
DK Akord rozšířil hotel
Na území obvodu bude působit 
více okrskářů městské policie
Na ZŠ Chrjukinova chtějí
vybudovat nové učebny

Zdeněk Štich
– muž, který přežil vlastní smrt
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Zpravodajství 
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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

po měsíci dostáváte do rukou další číslo 
Jižních listů. Opět jsme se vrátili k tradič-
ní obsahové náplni, někteří z vás po pro-
listování zářĳového vydání poukazovali 
na malé množství zajímavých materiálů 
ke čtení, což bylo zapříčiněno přehledem 
volebních okrsků. Tyto informace musí 
radniční zpravodaj obsahovat, takže určitě 
jsme nesáhli k většímu prostoru pro inzerci 
na úkor článků.
Máme za sebou volby do krajských zastupi-
telstev, což samozřejmě nelze přehlédnout 
ani v tomto čísle. Dozvíte se, jak se volilo 
na území našeho městského obvodu. Při této 
příležitosti bych chtěl poděkovat všem, kteří 
k volbám přišli, a ukázali tak, že jim budouc-
nost není lhostejná.
Ti z vás, kteří si potřebují vyřídit své zále-
žitosti u nás na radnici, si jistě všimli, že 
probíhá rekonstrukce hlavní budovy. Touto 
cestou bych se vám chtěl omluvit za případ-
né komplikace a hlavně omezené možnosti 
parkování v okolí. 
Celou stránku věnujeme panu Zdeňku Šti-
chovi, který se před pár dny dožil osmdesáti 
let. Krutý příběh plukovníka ve výslužbě 
a bývalého politického vězně vás jistě za-
ujme. Občan našeho obvodu, který byl vy-
znamenán i prezidentem republiky, je i po 
nesmírných útrapách, které prožil, stále 
plný optimismu.
Dočtete se také o nové koncepci Městské 
policie Ostrava, se kterou před Radu MO 
Ostrava-Jih předstoupil ředitel Jiří Veselý. 
Realizovat jeho plány už bohužel bude někdo 
jiný, pan Veselý nedávno tragicky zahynul 
při autonehodě v Polsku. Pro občany nejlid-
natějšího ostravského obvodu je nejpodstat-
nější zvýšený počet tzv. okrskářů v ulicích.
Nechybějí články o pokračujících opravách 
chodníků, o nových službách v Domě kultu-
ry Akord, zajímali jste se o to, co vyrůstá na 
Provaznické ulici v Hrabůvce. Spousta za-
jímavých akcí se koná v základních školách, 
mnohé z nich se zapojují do evropských pro-
jektů. O tom všem se dočtete v těchto Jižních 
listech. 
Také tentokrát vám nabízíme spoustu dal-
ších zajímavostí, krátkých zpráviček i oblí-
benou fotostranu. Pevně věřím, že Jižní listy 
pročtete od první do poslední stránky.   
 

Bc. Karel Sibinský, starosta

...Málokterý kulturní dům se může současně pochlubit 
provozováním vlastního hotelu. DK Akord v Zábřehu 
jako jeden z mála v republice nabízí kulturní akce a uby-
tování pod jednou střechou. Hotel je umístěn v samo-
statné části domu kultury a je jediným tříhvězdičkovým 
hotelem na území městského obvodu Ostrava-Jih...

DK Akord rozšířil hotel5

Štich přežil vlastní smrt

...Následovalo brutální vyšetřování, které Štichovi při-
neslo trvalé zdravotní následky. Nepamatuje si nic ze 
svého života před 14. říjnem 1951. Od té doby je posti-
žen trvalou poruchou paměti. Zmizelo z ní vše od dět-
ství až do doby, kdy se zotavoval z následků pobytu ve 
vězení...

6

Jubilantce popřáli dva starostové

..Hned dva starostové přišli popřát paní Zdence Stýblo-
vé v den jejich stých narozenin.  Paní Stýblová má totiž 
trvalé bydliště v Porubě, ale v poslední době žije v Do-
mově pro seniory Korýtko na Petruškově ulici v Zábře-
hu. Porubský starosta Miroslav Novák i starosta Ostra-
vy-Jihu Karel Sibinský ji věnovali velké kytice a dárkové 
koše...

7

Diamantová svatba Pavlouškových

...Rodina měla velkou radost z jediné dcery Dagmar, kte-
rá se po vystudování vysoké školy provdala a narodili se 
ji synové Jiří a Aleš. Pro Ilonku s Františkem se stali vnuci 
největší životní radostí. Věnovali jim veškerou svou lás-
ku a pozornost jak v době dětství a dospívání, tak i nyní 
po jejich vysokoškolských studiích...

14

 V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).

Pokračuje rekonstrukce radnice

...Z důvodu stavebních prací dochází k částečnému 
omezení parkovacích ploch před Úřadem městského 
obvodu Ostrava-Jih. Parkoviště situované naproti ob-
řadní síni slouží návštěvníkům úřadu, proto je zde do-
pravním značením časově omezeno stání vozidel...

8

Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz 
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Krajské volby jasně vyhrála opoziční ČSSD

INZERCE
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Volby do krajských zastupitelstev se 
staly jednoznačnou záležitostí ČSSD. 
Opoziční strana zvítězila ve všech tři-
nácti krajích s celkovým počtem 35,16 
procent před ODS, která zaznamena-
la 32,81 procent. Třetí skončila KSČM 
s 13,75 procenty. Také v Moravskoslez-
ském kraji slavila úspěch ČSSD. „Všem 
občanům, kteří se zúčastnili voleb do 

zastupitelstva Moravskoslezského kra-
je, bych chtěl poděkovat. Vysoká voleb-
ní účast je důkazem, že jim život v kraji, 
resp. v celé zemi, není lhostejný,“ uvedl 
starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský 
(ČSSD), který nově zasedne i v kraj-
ském zastupitelstvu. V pozici hejtmana 
MS kraje po osmi letech končí Evžen To-
šenovský (ODS). (kut)

Na území městského obvodu Ostrava-Jih se 
volilo v 96 volebních okrscích. Nepříjemná 
událost se stala ve volební místnosti okrsku 
č. 133 v ZŠ Šeříková ve Výškovicích. V noci 
z pátku na sobotu se do místnosti po rozbi-
tí okna vloupal pachatel, který ukradl dvě 
počítačové sestavy s příslušenstvím i LCD 
monitor, osobní kalkulačku a telefonní 
kabel. Hodnota věcí byla vyčíslena na 20 

tisíc korun. Na zařízení místnosti způsobil 
zhruba dvoutisícovou škodu. V odcizených 
počítačích nebyla uložena žádná volební či 
osobní data. „Volební urny naštěstí zůstaly 
netknuté,“ uvedl místostarosta Ľubomír 
Košík. Kriminalisté ohledali místo činu 
a volby se přesunuly do vedlejší třídy. Tato 
mimořádná událost se v Ostravě-Jihu stala 
poprvé. (kut)

