodu mělo dělat více. Nakonec jsme si
dobře popovídali, byli to docela milí hoši.
Jak starosta relaxuje?
Přes léto se snažím co nejvíce volného času
trávit na chalupě na slovenské straně Beskyd, kterou manželka zdědila po svých
rodičích. Je tam pohoda, chalupa stojí na
samotě, což mi naprosto vyhovuje. Jinak se
v létě snažím najít si čas na volejbal. V zimě

se zase snažím lyžovat, ale moc se k tomu
nedostanu.
Co myslíte, jak bude městský obvod Ostrava-Jih vypadat za deset let?
Na to je těžké odpovědět. Myslím si, že se
nic moc nezmění k lepšímu ani k horšímu,
na sídlištích se toho moc měnit nedá. Obvod
asi bude vzhledově lépe vypadat, bude čistější a celkově udržovanější. Snad přibude
Michael Kuy
více hezkých staveb.
Foto: rodinný archív Karla Sibinského

AKTUALITY
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Prvním občánkem
obvodu je Richard
Svoboda.
Richard Svoboda je
prvním občánkem,
který se v letošním
roce narodil v ostravském obvodu Jih.
Paní Veronika se
stala šťastnou maminkou hned první
lednový den. Starosta
obvodu Karel Sibinský (vlevo) maminku
i s miminkem navštívil doma a kromě kytice jim předal dětský
polštářek s motivem
pejska a zlatý řetízek
s přívěškem Kozoroha.
Foto: Michael Kutty

Zaujalo nás
Desátý ročník soutěže
O čokoládovou vařečku
V úterý 29. ledna se v prostorách Střední školy společného stravování na Krakovské ulici v Zábřehu uskuteční už
10. ročník soutěže O čokoládovou vařečku. Je určena žákyním a žákům ze 7.–9.
tříd základních škol, kteří mají zájem
o gastronomii a chtějí se tomuto oboru
v budoucnu věnovat buď profesionálně
nebo jako zajímavému a užitečnému koníčku. Populární akce bude probíhat od 9
do 14 hodin, koná se pod záštitou starosty městského obvodu Ostrava-Jih Karla
(kut)
Sibinského.

Krátce z obvodu
 První zastupitelstvo se koná koncem
února
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih zasedne poprvé v letošním roce ve
čtvrtek 28. února v 9 hodin v sále kulturního střediska K-TRIO na ulici Dr. Martínka 4 v Hrabůvce. Druhé zasedání v prvním pololetí letošního roku se uskuteční
ve čtvrtek 22. května na stejném místě ve
stejnou dobu.
 Vzdělávání dospělých
Český statistický úřad organizuje první
výběrové šetření o vzdělávání dospělých.
Smyslem šetření je získávat reprezentativní údaje o dalším vzdělávání dospělých. Do šetření bylo počítačem náhodně
vylosováno 7800 domácností z různých
obcí a měst České republiky. Do výběru
se v Moravskoslezském kraji dostala Ostrava, konkrétně část městského obvodu
Ostrava-Jih. Až do 22. února navštíví vybrané domácnosti tazatel Samostatného
oddělení terénních zjišťování a na základě rozhovoru s osobami narozenými v letech 1943-1982 vyplní dotazník. Ve všech
fázích zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni
pracovníci zúčastněni na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech ve smyslu $16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

 Majetková správa hledá zaměstnance
Majetková správa Ostrava-Jih přĳme pracovníka nebo pracovnici na ekonomický
úsek. Podmínkou je dobrá znalost účetnictví a práce s PC (zejména EXCEL a Word).
Zkušenosti s účetním programem WinDUO a s prací na pokladně jsou výhodou. Předpokládaný termín nástupu je
březen 2008. Bližší inf. na tel.: 596 780 058
a 596 789 718.
 Výstava Trochu jiné tváře
V galerii G, která funguje v rámci G-centra v Zábřehu na Čujkovově ulici 40a, se
5. února v 17 hodin uskuteční vernisáž
výstavy fotograﬁí z folklorních festivalů
pod názvem Trochu jiné tváře. Fotograﬁe,
jejichž autorem je Arnošt Čapla, zachycují
účastníky z Venezuely, Tahiti, Španělska
a Ukrajiny. Výstava potrvá až do 28. března vždy od pondělí do pátku (8-18 hodin).
 Turnaj v halové kopané
Už sedmý ročník turnaje v halové kopané uspořádá 22. února Výchovný ústav
a školní jídelna na Slezské ulici v Hrabůvce. Hrát se bude v tělocvičně Střední školy
technické na Hasičské ulici v Hrabůvce,
kde v 8.30 hodin provede slavnostní výkop starosta obvodu Karel Sibinský. Turnaj bude současně probíhat i ve Střední
odborné škole dopravní ve Vítkovicích.
Pořadatelé předběžně počítají s účastí čtrnácti týmů, představit by se měli zástupci středních škol z Ostravy a výchovných
ústavů z celé Moravy. Vítěz získá putovní
pohár, pro tři nejlepší týmy jsou připraveny věcné ceny.

 Nová logopedická třída
Od září letošního školního roku byla
v MŠ P. Lumumby 25 „U lesa“ s podporou kmenové ZŠ Kosmonautů 15 nově
otevřena logopedická třída. V dnešní
době totiž stále přibývá dětí s vadami
řeči. Třídu denně navštěvuje skupinka
dětí, kterým se logopedická asistentka
individuálně věnuje během dopoledních
činností v MŠ. Pobyt venku, oběd, odpolední odpočinek a činnosti děti tráví
společně se svými kamarády v běžných
třídách mateřské školy. Každodenní logopedická péče by měla pomoci nejen
dětem, ale i rodičům, při řešení tohoto
ožehavého a někdy i velmi komplikovaného problému, se kterým si sami
nevědí rady. Logopedické chvilky jsou
zařazovány i u ostatních dětí.
 Získají titul EKOškola?
Už několik měsíců existuje na Střední
průmyslové škole chemické akademika
Heyrovského a Gymnáziu (SPŠCHaG)
v Ostravě-Zábřehu tzv. EKOtým pod
vedením Mgr. Jany Vlčkové. Jedná se
o vybrané zástupce žáků ze všech tříd,
některé profesory a další zaměstnance
školy. Všichni mají jeden společný cíl
– získat mezinárodní titul EKOškola,
který je udělován školám, jež se zapojí
do programu a splní dané podmínky.
Cílem SPŠCHaG je co nejvíce snížit
ekologickou stopu školy. O tom, zda zábřežská škola získá přívlastek „EKO“,
rozhodne už brzy posudek speciální
komise.
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Krátce z obvodu
 Zápis v ZŠ U Haldy
Rodičové, máte dítě, které potřebuje
speciálně vzdělávací přístup? Základní
škola U Haldy 66 v Hrabůvce se zabývá výchovou a vzděláváním zdravotně
postižených žáků (mentální retardace).
Moderní školní budova nabízí: třídy základní školy praktické a třídy základní
školy speciální, dílny a pracovny pro
rozvoj jemné motoriky, dvě tělocvičny
pro zdravotní cvičení a rozvoj lokomoce, učebnu pro výuku řečové výchovy,
počítačovou učebnu s dataprojektorem, odbornou učebnu přírodopisu
vybavenou dataprojektorem, připojení
k internetové síti, relaxační místnost,
stimulační místnost pro rozvoj smyslového vnímání, výtah, školní jídelnu-výdejnu, školní družinu a nejrůznější
nabídku zájmových kroužků. Zápis dětí
do 1. třídy se koná 5. února od 8 do 16
hodin v budově školy. Rosiče by s sebou
měli přinést rodný list dítěte, občanský
průkaz a pokud mají, tak i zprávu z PPP
nebo SPC. Bližší informace lze získat na
e-mailu: sk_uhaldy@volny.cz, tel./fax.:
595 782 380 nebo www.sk-uhaldy.wz.cz
 Pozvánka do klubu Kočička
Mateřská škola I. Herrmanna 23 v Hrabůvce zve rodiče s dětmi, které ještě nenavštěvují mateřskou školu, do klubu
Kočička. Děti se zde seznamují s prostředím ve třídách, zvykají si na větší kolektiv a mají možnost si pohrát s jinými
hračkami, než které mají doma. Při každém setkání je připraveno malé cvičení,
písnička či výrobek, který si mohou děti
spolu s rodiči vyrobit. Termíny klubu
Kočička: 24. 1. ve třídě Sluníčko, 28. 2.
ve třídě Krteček, 13. 3. ve třídě Žirafa
– Velikonoce, 24. 4. ve třídě Sluníčko a 3.
6. Den dětí na školní zahradě. Začátek je
vždy v 15 hodin.
 Nohejbalový turnaj na ZŠ V Zálomu
Už třetí ročník nohejbalového turnaje
uspořádala ke konci loňského roku ZŠ
V Zálomu ze Zábřehu. Už názvy jednotlivých týmů Veteránzálom, Brazilci
z Volgogradské, Peldatrust ocel a. s.,
Volochovi tygři ze zastupitelstva nebo
K.+B.+V. dávaly tušit, že kromě sportovního nadšení půjde také o skvělou
zábavu doprovázenou hostinou a folk-country kapelou. Hodnotné ceny (pytel brambor a hlávky zelí) a současně
Síkorkův vánoční pohár poprvé získali
pedagogové z pořádající ZŠ v Zálomu.
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Žáci a studenti mohou zasílat
práce do festivalu COMP-OST
Příspěvková organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih a SE-MO Data připravují už druhý ročník
mezinárodního festivalu
žákovských a studentských
multimediálních
projektů
www.COMP-OST.cz Festivalová přehlídka proběhne 10. dubna v kulturním středisku
K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce.
Soutěže se mohou zúčastnit děti a studenti v těchto kategoriích: webové
prezentace,
multimediální projekty pro vyučovací předměty, multimediální projekty na
téma „Co mě baví, co mě zajímá“ a ostatní multimediální projekty. Soutěž je podle
věku rozdělena do dvou kategorií.
„Cílem festivalu je podpora aktivního
přístupu mladých lidí ke studiu a zájmu
o celoživotní vzdělávání prostřednictvím volnočasových aktivit. Naší snahou
je ukázat možnosti, které poskytují různá média, probudit zájem žáků a studentů o tvůrčí činnosti, poskytnout prostor
pro prezentaci a podpořit jejich další ak-

tivitu,“ uvedla ředitelka festivalu Ingrid
Červeňová.
Přípravy na druhý ročník akce už jsou
v plném proudu, žáci a studenti své
práce mohou zasílat až do 10. března.
Více informací lze najít na webových
stránkách www.comp-ost.cz nebo www.
kzoj.cz
Záštitu nad druhým ročníkem akce převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a náměstek primátora statutárního města Ostravy Mgr. Lubomír
(kut)
Pospíšil.