ČSSD 162 410 hlasů 42,63 procent 31 křesel
ODS 94 869 hlasů 24,90 procent 18 křesel
KSČM 60 672 hlasů 15,92 procent 11 křesel
KDU-ČSL 27 053 hlasů 7,10 procent 5 křesel
Osobnosti kraje 11 289 hlasů 2,96 procent
Strana zelených 8173 hlasů 2,14 procent
Volební účast  42,63 procent

Výsledky voleb do Zastupitelstva MS kraje

Starosta Karel Sibinský vhodil svůj
lístek do volební urny v ZŠ Mitušova 16
v Hrabůvce.

ČSSD 14 674 hlasů 45,72 %
ODS 8560 hlasů 26,67 %
KSČM 5417 hlasů 16,87 %
KDU-ČSL 922 hlasů 2,87  %
Strana zelených 714 hlasů 2,22  %
Osobnosti kraje 654 hlasů 2,03 %
Dělnická strana – zrušení popl. ve zdravotnictví
 307 hlasů 0,95 %
Moravané 169 hlasů 0,52 %
Národní strana 137 hlasů 0,42 %

Volte Pravý Blok – www.cibulka.net 
 134 hlasů 0,41 %
Demokracie 127 hlasů 0,39 %
Nejen hasičí a živnost. pro kraj 
 92 hlasů 0,28 %
SDŽ – Strana důstojného života
 91 hlasů 0,28 %
Strana zdravého rozumu 62 hlasů 0,19 %
Sdružení pro rep. – Rep. str. Čsl. 35 hlasů 0,10 %
Volební účast  35,44  %

Výsledky hlasování v MO Ostrava-Jih

Zloděj vnikl do volební místnosti na ZŠ Šeříková
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� Upozornění občanům!
Upozorňujeme občany, že v pátek
31. října nebudou na Úřadě městského
obvodu Ostrava-Jih z důvodu rekon-
strukce fungovat telefony a servery. Za 
případné komplikace se tímto omlou-
váme.
� Zastupitelé se sejdou v K-TRIU
Starosta Karel Sibinský zve občany na 
zasedání Zastupitelstva městského ob-
vodu Ostrava-Jih, které se uskuteční ve 
čtvrtek 13. listopadu od 9 hodin v pro-
storách kulturního střediska K-TRIO 
na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce.
� Poradna SON
Sdružení nájemníků sděluje obča-
nům  nájemníkům a všem dalším 
zájemcům, že poradenská služ-
ba k otázkám bydlení se koná opět 
druhý čtvrtek v měsíci listopadu, tj. 
13. 11., od 16 hodin v kulturním stře-
disku K-TRIO v Hrabůvce.

� Úspěch malých ostravských tanečnic
      z dětského klubu Akcent
Čtyřiadvacet tanečnic ve věku 8–11 let 
z dětského klubu Akcent Ostrava si 
začátkem října přivezlo z maďarského 
města Dunajvárosz zlato z Mistrov-
ství Evropy Show Dance 2008. Malé 
mistryně České republiky Show Dan-
ce 2008 tak potvrdily, že jsou opravdu 
nejlepší nejen u nás, ale i v Evropě. 
Se svým tanečním vystoupením s ná-
zvem Karlík a továrna na čokoládu 
tak postoupily na mistrovství světa, 
které se uskuteční od 25. do 29. listo-
padu v německé Riese.

Krátce

S
C

-8
14

02
/1

Málokterý kulturní dům se může sou-
časně pochlubit provozováním vlastního 
hotelu. DK Akord v Zábřehu jako jeden 
z mála v republice nabízí kulturní akce 
a ubytování pod jednou střechou. Hotel je 
umístěn v samostatné části domu kultu-
ry a je jediným tříhvězdičkovým hotelem 

na území městského obvodu Ostrava-Jih. 
V létě hostům začalo sloužit pět nových 
pokojů v prvním patře – tři dvoulůžkové 
a dva jednolůžkové. „Ubytovací kapacita 
se tak zvýšila na jednadvacet lůžek. Spojení 
domu kultury a hotelu je ojedinělé,“ uvedla 
ředitelka Darina Daňková.
Pokoje nabízejí veškerý komfort – nechybí 
telefon, televize nebo možnost připojení 
k internetu ani snídaně formou švédských 
stolů. „O ubytování v Akordu je velký 
zájem, hosté se k nám rádi vracejí. Ubyto-
vací služby využívají obchodní partneři, 
manažeři, lektoři a účastníci kurzů a růz-
ných školení, v poslední době přibývají 
i zahraniční hosté. Zatím zaznamenáváme 
jen pozitivní ohlasy. Hosté si pochvalují 
parkování před budovou, možnost vyu-
žití letní zahrady a samozřejmě nabídku 
kulturních akcí, které pořádáme,“ dodala 
Darina Daňková.  (kut)

Na bezmála 13 milionů korun přĳdou 
opravy místních komunikací a chodní-
ků, které ještě do konce letošního roku 
proběhnou na území městského obvodu 
Ostrava-Jih. V listopadu nebo v prosinci 
budou dokončeny opravy chodníků na 
ulici Jiskřiček, Letecké, Starobělské (včet-
ně odvodnění) a Výškovické 76. Opravy 
se dočkají také plochy zastávek Sámova 
a Odborářská. Zřejmě až v příštím roce 
skončí oprava chodníku na křižovatce 
ulic Svazácká, Krasnoarmějců a Jižní. 
Rozsáhlé rekonstrukce v městském obvo-

du Ostrava-Jih začaly už v srpnu. Kom-
pletně provedena byla oprava Provaznic-
ké ulice, kde byl položen nový živičný 
povrch a obrubníky. Parkoviště se dočka-
li obyvatelé Lumírovy ulice. Dokončeny 
už byly opravy chodníků na Mitušové 
7–25, Provaznické, Kotlářově, Výškovické 
ulici u Alexandrie a Volgogradské ulici 
73–103. Daleko lépe nyní vypadá pod-
chod na Horymírově ulici. V minulém 
týdnu pak začala oprava povrchu Rýpa-
rovy ulice a stále probíhá oprava chodní-
ku na Rodinné ulici. (kut)

DK Akord rozšířil hotelovou kapacitu

Na Jihu proběhnou další opravy chodníků

Nové hotelové pokoje DK Akord
nabízejí vysoký standard.
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Zdeněk Štich se narodil v Ostravě v rodině 
obchodníka, po maturitě studoval na Vojen-
ské letecké akademii v Hr. Králové, odkud 
však byl v roce 1948 z politických důvodů 
vyloučen. Vyráběl a distribuoval letáky 
proti komunistické diktatuře a o rok pozdě-
ji byl zatčen. Ve vykonstruovaném procesu 
jej odsoudili na deset let. V polovině října 
roku 1951 se účastnil hromadného útěku 
jedenácti vězňů ze šachty uranových dolů 
v Jáchymově. Útěk se ale skupině nezdařil, 
Štich byl druhý den chycen. Po výslechu 
následoval převoz do vězeňské nemocnice 
v Plzni. Z jedenácti útěkářů přežili jen Ka-
rel Kukal a právě Zdeněk Štich, ostatní byli 
zastřeleni na útěku, nebo popraveni.
Následovalo brutální vyšetřování, které 
Štichovi přineslo trvalé zdravotní násled-
ky. Nepamatuje si nic ze svého života před 
14. říjnem 1951. Od té doby je postižen tr-
valou poruchou paměti. Zmizelo z ní vše 
od dětství až do doby, kdy se zotavoval 
z následků pobytu ve vězení. Že dostal 
desetiletý trest, ví z rozsudku a dalších 
dokumentů, které mu uschovali rodiče. 
Za to, že přežil, vděčí také dobré fyzické 
kondici, kterou musel mít, když prošel 
náročným přĳímacím řízením do letecké 
akademie. Jen z vyprávění ví, že pobýval 
v nemocnici v Karlových Varech na vězeň-
ském oddělení. „Ležel jsem tam prý jako 
„živá mrtvola“, absolutně bez známky 
života a bachaři se měli bavit tím, že mi 
mezi prsty u nohou zapalovali papírky 
a měli legraci z toho, že jsem na popálení 
absolutně nereagoval,“ popisuje Zdeněk 
Štich prožité útrapy, o kterých se dozvěděl 
od Karla Kukala. 
V tomto stavu byl dva roky. Teprve po 
roce se rodiče dozvěděli, co je s jejich sy-
nem, a mohli přĳet do vězeňské nemocni-
ce v Plzni Na Borech. Tam viděli Zdeňka, 
který bezmocně ležel na posteli, nehýbal 
se, nemluvil. Po dvou letech věznitelé 
usoudili, že bude lepší, když Štich neze-
mře ve vězení, ale doma, a tak mu na je-
den rok přerušili trest a rodiče si ho mohli 
odvézt sanitkou do Ostravy. 
Dva roky strávil na vozíku, než se mohl 
začít pokoušet o chůzi. Postupně se zlep-

šoval, nejdříve vyměnil jednu berli za fran-
couzskou hůl, později obě, pak francouzské 
hole za normální a než odložil i ty, trvalo to 
dlouhých deset let. „V pětadvaceti letech 
jsem se podruhé narodil, nepoznával jsem 
nikoho z rodiny, znovu jsem se učil mluvit. 
Naštěstí mi to všechno šlo docela rychle. 
Samozřejmě jsem si v té dlouhé době re-
konvalescence plánoval další život a dal 
jsem si cíl, že se neožením dříve, než budu 
schopen dojít k obřadu bez jakékoliv opo-
ry,“ zavzpomínal Štich, který se oženil ve 
svých 37 letech.
Mnohem dřív, než mohl říci „ano“ slečně 
Aleně, se musela vyřídit jedna nepříjemná 
záležitost. Přerušení trestu bylo jen na rok. 
Ještě v době, kdy byl na vozíku, hrozilo, 
že bude muset zpět do kriminálu. Tatínek 
uspořádal podpisovou akci za omilostnění 
svého syna. Podepisovali se i komunisté, 
kteří znali rodinu a Zdeňkův stav a bylo 
jim hloupé posílat zuboženého člověka 
zpět za mříže. Všichni pak byli pozváni na 
KV KSČ, kde museli svůj podpis a podpo-
ru reakcionáři vysvětlovat. Otec měl s akcí 
úspěch a chvíli před vypršením termínu 
prezident Antonín Zápotocký udělil Šti-
chovi milost.

Když se alespoň částečně vyléčil stal se 
hodinářem, později přes třicet let praco-
val v dílně jemné mechaniky v NH Ostra-
va. V roce 1991 byl rehabilitován soudně 
i vojensky, armáda ho povýšila dodateč-
ně do hodnosti plukovníka. O dva roky 
později byl jmenován čestným občanem 
Ostravy a vše vyvrcholilo 28. října 2001 
ve Vladislavském sále Pražského hradu, 
kde od prezidenta Václava Havla převzal 
Medaili za hrdinství.
I v osmdesáti letech je dnes Zdeněk 
Štich plný optimismu. Když k němu 
do bytu na Mitušově ulici v Hrabův-
ce, kde žĳe, přišla s gratulací návštěva 
z Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
a Krajského vojenského velitelství, byl 
nesmírně potěšen. Jedním z darů byla 
publikace Generál Maurice Pellé, což 
byl první náčelník hlavního štábu čs. 
branné moci. 
„Důležité je, že mi slouží hlava, protože 
s některými lidmi v osmdesáti se téměř 
nepobavím,“ usmál se Zdeněk Štich. Ve 
volném čase sleduje televizi, hlavně zpra-
vodajské relace. „Chci být pořád v obraze 
a udržovat si přehled,“ usmál se. 

Michael Ku�y

Zdeněk Štich – muž, který přežil vlastní smrt
Asi málokdo prošel tak těžkým životním 
osudem jako plukovník ve výslužbě Zdeněk 
Štich. Bývalý český politický vězeň doslova 
přežil vlastní smrt a v pátek 10. října oslavil 
osmdesáté narozeniny. Ale popořádku. 