Zaujalo nás
Děti budou pátrat po historii svého bydliště a školy
Kdo byli František Hosák, Bohumír Četyna
nebo Vlasta Vlasáková, po kterých jsou pojmenovány ulice na sídlišti Bělský Les? Co
bylo na místě dnešní panelákové zástavby
před padesáti nebo třeba sto lety? To jsou
otázky, na které nyní hledají odpovědi žáci
a učitelé v ZŠ Bělský Les na ulici B. Dvorského.
Děti budou po těchto informacích pátrat v
rámci projektu s názvem Naše škola a sídliště Bělský Les. Smyslem projektu je, aby
žáci věděli o svém bydlišti co nejvíce a byli
na místo, kde žĳí, hrdí. Projekt chce dokázat, že také sídliště může mít zajímavou
historii a kouzlo a mohou tu žít neobyčejní
a nadaní lidé. Projekt je mezipředmětový,
to znamená, že spojuje několik oborů: v
povinně volitelném předmětu žurnalistika budou děti shánět informace, v českém
jazyce o nich mohou psát, v zeměpise na-

kreslí podrobnou mapu svého bydliště, ve
výtvarné výchově vzniknou obrázky ulic
a školy. Žáci mohou fotit, dělat rozhovory
nebo třeba ankety.
Na projektu budou žáci pracovat nejen ve
škole, ale vydají se i za její zdi. Na historii
svého sídliště a školy se zeptají na Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih, navštíví Ostravskou univerzitu, Archiv města Ostravy
a další instituce. Přímo v ulicích sídliště budou fotit a malovat. Budou hledat zajímavé lidi, kteří tady žĳí, a zaznamenají jejich
životní příběhy, setkají se s rodinou malíře
Bohumíra Dvorského, po kterém se jmenuje jejich škola i místní ulice. Výsledkem
projektu bude výstava vzniklých textů, obrázků a fotek, žáci také vytvoří zvláštní vydání školního časopisu, které by mělo být
k dostání i mimo školu. O projektu budou
psát na školní internetové stránky. Jan Goj
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
příspěvková organizace, www.kzoj.cz
Kulturní dům Výškovice, Výškovická 169, Ostrava–Výškovice, tel.: 596 739 122
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 134, 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 přístup a je vybaven
indukční smyčkou pro neslyšící.

 Společenská zábava
3., 10., 17., 24. 2. od 17 do 21 hodin – TANEČNÍ
VEČERY pro příznivce společenského tance se
skupinou DOMINO, předprodej: KD K-TRIO
7. 2. v 19 hodin – NJOREK – Olin Nejezchleba,
Michal Miller, Stanislav Bárek – koncert, předprodej KD K-TRIO, OIS Ostrava
23. 2. v 19 hodin – tradiční VALAŠSKÝ BÁL –
hraje ŠAJTAR folklor, rock, pop, cimbálová muzika IRŠAVA, folklorní soubory, programové
vstupy, předprodej KD K-TRIO, OIS Ostrava
Připravujeme:
12. 3. v 19 hodin – AG FLEK KONCERT, předprodej KD K-TRIO, OIS Ostrava
 Dětem
1. 2. v 17 hodin – JUBILEJNÍ SVĚTÝLKA – pro
rodiče s předškoláky jsme připravili večerní procházku se světýlky v Jubilejní kolonii – start mezi
17 a 18 hodinou u Komorního klubu v Jubilejní
kolonii v Ostravě-Hrabůvce
3. 2. v 10 hodin – ČERT A KÁČA – loutková pohádka pro nejmenší Divadla Smíšek, předprodej
KD K-TRIO
11.–15. 2. od 7 do 16 hodin – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – týdenní kolotoč zábavy, her a výletů pro
děti od 7 do 16 hodin,
24. 2. v 10 hodin – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – divadelní představení pro
nejmenší kino Luna, předprodej KD K-TRIO,
kino Luna
 Výstavy
GALERIE K-TRIO
Výstava fotograﬁí SRÍ LANKA – autor Pavel
Zuchnický

NABÍDKA KURZŮ
 Vzdělávací kurzy
TAOISTICKÉ MEDITACE A RELAXACE – harmonie vnitřního a vnějšího těla, celková regenerace nervového systému, uvolnění drah QI, prevence před chronickými nemocemi, 10 lekcí
– 1 hodina, zahájení 25. 2. v 16.30 hodin, vede
Mgr. Marian Volanský
CO NÁM BABIČKY NEŘEKLY? – intenzivní výuka v oblasti výživy a zdravého životního stylu,
zvyky našich babiček, vliv potravin na organismus, svět barev – čakry, jak zvolit detoxikační
program, 5 lekcí po dvou hodinách, zahájení 26.
2. v 17.30 hodin, vede A. Jakubová, P. Charvátová
ROZUMÍTE SVÉMU DÍTĚTI – cyklus seminářů
pro rodiče problémových dětí, na seminářích najdete doporučení pro správné výchovné postupy
a získáte informace jak lépe porozumět svému dítěti. Tři lekce po dvou hodinách, zahájení 27. 2.
v 17 hodin, vede PhDr. Hana Štěpánová
 Praktické kurzy
Šití – začátečníci a pokročilí
 Pohybové kurzy
 Kalanetika  Step aerobic  Kondiční cvičení 
Cvičení pro seniory  Cvičení na velkých míčích
 Bodyform  Linie  Jóga  Taichi – začátečníci 
Břišní tance  Cvičení pro ženy – kondice a relaxace  Taneční pro manželské páry a partnerské
dvojice  Country tance  SALSA – tanec v kubánském stylu pro páry i jednotlivce
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 Pohybové kurzy pro děti
 Pohybová výchova pro děti od 4 let  Aerobic
pro dívky od 8 let – začátečnice, pokročilé  Hernička – pohyb hrou pro rodiče s dětmi v dopoledních hodinách  Taneční klub K-TRIO - disco
tance, street dance, hip hop  Břišní tance – pro
dívky od 9 do 14 let
 Praktické kurzy pro děti
Školička malého výtvarníka
 Vzdělávací kurzy pro děti
Opravdové noviny – dětská redakce novin JIŽNÍ
VÝBĚR
Výtvarná školička angličtiny od 4 let
Divadélko K-TRIO – dramatické hry podporující kreativitu a komunikaci spojené s tancem
a pohybem, pro děti od 9 do 13 let