Fo
to

: M
ic

ha
el

 K
ut

ty

Zdeňku Štichovi přišli k životnímu jubileu pogratulovat zastupitelé Marian Macurek, 
Jan Dohnal (zleva) a podplukovník Ivan Hrvol, zástupce ředitele Krajského vojenského velitel-
ství v Ostravě.
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Stoleté jubilantce popřáli dva starostové

Hned dva starostové přišli popřát paní 
Zdence Stýblové v den jejich stých naroze-
nin.  Paní Stýblová má totiž trvalé bydliště 
v Porubě, ale v poslední době žĳe v Do-
mově pro seniory Korýtko na Petruškově 
ulici v Zábřehu. Porubský starosta Miro-
slav Novák i starosta Ostravy-Jihu Karel 
Sibinský jí věnovali velké kytice a dárkové 
koše.
Paní Stýblová byla početným zástupem 
gratulantů mile překvapena. Všem podě-
kovala a na oplátku popřála pevné zdraví. 
Prozradila, že jí chutná úplně všechno, 
v jídle rozhodně není vybíravá. Během 
svého života vařila spoustu zelenin y, ne-
tradiční jídla, pekla cukroví, na Vánoce 
alespoň dvacet druhů. Ráda poslouchala 
četbu na pokračování, staré české mistry 
či relace hudebních odborníků. Televizní 
přĳímač nikdy neměla, raději se věnovala 
oblíbené četbě.
Zdenka Stýblová se narodila 7. října 1908 
v Táboře. Absolvovala reálné gymnázium, 
poté odešla do Prahy a nastoupila jako 
úřednice ve spořitelně. Toto povolání vy-

konávala na různých místech, dokud ji ne-
odvedly mateřské povinnosti ke starostem 
o domácnost. V roce 1940 se provdala za 
dětského lékaře Augustina Stýbla, o dva 
roky později se narodil syn Jan, o další 
čtyři pak syn Petr. V roce 1974 paní Stýb-
lová ovdověla, jako babička se starala o tři 
vnučky a dnes i o čtyři pravnoučata.  (kut)
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29. 10.
Hasičská 37 
Jubilejní 9
Zlepšovatelů 32
Edisonova 25
Moravská 108
Souběžná 1
Bystřinova 1
Rodinná 64
Česká 10
Bastlova 32
Ovocná 20
Nám. gen. Svobody 21
30. 10.
Pospolitá 16
Starobělská 34, 60
Neklanova 2
Dolní 54, 75, 84
Hulvácká 20
Nová 32
Na Nivách 25
Zimmlerova 54
Horymírova 6
3. 11.
Horymírova 18, 108,

122
Tarnavova 7
Zimmlerova 53, 31
Jandova 3
Břenkova
Rezkova
Markova 17
Tylova 25, 45
4. 11
Karpatská 20, 40
V Troskách 44
Písečná 9
Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 14
Rýparova 47
garáže Rudná za ČSD

– doprostřed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
5. 11.
Bolotovova 1
Pavlovova 65, 25, 43
Rodimcevova x Bara-
novova
Rodimcevova x 
Asejevova
Utvenkova 2
Averinova 14
Čujkovova 50, 38, 41
Zajcevova 2

6. 11.
Gerasimova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 11
Krasnoarmějců 22, 25
Svazácká 14
Svazácká 23 (k výmě-

níku od P. Lumum-
by)

Kischova 1
P. Lumumby 52, 76
10. 11.
Svornosti 41
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147,

157, 180
Srbská 7, 21
11. 11.
Jičínská 19, 35
Lužická 6
Lumírova 70, 20, 54,

34
Výškovická 172
Proskovická 71, 49, 39
Koncova 22
12. 11.
K Odře 12
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 21, 6
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Řadová 68
13. 11.
Volgogradská 122,

133, 64, 103, 81,
30, 10

Výškovická 102, 86, 54
Petruškova 18, 25

Informační portál městského obvodu Os-
trava-Jih spustil od 1. 10. novou službu pro 
živnostníky a drobné podnikatele v našem 
obvodu. V sekci INZERCE na stránkách 
www.ostrava-jih.info můžete nabídnout své 
služby nebo představit své obchodní aktivi-
ty zdarma. Inzerát můžete vložit jednodu-
chým způsobem přímo z webových strá-
nek. Délka textu není omezena a představit 

můžete jakoukoli službu, kterou nabízíte. 
Nabízíte-li aktuálně zboží za snížené ceny, 
vložte inzerát do sekce VÝPRODEJ. Při-
cházíte-li se speciální nabídkou zboží nebo 
služeb, vložte inzerát do sekce SPECIÁLNÍ 
NABÍDKY. Kromě této služby jsme připra-
vili další atraktivní možnost prezentace. 
Informační portál Ostrava-Jih vám nabízí 
možnost zveřejnění inzerátu za zcela unikát-

ní cenu. Největší výhodou této inzerce je to, 
že váš inzerát doplníme libovolně dlouhým 
textem, který se zobrazuje pod inzerátem. 
Tato stránka je indexována vyhledávači jako 
Google a objevuje se zákazníkům ve výpisu 
vyhledávání. Podmínky této zcela nové in-
zerce najdete na našich webových stránkách 
www.ostrava-jih.info, nebo můžete zavolat 
do naší administrace na telefon 606 713 739.

Pět bytových domů postaví firma Stavos 
Stavba na Provaznické ulici v Hrabůvce. 
Na místě naproti strojírenskému učilišti se 
pracuje už od 10. července. „Momentálně 
jsou hotovy základy všech domů, teď se 
bude provádět hrubá stavba dvou domů 
a technická infrastruktura,“ uvedl ředitel 
Stavosu ing. Oldřich Flaša. Jedná se o čtyř-
podlažní cihlové domy s monolitickými 
stropy, v každém z nich bude devatenáct 
bytů a osm garáží, chybět nebude ani výtah. 
Výškově budou odpovídat sousedním do-
mům. „Půjde o klidné bydlení pro lidi, kteří 
nechtějí žít v rodinných domcích,“ vysvětlil 
Flaša. Kromě větších bytů jsou zde i dvou-

pokojové byty s balkonem. Prodej prvních 
dvou domů bude zahájen v listopadu 2008, 
předpokladá se, že obydleny by mohly být 
ve druhé polovině příštího roku, další v le-
tech 2010–2011. Prodejní cena bude okolo 
třiceti tisíc korun za metr čtvereční. „Lépe 
situovaní občané nejen z našeho obvodu 
mají o tento druh bydlení stále větší zájem,“ 
řekl starosta Ostravy-Jihu Karel Sibinský 
s tím, že investorovi obvod prozatím prona-
jal pozemky, na kterých staví. „Až poté, co 
budou domy postavené, rozhodneme o pří-
padném prodeji pozemků. Jde o to, aby in-
vestor postavil to, na čem jsme se předem 
dohodli,“ dodal Sibinský.                    (kut)

na území MO Ostrava-Jih

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

V Hrabůvce se stavějí luxusní byty

Pomáháme živnostníkům a drobným podnikatelům

Paní Stýblové popřáli současně 
starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský (vpra-
vo) a porubský starosta Miroslav Novák (vlevo). 
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Poděkování
Můj šestiapůlletý syn Ja-
kub Rohel trpí neléčitel-
nou progresivní svalovou 

dystrofií Duchennova typu (odumí-
rání všech kosterních svalů) a syn-
dromem obstrukční spánkové apnoe. 
Chlapec je částečně pohyblivý, ale 
rychle unavitelný. Pohybuje se pomo-
cí invalidního vozíku, mentálně je na 
úrovni a svůj handicap i vážnou ne-
moc si dobře uvědomuje. Díky pomoci 
Nadaci bratrů Šuškových může Kubík 
navštěvovat 1. třídu Soukromé zá-
kladní školy se speciálními vzděláva-
cími potřebami, s. r. o. v Ostravě-Hra-
bůvce. Škola je bezbariérová s malým 
počtem žáků ve třídě. Nadace Kubí-
kovi hradí celkový pobyt (školné plus 
stravné) a spolupráci přislíbila na pět 
let. Kubík si našel kamarády, kteří mu 
pomáhají, včetně milé a vstřícné paní 
učitelky H. Kocifajové.  Ve škole se mu 
líbí. Dobře vím, jak krutě vše jednou 
skončí, a mám z toho strach. Kubík je 
moc statečný a já se snažím dělat vše 
proto, aby prožil šťastný a plnohod-
notný život. Děkuji všem, kteří nám 
pomáhají zvládat tento krutý osud. 

Petra Rohelová

Důvodem je havarĳní stav střechy, jejíž 
oprava byla tak dlouho odkládána, až 
začalo hrozit její zřícení. Probíhá výmě-
na často již naprosto nefunkčních oken, 
poté bude následovat zateplení budovy, 
které zlepší tepelně izolační vlastnosti 
objektu, čímž bude dosaženo značných 
úspor v nákladech na vytápění. Závě-
rečná fáze opravy naplánována na léto 
příštího roku bude znamenat částečné 
omezení vstupních možností do budo-
vy A, o kterých bude veřejnost s dosta-
tečným předstihem informována. Har-
monogram veškerých prací je nastaven 
tak, aby měly co nejmenší dopad na 
provoz úřadu. 
Z důvodu stavebních prací dochází 
k částečnému omezení parkovacích 
ploch před Úřadem městského obvodu 

Ostrava-Jih. Parkoviště situované na-
proti obřadní síni slouží návštěvníkům 
úřadu, proto je zde dopravním znače-
ním časově omezeno stání vozidel. Pa-
pírový parkovací kotouč se dá zakoupit 
v nedaleké trafice nebo v každé prodej-
ně papírnictví, maximální doba stání je 
jedna hodina. 
Řidiče v této souvislosti prosíme o do-
držování dopravního značení, městská 
policie byla požádána o pravidelné 
kontroly. Zaparkovat vozidlo v přimě-
řené docházkové vzdálenosti od radni-
ce je možné také v těchto místech: 
� poblíž věžových domů Pavlovova 

23-27 (v blízkosti bývalého areálu ne-
mocnice Ostrava-Jih) a poblíž areálu 
Astra - příjezd do uvedených míst je 
možný z ulice Pavlovovy

� odstavné pruhy na ulici Horní 
� parkovací záliv na ulici Sámova
� parkoviště poblíž věžových domů 

Plzeňská 1-9, naproti restaurace Ho-
tel Bělský les (vjezd na parkoviště je 
možný z ulice Plzeňské - pouze ze 
směru jízdy od ulice Čujkovovy)

� ulice Chalupníkova
Za veškeré problémy, které vyvstaly 
v souvislosti s rekonstrukcí radniční 
budovy, se občanům omlouváme.

Text a foto: Michael Ku�y

Hlavní budova Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih na Horní ulici v Hrabůvce pro-
chází od začátku října rekonstrukcí. 

Pokračuje rekonstrukce radnice

Už od poloviny září je v provozu Očkova-
cí centrum v poliklinice na ulici Dr. Mar-
tínka 7 v Hrabůvce. Městský obvod Os-
trava-Jih tak má poprvé své samostatné 
centrum tohoto druhu. Zabezpečovat 
bude očkování zaměstnanců  proti klíšťo-
vé encefalitidě, žloutence typu B, chřipce 
a jiným nemocem. Současně bude fun-
govat jako centrum cestovní medicíny 
pro jedince i kolektivy plánující pracovní 
nebo dovolenkový pobyt v cizích zemích. 
Kromě očkování bude poskytovat od-
borné konzultace, vystavovat očkovací 
a mezinárodní očkovací průkazy, zabez-
pečovat mezinárodní certifikáty o HIV 
negativitě a jiných nemocí. K dispozici 
je celé spektrum očkovacích látek, které 
jsou registrovány v ČR, včetně vakcíny 
proti rakovině děložního čípku a choleře. 
Pacienti budou mít možnost konzultovat 
výběr vhodného očkování na bezplatné 
telefonní lince 800 123 321 a rezervovat si 
datum i přesnou hodinu očkování on-line 
prostřednictvím internetového systému 
www.ockovacicentrum.cz (kut)

Očkovací centrum v poliklinice
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Tragická událost zasáhla v sobotu 18. října 
dopoledne Městskou policii Ostrava. Při 
autonehodě na dálnici mezi jihopolskými 
městy Wroclaw a Katowice u vesnice Lipo-
wa zahynul její ředitel Jiří Veselý (na sním-
ku). „Byl to skvělý policista a určitě bude 
chybět,“ uvedl primátor Ostravy Petr Kaj-
nar. Třiapadesátiletý Jiří Veselý ještě před 
svým tragickým skonem představil radním 
MO Ostrava-Jih novou koncepci fungování 
městské policie. Za jednu z priorit označil 
působení strážníků na území MO Ostrava-
-Jih. „V rámci nové koncepce budeme klást 
důraz na prevenci, přerozdělíme síly a pro-
středky tak, abychom zvýšili počet okrská-
řů,“ vysvětlil. Ocenil projekt Bezpečný Jih, 
který na území nejlidnatějšího ostravského 
obvodu funguje už čtyři roky. Jeho smyslem 
je snížení počtu deliktů uliční kriminality a 
kriminality (kapesní krádeže, krádeže věcí 
z vozidel, vloupání, ale i výtržnictví, rvačky 
nebo loupeže). „Projekt Bezpečný Jih výraz-
ným způsobem omezil kriminalitu na úze-
mí obvodu,“ uvedl Veselý. 
Statutární město Ostrava je rozděleno na 
154 okrsků, na které dohlíží 328 okrskářů. 
Městský obvod Ostrava-Jih má 31 okrsků a 
v tomto teritoriu působí 72 okrskářů. „Důle-
žitá je osobní zodpovědnost každého stráž-
níka za daný okrsek. To je nejvýraznější 
změna zahrnuta do nové koncepce městské 