KINO LUNA
ul. Výškovická 113, Ostrava–Zábřeh
tel. pokladna : 596 751 712,
nově ! GSM pokladna : 605 556 963
www.kzoj.cz

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
Každé pondělí jedno představení jen za 50 Kč!
4. 2. v 19.30 hodin – Královna Alžběta: Zlatý věk
(VB)
11. 2. v 10 hodin – Ratatouille (USA)
18. 2. ve 20 hodin – Vetřelci vs. Predátor 2 (USA)
25. 2. v 19.30 hodin – Já, legenda (USA)
Od pátku 1. 2. do neděle 3. 2. v 17 hodin, od
pondělí 4. 2. do středy 6. 2. v 19.30 hodin: KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK (Elizabeth:
Golden Age, VB 2007). Život a dílo jedné z největších panovnic naší civilizace. Válka se Španělskem, spor se skotskou královnou Marií Stuartovnou a láska s mořeplavcem Walterem Raleighem
ve výpravném velkoﬁlmu. České titulky, mládeži
od 12 let, 114 minut, vstupné 70 Kč.
Od pátku 1. 2. do neděle 3. 2. v 19 hodin, od pondělí 4. 2. do středy 6. 2. v 17 hodin: EDITH PIAF
(La Mome, Francie 2007). Životopisný snímek
o ženě, jejíž zpěv byl stejně strhující a dramatický
jako její osud. Divácky úspěšný ﬁlm režiséra Olivera Dahana. České titulky, mládeži nepřístupný,
141 minut, vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 7. 2. do neděle 10. 2. v 18 a 20 hodin
(mimo 7. 2. v 18 hodin), od pondělí 11. 2. do středy
13. 2. v 16 a 18 hodin: SVATBA NA BITEVNÍM
POLI (ČR 2008). Zdá se, že sukničkář Tomáš (M.
Šimůnek), se konečně zamiloval. Z malé romantické svatby s Francouzkou Claire (J. Doleželová)
se ovšem zhrzený starosta Touchyn (Bolek Polívka), rád si hrající na Napoleona, rozhodne udělat velkou mezinárodní událost. To vše v poetické
komedii režiséra Dušana Kleina. Mládeži od 12
let, 100 minut, vstupné 90 Kč.
Od pondělí 11. 2. do středy 13. 2. ve 20 hodin:
OBČAN HAVEL (ČR 1994-2007). Film nahlíží do
zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla. Diváci uvidí
jeho nervozitu při první volbě českého prezidenta či trápení při nácviku prezidentské děkovací řeči, poznají, že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo nalít Miloši Zemanovi becherovku.
Kamera jej ale sleduje i v situacích, které nemusí
být zrovna příjemné, kdy se dokáže pěkně rozčílit a zanadávat např. na špatně ušité košile.
Ve ﬁlmu hrají důležitou roli obě jeho manželky,
Olga a Dagmar, objeví se zde jeho přátelé, světoví
a čeští politici, ale i členové skupiny Rolling Stones. Režie Pavel Koutecký, Miroslav Janek. Mládeži přístupný, 119 minut. vstupné 60 Kč.

Od čtvrtka 14. 2. do středy 20. 2. v 16 a 20 hodin:
VETŘELCI VS. PREDÁTOR 2 (Aliens vs. Predator: Requiem, USA 2007). Volné pokračování volného remaku dvou úspěšných akčně-hororových
sérií. Další kolo mezirasového souboje se v režii
bratří Strauseových odehraje v nevinném malém
městečku. České titulky, mládeži nepřístupný, 94
minut, vstupné 70 Kč.
Od pátku 15. 2. do středy 20. 2. v 17.45 hodin: P.S.
MILUJI TĚ (P.S. I Love You, USA 2007). Čerstvá
vdova Hilary Swanková zjišťuje, že ji manžel před
svou smrtí zanechal desatero úkolů, jejichž splnění by ji mělo usnadnit začátek nového života.
Podle stejnojmenného románu Cecelie Ahernové
režíruje Richard LaGravenese. České titulky, mládeži od 12 let, 126 minut, vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 21. 2. do neděle 24. 2. v 19.30 hodin,
od pondělí 25. 2. do středy 27. 2. v 17 hodin: O ŽIVOT (ČR 2008). Student medicíny (Vojta Kotek)
se hned na začátku ﬁlmu dostane do jedné velmi
prekérní situace a pak se ji bude snažit se Zitou
(Dorota Nvotová), dívkou, kterou prakticky nezná, řešit. V nové české komedii režiséra Milana
Šteindlera (Perníková věž) se ovšem potká s nejednou divokou překážkou. Mládeži přístupný,
90 minut, vstupné 70 Kč.
Od pátku 22. 2. do neděle 24. 2. v 17 hodin, od
pondělí 25. 2. do středy 27. 2. v 19.30 hodin: JÁ,
LEGENDA (I Am Legend, USA 2007). Will Smith
v adaptaci klasického románu Richarda Mathesona bojuje o vlastní život a budoucnost lidstva.
Hraje totiž vědce Nevillea, který svým neblahým
objevem omylem zaviroval svět způsobem, který
si zasluhuje pomstu… nebo velký vykupitelský
čin ! Katastroﬁckou sci-ﬁ s „humanistickým“ poselstvím režíruje Francis Lawrence. České titulky,
od 12 let, 121 minut,vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 28. 2. do neděle 2. 3. v 17 a 19.30 hodin (mimo 28. 2. v 17 hodin): NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ (ČR 2008). Akční drama slibuje režisér
Filip Renč příběhem majitele cestovní kanceláře,
specializující se na extrémní sporty. Za zdánlivě
řadovou zakázkou – sjezdem nebezpečné balkánské Černé řeky – se totiž skrývá mnohem víc
než touha po dobrodružství. V hlavních rolích
Jiří Langmajer, Miroslav Krobot, Filip Blažek, Lucia Siposová a další. Mládeži od 12 let, 92 minut,
vstupné 90 Kč.

Filmová představení pro děti a mládež
Od pátku 1. 2. do středy 6. 2. v 15 hodin, od
čtvrtka 7. 2. do neděle 10. 2. v 16 hodin: KOUZELNÁ ROMANCE (Enchanted, USA 2007).
Princezna Giselle (Amy Adamsová) byla zlou královnou (Susan Sarandonová) uvržena do skutečného, nepohádkového New Yorku. Jak si poradí
s moderním světem a také s pohledným právníkem Robertem (Patrick Dempsey) ? Romantická
pohádka rodinného typu v českém znění, 108 minut, vstupné 80 Kč.
Jarní prázdniny – hurá do kina !
Využĳte mimořádné nabídky dětských představení denně vždy v 10 a 14 hodin!
V sobotu 9. 2. a neděli 10. 2.ve 14 hodin, od
pondělí 11. 2. do pátku 15.2. v 10 hodin: RATATOUILLE. Úspěšný animovaný příběh pařížské
předměstské krysy Rémyho, která nečekaně dostane příležitost si splnit životní sen - stát se kuchařem v luxusní francouzské restauraci. České
znění, 110 minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 11. 2. do středy 13. 2. ve 14 hodin:
PAN VČELKA (Bee Movie, USA 2007). Rozkošná animovaná pohádka o netradičním přátelství mezi newyorskou květinářkou a maličkou
včelkou. V českém znění Petr Rychlý, Hana Ševčí-
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ková aj. České znění, 86 minut, vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 14. 2. do neděle 17. 2. ve 14 hodin: ALVIN A CHIPMUNKOVÉ (Alvin and the Chipmunks, USA 2007). Chipmunkové Alvin, Simon
a Theodor – skupina, jež se v 50. letech objevila
v animovaném seriálu a nyní vstupuje i na ﬁlmové plátno kin ! Animovaná komedie v českém
znění, 87 minut, vstupné 65 Kč.
V sobotu 23. 2. a neděli 24. 2. v 15 hodin: ŘÍŠE
HRAČEK (Mr. Magorium´s Wonder Emporium,
USA 2007). Vítejte v nejkouzelnějším místě na
světě – v Říši hraček. Musíte ale přistoupit na pravidla hry a věřit všemu, co vidíte! Co se ale stane,
když se 243letý majitel hračkářství rozhodne odejít na odpočinek? V hlavních rolích moderní pohádky v českém znění Dustin Hoﬀman a Natalie
Portman. 94 minut, vstupné 70 Kč.

Pohádkové neděle pro nejmenší
Každou neděli v 10 hodin ﬁlmová pásma za 30 Kč,
s možností uplatnění rodinné slevy
3. 2. KÁŤA A ŠKU BÁNEK (ČR – ﬁlm.pásmo)
10. 2. MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI
(ČR – ﬁlm.pásmo)
17. 2. DRŽTE SI KLOUBOUK
(ČR – ﬁlm.pásmo)
24. 2. DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
– divadelní představení pro děti na námět klasické pohádky. Divadlo Koráb Brno, vstupné
40 Kč, předprodej KD K-TRIO, Kino Luna

Promítáme mateřským školám
Rezervace, info – tel. 596 751 713
20. 2. v 10 hodin: ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
(USA), české znění

Promítáme školním družínám
a ostatním zařízením pro děti a mládež
Rezervace, info – tel. 596 751 713
22. 2. v 13.45 hodin: ŘÍŠE HRAČEK (USA), české
znění