policie,“ vysvětlil Ve-
selý. Momentálně má 
Městská policie Ostra-
va 590 strážníků, cílem 
je však konečné číslo 
680. Uvedené změny 
souvisí s požadavkem 
starosty MO Ostrava-
-Jih Karla Sibinského, 
který na základě připomínek občanů pra-
videlně apeluje na vedení Městské policie 
Ostrava. „Už před rokem jsem při svém 
nástupu do funkce starosty zdůraznil, že 
mou základní prioritou bude bezpečnostní 
situace na území obvodu. Se zástupci měst-
ské i republikové policie jsme v kontaktu 
na pravidelných měsíčních schůzkách, kde 
rovněž vyhodnocujeme podněty občanů,“ 
uvedl Karel Sibinský. 
„Naší snahou je co nejvíce zlepšit komuni-
kaci mezi strážníky a občany a vylepšit ob-
raz městské policie jako celku v očích veřej-
nosti,“ dodal závěrem Jiří Veselý, který do 
funkce ředitele MP nastoupil teprve 1. čer-
vence 2008. Před tím vedl policejní školu v 
Holešově a řadu let působil i jako náměstek 
ředitele Policie ČR v Ostravě.
„Je to tragédie. Nezbývá než věřit, že nový 
ředitel bude pokračovat v koncepci, kterou 
představil pan Veselý,“ řekl starosta Karel 
Sibinský.  (kut)

Mladí sociální demokraté (MSD) v zastou-
pení předsedy MSD Ostrava a zastupitele 
MO Ostrava-Jih Adama Rykaly předali 
první říjnový den dětem z MŠ Staňkova 
v Ostravě-Výškovicích dar ve výši 4 500 
Kč. Dar využĳe občanské sdružení při MŠ 
Staňkova Zahrada dětí na nákup kolobě-
žek. „Na osmadvacet dětí máme tři až čtyři 
koloběžky, proto tento příspěvek velmi ví-
táme. Jsem ráda, že si na nás Mladí sociální 
demokraté vzpomněli a těším se, že se za 
námi zase brzy přĳdou podívat,“ poděko-
vala ředitelka MŠ Šárka Beranová, která 
finanční dar převzala za předsedkyni ob-

čanského sdružení Zahrada dětí ing. Ivetu 
Danysovou.  Text a foto: Michael Ku�y

Nová koncepce Městské policie

Děti z MŠ Staňkova dostanou koloběžky

� Pracovní setkání
V pondělí 24. listopadu se uskuteční 
pracovní setkání se zástupci dět-
ských a mládežnických organizací, 
sportovních klubů, volnočasových 
center a jiných organizací pracujících 
s dětmi a mládeží. Začátek je v 16.30 
hodin v obřadní síni Úřadu městské-
ho obvodu Ostrava-Jih. Více infor-
mací podá ing. Sládečková na tel. č. 
599 430 227.
� Festival patchworku v K-TRIU
Kulturní středisko K-TRIO připravi-
lo pro všechny zájemce i žáky a stu-
denty ostravských škol podzimní 
Festival patchworku. Ve dvou dnech 
14. a 15 listopadu budou autoři z ce-
lé České republiky vystavovat na 
dvě stovky patchworkových výrob-
ků. Festival tak umožní všem zájem-
cům seznámit se s vysoce řemeslně 
a umělecky hodnotnými patchwor-
kovými výrobky a ukáže možnosti 
zajímavého výtvarného zpracování 
textilních technik, je doprovázen 
řemeslnými ukázkami  zpracování 
a prodejem potřeb pro výrobu pa-
tchworkových dek. Součásti festiva-
lu jsou odborné kurzy v tradičním 
pojetí i v nejmodernějších trendech, 
které umožní začátečníkům i pokro-
čilým zájemcům vyzkoušet si vlastní 
výrobu patchworkových dek, pol-
štářků a dekorativních předmětů. 
Přihlášky na kurzy najdete na www. 
patchwork-cz.com 
� Výtěžek aukce pro dětský domov
Na 5. ročníku Ekonomického kon-
gresu, který se konal 10. října v pro-
storách Obchodně podnikatelské 
fakulty Slezské univerzity v Karvi-
né, byl vydražen obraz akademické-
ho malíře Josefa Mokráčka, učitele 
Střední průmyslové školy stavební 
v Ostravě-Zábřehu. Šťastnou majitel-
kou se stala poslankyně Parlamentu 
ČR Mgr. Anna Čurdová, která za něj 
zaplatila sedm tisíc korun. Výtěžek 
z aukce bude poskytnut na konto 
dětského domova Srdce v Karviné-
-Fryštátě. „Vloni byl na stejném kon-
gresu vydražen náš obraz dokon-
ce za dvacet tisíc korun. Pomáhat 
těm, co neměli to štěstí a nemohou 
žít ve vlastní fungující, považuji za 
samozřejmost“, uvedl ředitel školy 
ing. Norbert Hanzlík.

Krátce

Zastupitel Adam Rykala předává šek 
ředitelce Šárce Beranové.

Městský obvod Ostrava-Jih, odbor školství a kul-
tury, každoročně vyhodnocuje a oceňuje úspě-
chy občanů, dětí i mládeže v zájmových aktivi-
tách a činnostech v těchto kategoriích: úspěchy 
dětí a mládeže v zájmových aktivitách a sportu, 

pracovníci s dětmi a mládeží. Písemné návrhy 
na ocenění zasílejte do 14. listopadu na adresu 
MO Ostrava-Jih, odbor školství a kultury, Horní 3, 
700 30  Ostrava-Hrabůvka nebo na e-mail sylva.
sladeckova@ovajih.cz. Musí obsahovat jméno 
a příjmení navrhované osoby, bydliště, rozsah její 
činnosti a důvody podání návrhu. 