Klub ﬁlmového umění
PROJEKT 100-2008 – kolekce deseti ﬁlmů
v programové nabídce ﬁlmového klubu od 17.
1. 2008 každý čtvrtek nejen pro členy FK.
7. 2. v 18 hodin: ŽELVY MOHOU LÉTAT
(Lakposhtha ham parvaz mikonand). Režie
Bahman Ghobadi, Irán/Irák 2004, 98 minut,
vstupné 60 Kč
Příběh několika sirotků, kteří se živí vykopáváním a prodejem nevybuchlých min. Svědectví
ze ži vota v současném Iráku oceněná mnoha
předními festivaly.
14. 2. v 18 hodin: OBRAZY STARÉHO SVĚTA.
Režie Dušan Hanák, SR 1972, 70 minut, vstupné
60 Kč. Portréty několika starých vesničanů,
kteří se nedali podmanit a něco vytvořili. Sugestivní dokument o neuvěřitelných osudech
získal Evropskou ﬁlmovou cenu.
21. 2. v 18 hodin: ZABRISKIE POINT. Režie
Michelangelo Antonioni, USA 1970, 110 minut,
vstupné 60 Kč. Evropský pohled na americké
prostředí svědčící o náladách buříčské doby.
Slavný režisér sleduje mladé hrdiny na pozadí
typických reálií i divukrásné přírody.
28. 2. v 18 hodin: TY, KTERÝ ŽĲEŠ (Du levande). Režie Roy Anderson, Švédsko 2007, 95
minut, vstupné 60 Kč. Ojedinělý švédský snímek putující mnoha světovými festivaly.

DŮM
KULTURY
AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
12.
– 13.
12. – ZABĲAČKOVÉ
HODY
(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
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 Divadla
18. 2. v 19 hodin – II. Kapitola – divadelní komedie s D. Prachařem, Davidem Matáskem,
Valerií Zawadskou a Martinou Hudečkovou
27. 2. v 19 hodin – Ivo Batoušek a Jumping
Drums – jedinečné bubenické koncertní show
Připravujeme
7. 3. v 19 hodin – Novecento (magické piáno).
Strhující příběh geniálního klavíristy Ivana Viklického. David Prachař – získal za hlavní roli
cenu Thálie za rok 2006
27. 3. – Spirituál kvintet
5.-6. 4. – zájezd na muzikál Angelika do
Prahy
 Koncerty
27. 2. v 19 hodin – Ivo Batoušek a Jumping
Drums – jedinečná bubenická koncertní show
28. 2. v 18 hodin – Koncert ZUŠ V. Petrželky
 Společenská zábava
2. 2. ve 20 hodin – Slovenský bál
3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 19., 20., 24., 25., 26. 2.
v 19.30 hodin – Taneční kurz pro pokročilé
a manželské páry, TŠ Elán, ing.Chlopčík
12. 2. v 15 hodin – Senior klub – country odpoledne. Provází oblíbená trampská skupina Albatros. Stylové oblečení vítáno. Soutěže a tombolu připravují Šárka a Vlaďka. Vstup zdarma.
9. 2. ve 20 hodin – XXII. Funus bál
15. 2. ve 20 hodin – Společenský ples DK
Akord, hraje skupina Jupiter a DJ F. Krásný,
speciálními hosty Petra Kostovčíková a Václav
Vydra
21. 2. v 17 hodin – Dámy, na kafíčko – netradiční módní přehlídka mladých návrhářů
a výtvarníků SŠUŘ. S odborníky o módě 2008
a Vladčino překvapení
28. 2. ve 20 hodin – Ples ÚMOb Ostrava-Jih
29. 2. ve 20 hodin – Ples TŠ Elán
 Mládeži – Klub
7. 2. v 19 hodin – Folk a country v Akordu,
v pořadu Tóny cest s kapelou Tempo di vlak
host Tempo di vlak a trampská skupina z Přerova ŠPUNT
 Dětem
10. 2. v 10 hodin Káťa a Škubánek – příběhy
slavné nerozlučné dvojice
24. 2. v 15 hodin – Pohádkový karneval, bude
plný aktivních her
27. 2. v 8, 9.30, 11 hodin – Ivo Batoušek a Jumping Drums. Zadáno pro školy.
29. 2. v 10 hodin – Tajný lodní deník – divadelní představení pro školy
 Výstavy
Fotogalerie - Z cest
Klub Akord – léčivé a duchovní obrazy M. Kocourkové
 Kultura těla
Zahájení nových pohybových kurzů:
Step – pro zájemce od 13 let
Aerobic pro dívky – od 9–12 let
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové
Orientální tanec – škola Elahe
Jóga – pro děti i dospělé
Dále probíhají kurzy pro ženy:
Koktejl cvičení
Kalanetika – body form
Bodystyling
Relaxační cvičení
Pro děti
Barevné cvičení
Rytmika
Folklorní tanec
 Vzdělávání
5. 2. v 8.30 hodin – Seminář – Economis „DPPO“
– rok 2007 a 2008

5. 2. v 8.30 hodin – Seminář DPFO – rok 2007
a 2008
11. 2. v 8.30 hodin – Seminář –Economis „Nový
insolventní zákon a přihlašování pohledávek!
více www.economis.cz
23.
12. – 02. 01.
2008 – ČASU
KINOOSTRAVA-ZÁBŘEH
NEHRAJE
STŘEDISKO
VOLNÉHO
Příspěvková organizace
Gurťjevova 8, PSČ 700 30
Tel. : 596 746 062
Fax. : 596 753 223
e-mail : ddm.ova3@seznam.cz
www.svczabreh.cz