Ocenění MO Ostrava-Jih
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Základní škola Chrjukinova v Zábřehu letos 
oslavila pětapadesáté výročí založení a pat-
ří k nejstarším školám na území městského 
obvodu Jih. Přestože je známá spíše jako 
škola s rozšířenou výukou jazyků, v příš-
tím školním roce by měly být otevřeny dvě 
nové učebny pro integrovanou výuku pří-
rodovědných předmětů. Více nám prozra-
dila ředitelka školy Mgr. Jana Mikošková.
Proč jste se rozhodli právě pro přírodo-
vědné předměty?
V rámci školního vzdělávacího programu 
lze rozšířit hodinové dotace předmětů. My 
jsme se rozhodli věnovat se kromě cizímja-
zykům také přírodovědným předmětům. 
V současné době prožívají boom a na naší 
škole pro tyto účely máme zastaralé vyba-
vení. Proto jsme uvažovali o obnově nebo 
o vybudování nových učeben. Jednou 

z možností bylo získat finanční prostředky 
z Regionálního operačního programu Ev-
ropské unie. Magistrát města Ostravy oslo-
vil základní školy, zareagovali jsme hned na 
první výzvu. Přihlásilo se pět škol, vybrány 
byly tři včetně té naší. V nejbližší době bu-
deme podávat žádost o získání grantu.
Můžete přiblížit, jak konkrétně by obě 
učebny měly vypadat?
Jedna učebna pro integrované přírodo-
vědné předměty je koncipována jako po-
sluchárna s počítačovým zázemím a inter-
aktivní tabulí. Jedná se o tabuli ovládanou 
počítačem, na které společně v hodině pra-
cují žáci a vyučující. Žáci jsou tímto způ-
sobem aktivně vtaženi do výuky. Druhá 
učebna bude laboratoř s kompletní výba-
vou pro dvanáct žáků, posluchárna bude 
pro třicet žáků.

Kdy by měly začít stavební práce?
Pokud získáme grant, tak v červnu příští-
ho roku. Termín dokončení je pak stano-
ven na září 2009, aby učebny mohly slou-
žit od nového školního roku.
Na jakou částku přĳde vybudování 
obou učeben?
Vybavení včetně stavebních prací bude 
stát asi tři miliony tři sta třicet tisíc ko-
run.
Budou učebny volně přístupné i žákům 
ostatních škol?
Ano, stejně jako naše nově otevřené škol-
ní hřiště. Ve spolupráci s Ostravskou 
univerzitou a VŠB-TU můžeme pořádat 
olympiády, soutěže nebo vzdělávání uči-
telů. Určitě se tím zvýší prestiž naší školy 
a doufáme, že přilákáme žáky se zájmem 
o přírodovědné obory. Michael Ku�y

Mateřská škola Ignáta Herrmanna v Hra-
bůvce zve rodiče s dětmi, které ještě nena-
vštěvují školku, do klubu „Kočička“. Děti se 
mohou těšit na setkání s novými kamarády, 
prohlédnout si třídy, zacvičit si, zazpívat 
nebo společně s rodiči zhotovit malý výro-
bek. Termíny klubu „Kočička“ v roce 2008: 
30. 10. ve třídě „Žirafa“, 27. 11. ve třídě „Ko-
čička“, 11. 12. ve třídě „Sluníčko“ – Miku-
láš. Začátek je vždy v 15 hodin.     (d)

Žáci ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu 
se zapojili do projektu Malujeme pro zdra-
ví, který je realizován z městských grantů 
a účelových dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy. „Děti se v hodinách výtvar-
né výchovy a v zájmových kroužcích učí 
vzájemně komunikovat, diskutovat, zají-
mat se jeden o druhého, umět vyslechnout 
názory, se kterými třeba nemusí ten druhý 
souhlasit, být tolerantní, umět spolupraco-
vat, mít radost z úspěchů druhých,“ uvedla 
koordinátorka projektu Svatava Vévodová. 
Žáci diskutují o vybraných aktuálních té-
matech jako vandalismus, duševní zdraví, 
jak si ho uchovat, co mu škodí, nebezpečí 
návykových látek, chování při setkání s ne-
známými lidmi, mezilidské vztahy v rodi-
ně, týrání a šikanování. Výstavu Malujeme 
pro zdraví je možno navštívit ve foyer kina 
Luna až do Vánoc, poté bude prezentována 
v kulturním středisku K-TRIO.  (kut)

Učitelé ZŠ a MŠ Mitušova 8 v Hrabůvce vy-
užili dva studĳní dny k poznávání Podkar-
patské Rusi. Na cestu se vydali v prvním říj-
novém týdnu spolu se svými kolegy učiteli 
sdruženými v USVO. Navštívili Skanzen 
lidových staveb v Užhorodě, Český krajan-
ský spolek T. G. Masaryka vedený panem 
Ivanem Latkou, hrad Palanok i solná jezír-
ka v Solotvině. Čeští představitelé krajan-
ského  spolku se snažili učitelům z Ostravy 
ukázat každodenní život obyvatel této části 
Ukrajiny, která byla v letech 1918–1938 sou-
částí Československé republiky. V dalších 
dnech následovala návštěva vesnice Ko-
ločava (muzea Ivana Olbrachta, Četnické 
stanice i hřbitova Nikoly Šohaje a Eržiky), 
procházka okolo Sviněvirského jezera, ná-
vštěva prvorepublikových měst Užhorod 
a Mukačevo. Zakarpatská Ukrajina je vel-
kou přírodní rezervací a nabízí celou řadu 
krásných turistických destinací.  (d)

Soukromá speciální škola pro děti 
s žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami otevřela své další pracoviště na 
Volgogradské 6B v prostorách ZŠ. Žáci, 
kteří navštěvují speciální školu, přicházejí 
ze základních škol po opakovaném školním 
neúspěchu. Souběžně s opakovaným neú-
spěchem mají vady tělesné, smyslové, vady 
řeči, psychická onemocnění a poruchy cho-
vání. Tyto kombinace jim brání v e výchov-
ně vzdělávacím procesu s větším počtem 
žáků ve třídách. Žáci jsou vzděláváni podle 
vzdělávacího programu zvláštní škola, nebo 
pomocná škola. Klientům je nabízen malý 
počet žáků ve třídě, individuální přístup 
učitele, klidné prostředí bez rušivých zvu-
kových efektů, práce na PC všech věkových 
skupin, logopedická a fyzioterapeutická 
péče, konzultace s psychologem přímo ve 
škole, výuka cizího jazyka. Klienti, kteří mají 
komplikované dopravní spoje, mohou využít 
svozu školního mikrobusu. Součásti školy je 
speciální mateřská škola pro děti od tří let. 
Informace o soukromé speciální škole lze 
získat na telefonních číslech 596 751 699, 
602 713 226, 596 768 328, 602 548 151.
 (kut)