11.–15. 2. – Příměstský tábor ,,Vzhůru do hradu“
– děti prožĳí týden plný her a zábavy a jednou
vyrazí do Beskyd, cena 600 Kč
11.–15. 2. – Tábor ,,Velké Karlovice“ – děti si na
táboře mohou zalyžovat, zajezdit na snowboardu,
a zahrát spousty nejrůznějších her, cena 1900 Kč
23. 2. – Karneval na SVČ – odpoledne plné her
a zábavy pro děti
24. 2. Soutěž POM POM – Soutěž pro mažoretky
a roztleskávačky v malých formacích bez rozdílu
svazové příslušnosti, startovné 30 Kč/soutěžící,
přihlášky zaslat na SVČ do 20. 2.
1. 3. – Sportovní sobota – turnaje ve ﬂorbale
a stolním tenise, startovné 30 Kč/soutěžící
1. 3. – Výtvarný workshopy – dopoledne s různými výtvarnými technikami
Bavidlo – Pondělí až čtvrtek 14–17 hodin – klub
pro děti od 6 let všechny co si chtějí hrát a bavit
se, vstup zdarma
Klub deskových a karetních her – Pondělí 15 až
17 hodin – klub s možností zahrát si nějakou deskovou či karetní hru či se naučit nějakou novou
méně známou, vstupné 10 Kč
Nabídka letních táborů
Přihlášky k dispozici od začátku února
Čarták
30. 6– 5. 7. – rodiče s dětmi
5.–10. 7. – rodiče s dětmi
10.–22. 7., 22. 7.–1. 8., 1.–10. 8., 10.–17. 8.
Velké Karlovice
13.–20. 7., 20.–31. 7., 31. 7.–13. 8., 13.–20. 8.

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

ČEZ ARÉNA
1. 2. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Energie Karlovy
Vary, utkání hokejové extraligy
8.–10. 2. – DAVIS CUP ČR – Belgie
Pátek 8. 2. v 15 hodin, sobota 9. 2. ve 14 hodin, neděle 10. 2. v 13 hodin
16. 2. v 17 hodin
Valentýnský koncert, Hana Zagorová, Pavol Habera, Petra Janů, Janek Ledecký a další
17. 2. v 17.30 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – RI Okna Zlín, utkání
hokejové extrali gy
19. 2. ve 20 hodin – koncert americké skupiny
KORN
21. 2. v 17.30 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Slavia Praha,
utkání hokejové extraligy
24. – 28. 2. – předkolo PLAY OFF hokejové extraligy, dle umístění HC VÍTKOVICE STEEL

Multifunkční hala
středy v 16–17.30 hodin – veřejné bruslení
soboty v 16–17.30 hodin – diskotéky na ledě
neděle v 15.30–17 hodin – veřejné bruslení

ZE ŽIVOTA SENIORŮ

JIŽNÍ LISTY

Otevřen rezidenční dům pro seniory
„Při realizaci bytů jsme vycházeli z dlouholetého propracovaného systému bydlení a poskytování služeb
lidem vyššího věku. Bydlení v rezidenčních bytech se
odvíjí od očekávání jako je
zachování soukromí, zázemí, potřeby nezávislosti, pocitu bezpečí a komfortu zajištění
potřebných služeb,“ popsal bydlení Emil
Kowalski, exponent švýcarského systému
bydlení pro seniory. Dodal, že se nejedná o domovy důchodců, jaké u nás běžně
známe, ale o bytové domy, ve kterých jsou
byty i ostatní prostory a vybavení uzpůsobeny pro život seniorů. Vnitřní interiér
bytů a všechny části domu jsou bezbariérové. Každý byt je vybaven elektrospotřebiči
s automatickým vypínáním a protipožárními čidly. Pro majitele bytů, kteří budou mít

V areálu bývalé zábřežské nemocnice byl 10. ledna slavnostně otevřen první komplex s r ezidenčními byty pro
seniory. Pětipatrový dům se čtyřiceti malometrážními byty
s předzahrádkami, lodžiemi či terasami vystavěla podle
švýcarského modelu Bonacasa ﬁrma Senior Residence.

Foto: Michael Kutty

Městská policie pro seniory. Velký
zájem projevili senioři o prosincovou besedu se zástupci Městské
policie Ostravy, která se uskutečnila v Domě s pečovatelskou
službou na Horymírově ulici v Zábřehu. Na programu byla témata
týkající se zejména bezpečnosti
seniorů, kteří se často stávají
terčem přepadení a podvodů. Zástupkyně velitelky oddílu prevence a dohledu MP Ostrava Vlaďka
Baranová (na snímku vpravo)
společně s okrskářem Jaroslavem Srokou seniorům předvedli
i praktické použití nejrůznějších
předmětů potřebných k ochraně
bezpečnosti.

I letos pokračuje
Senior klub
Také v letošním roce mohou senioři nejen
z našeho městského obvodu navštěvovat
pravidelný klubový pořad Senior klub.
Koná se jednou měsíčně vždy v úterý od 15
hodin v DK Akord na náměstí SNP v Zábřehu.
Témata společného setkávání seniorů jsou
rozmanitá, v loňském roce byli hosty moderátorek Šárky Zubkové a Vladimíry Dohnalové například lékař, veterinář, zástupce
policie nebo charity. Do prvního letošního
Senior klubu zavítal Artur Kubica, dramaturg známého pořadu České televize Na
stopě. Tradiční akcí je pečení jablíček podle
různých receptů, populární se stává volba
Lady Babi, jejíž druhý ročník proběhl vloni. Nechybí ani tombola, do které si senioři
samí nosí dárky. O skvělou zábavu s tancem, hudbou a zpěvem se pravidelně Honza Urbiš. „Senioři nám sami mohou dát námět, co by ve svém klubovém pořadu chtěli
mít,“ uvedla Šárka Zubková.
Moo Senior klubu je více než výstižné:
„Aktivně žít seniorům sluší, to omlazuje
duši a není to marné, neboť se pomaleji stárne.“ Přihlášky a veškeré informace
o činnosti lze získat u p. Vladimíry Dohnalové (tel.: 596 762 503) a p. Šárky Zubkové
(tel.: 599 430 410). Senior klub je určen všem
z celé Ostravy, není nutné členství v klubu.
(kut)
Vstup je zdarma.

zájem o nabízené služby, je zajištěna pravidelná údržba provozu domácností, denní
výběr ze tří jídel, úklid, nákup a obstarání
nutných pochůzek. Zdraví seniorů a jejich
bezpečnost zaručuje čtyřiadvacetihodinový
systém Centrály tísňového volání. Bydlení v komplexu si hradí zájemci z vlastních
zdrojů. Dvoupokojový byt stojí dva a půl
milionu korun, jednopokojový milion a půl.
Majitel bytu jej může kdykoli odprodat
zpět. „Prodáno je už dvanáct bytů, což dokládá zájem o bydlení tohoto typu. Věříme,
že si byty najdou v Ostravě další zájemce
a že přispějí ke spokojenosti svých majitelů a jejich blízkých,“ pokračoval Kowalski.
„Dnešní senioři tvoří skupinu obyvatel, která chce žít plnohodnotně, rozmanitě a nezávisle. Naší snahou je jim takové podmínky
zajistit,“ uvedl náměstek primátora města
Ostravy Lubomír Pospíšil. Andrea Schönová

Foto: Michael Kutty

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem lednovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Leopold Vidla
Emilie Martinková
Salvatore Tricoci
Jan Štika
František Pavlíček
Ľudmila Zimová
Vincent Tomaško
Zdeňka Sedlářová
Libuše Pindurová
Miroslav Lisník
Ladislav Liďák
Jarmila Kaštovská
Jiřina Kajzarová
Emilie Hrabovská

95 let
93 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

Věrka Fajkošová
Marie Zahelová
Jarmila Wodáková
Františka Veselá
Michal Truhlík
Věra Tejklová
Vladislav Přibyla
Anna Martiníková
Božena Lichnovská
Jindřiška Kolinkeová
Miloš Knězek
Květoslava Jurečková
Ladislav Duhan
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85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
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Vánoční posezení v Klubech důchodců. Příjemné
předvánoční odpoledne strávili senioři ze dvou Klubů
důchodců na Čujkovově ulici v Zábřehu. Posezení se
uskutečnilo za účasti starosty obvodu Ostrava-Jih Karla
Sibinského a vedoucí odboru sociální péče Lenky Podolinské. Na programu bylo vánoční posezení s bohatým
občerstvením, tombolou a spoustou zábavy. Nechybělo
vystoupení dětí ze Selesiánského střediska dětí a mládeže v Zábřehu, překvapením byla návštěva Mikuláše, čerta
a anděla. „Závěrem pan starosta popřál všem přítomným
seniorům vše nejlepší do nového roku”, pochvalovaly si
předsedkyně obou Klubů důchodců Drahomíra Janulková
a Františka Urbanová.
Foto: Libuše Holušová

V Rodinném centru se zdobily perníčky. Už potřetí se vloni v Rodinném
centru na Čujkovově ulici v Zábřehu konalo vánoční zdobení perníčků. Asi desítka
dětí ze sociálně slabších rodin si pod dohledem zkušených sociálních pracovnic
vyzkoušela roli cukrářek. Většině z nich šlo zdobení od ruky, což ocenil i starosta
obvodu Karel Sibinský. „Podobné akce rozhodně mají svůj smysl, je dobře, že se
děti daří zapojovat do podobných projektů,“ uvedl Sibinský, kterého děti přemluvily, aby si zdobení
sám vyzkoušel. Rodinné
centrum je od 1. července 2003 odloučeným
pracovištěm odboru
sociálně právní ochrany
dětí Statutárního města
Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih,
jehož posláním je práce
s rodinami ohroženými
sociálním vyloučením.
Foto: Michael Kutty

Dárky pro děti z Dětského centra Domeček. Zástupci radnice Ostrava-Jih v čele
s místostarostou Oldřichem Lindovským (druhý zprava) si před Vánocemi našli čas
k návštěvě Dětského centra Domeček na Jedličkově ulici v Zábřehu. Dětem, které
nemají to štěstí a z nejrůznějších důvodů nemohou vyrůstat v prostřední úplných rodin,
společně s poslancem Jaromírem Chalupou (třetí zleva) předali spoustu sladkých odměn. „Máme u nás asi stovku dětí denně, průměrný věk přijímaného dítěte se pohybuje
okolo čtrnácti měsíců. Poskytujeme komplexní zdravotní, výchovnou a sociální péči
dětem ve věku od narození do tří, případně do pěti let. Péče je poskytována formou
ústavní péče v nepřetržitém provozu a částečně ambulantně,“ uvedl ředitel příspěvkové organizace Zdeněk Novotný (druhý zleva).
Foto: Michael Kutty
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Vernisáž v AHOLu. Studentka 1. ročníku Vyšší
odborné školy AHOL Monika Tischlerová představila na konci loňského roku na své první vernisáži
fotograﬁe na téma Cesta. V prostorách školy v nově
otevřené A galerie na Petruškově ulici v Zábřehu nejen
spolužáci obdivovali snímky, se kterými si devatenáctiletá studentka oboru cestovní ruch mistrně pohrála,
dokonale se ji podařilo vystihnout hru světla a stínu.
Foto: Michael Kutty
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