Na ZŠ Chrjukinova chtějí vybudovat nové učebny 

Malujeme pro zdraví Zakarpatská Ukrajina

Klub Kočička
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ZŠ a MŠ B. Dvorského v Ostravě-Běl-
ském Lese se zapojila do plnění mezi-
národního projektu Socrates/Comenius 
1 - partnerství škol pod názvem „Naše 
města, naše regiony, naše země“, který 
je finančně podporován EU. Hlavním 
smyslem projektu je poznávat Evropu 
a její obyvatele, bořit předsudky a učit 
se anglicky. Společně se žáky 2. stupně 
se jej účastní partnerská škola z Katowic 
v Polsku, ze Strängnas ve Švédsku, 
z Taurage v Litvě a z italského Forli.
„Cílem je naučit žáky lépe poznat své 
město, okolí i svou zemi. Ve spolupráci 
s partnerskými školami mohou srovná-
vat, jak žili a žĳí naši blízcí i vzdáleněj-
ší sousedé. Získají informace o tom, co 
máme společného, v čem jsme odlišní. 
Poznatky si pak rozšíří výjezdy do zahra-
ničních partnerských škol,“ uvedla koor-
dinátorka projektu a zástupkyně ředitele 
školy Mgr. Vlasta Krmášková. 
Dvakrát za rok se koná setkání všech 
účastníků projektu v jednom z part-
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V rámci aktivity Comenius – Projekt 
partnerství škol se ZŠ Mitušova 16 v Hra-
bůvce poprvé v letošním roce zapojila do 
Multilaterálního projektu s názvem Ev-
ropská výuka pomocí informačních a ko-
munikačních technologií. Cílem projektu 
je rozšíření možností komunikace v ci-
zích jazycích a zlepšení kvality výuky vy-
užitím inovací v oblastech informačních 
a komunikačních technologií. „Budeme 
se snažit dosáhnout co nejlepší spoluprá-
ce všech partnerských zemí a poskytnout 
žákům možnost se seznámit s různými 
kulturními zvyklostmi jednotlivých stá-
tů. Počítače jsou pro velké množství uči-

telů i žáků oblíbenou součástí výuky, ale 
ne vždy je jejich potenciál plně využit. 
Internet nabízí možnosti, jak zlepšit mo-
tivaci žáků, podpoří jejich kreativní myš-
lení a obohatí znalosti v oblasti ICT, což 
usnadní absolventům školy další profes-
ní orientaci,“ uvedla zástupkyně ředitele 
školy Blanka Blahutová. Celková délka 
trvání projektu je dva roky. Důležitou, 
pro školu nezbytnou součástí aktivity, je 
získání grantu ve výši 16 tisíc euro. Tyto 
finanční prostředky budou využity k po-
krytí výjezdů žáků, učitelů a rodičů do 
zahraničí a k uhrazení aktivit týkajících 
se projektu.   (kut)

Se zástupci partnerských škol
 se pozdravil i místostarosta obvodu 
Jiří Voloch (vlevo).

ZŠ Mitušova 16 se zapojila do mezinárodního projektu

Žáci ZŠ B. Dvorského poznávají Evropu 
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nerských měst. Doposud se žáci a uči-
telé sjeli v Polsku, ve Švédsku, v Itálii 
a v Litvě. Zástupci školy – většinou dva 
pedagogové a dva žáci – měli možnost 
mj. porovnat, v čem se liší česká a švéd-
ská, polská, italská či litevská škola. 
„Mnohé věci z jejich školství nás pře-
kvapily. Ve švédské škole nezvoní, děti 
hodně odpočívají v relaxačních zónách 
a nikdo je nehlídá. Ve školní jídelně se 
stravují zdarma a formou švédských 
stolů. V neomezeném množství mají 
přístup k zásobníkům mléka a stolní 
vody. Žáci učitelům tykají a oslovují je 
křestním jménem,“ uvedla Vlasta Kr-
mášková. „Na italské škole naše vyslan-
ce zaujalo třeba to, že mají volný den 
jen v neděli, ale zase si užívají tři měsíce 
prázdnin. Třídy polské školy nás zase 
překvapily krucifixem, který visí na 
zdi,“ pokračovala Krmášková. Velkým 
zážitkem je pro žáky ubytování v míst-
ních rodinách. Musí komunikovat ang-
licky, přizpůsobit se chodu domácnosti 
i zvyklostem kraje. 
Od 12. do 17. října zavítali partneři ze 
všech zúčastněných zemí do Ostra-
vy. Kromě prohlídky ZŠ B. Dvorského 
a moravskoslezské metropole navštívili 
nejzajímavější místa celého kraje. Přes-
tože projekt příští rok na jaře skončí, 
jeho koordinátorka přiznává, že zúčast-
něné školy už nyní přemýšlejí o další 
spolupráci. „Když se všichni tak dobře 
známe, byla by škoda kontakty přetr-
hat. O dalších plánech si popovídáme 
na nejbližším setkání v Polsku,“ dodala 
koordinátorka projektu Mg. Vlasta Kr-
mášková.  Michael Ku�y
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
(596 739 107, fax: 596 739 224)
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
(596 739 107, fax: 596 739 224)
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
(596 751 712, 3)
www.kzoj.cz
� Společenská zábava
2., 9., 16., 23. a 30. 11. od 17 hodin – Taneční 
večery pro příznivce společenského tance 
se skupinou DOMINO, předprodej KD K-
-TRIO.
4. 11. v 17 hodin – ROZHOVORY na téma: 
BARVY PRO KRÁSU – Chcete být „in“? Ba-
revná typologie – Korekce postavy – Ukázky 
kosmetiky, hosté Eve Ben Jazia, Jana Mi-
čulková, Eva Boháčová, předprodej KD K-
-TRIO.
27. 11. v 19 hodin – ROBERT KŘESŤAN 
A DRUHÁ TRÁVA – koncert špičky na folk 
& country scéně nejen v České či Slovenské 
republice, předprodej KD K-TRIO, Ostrav-
ský informační servis.
� Dětem
5. 11. v 16 hodin – BROUČKIÁDA – pří-
prava broučků na zimní spánek s průvodem 
světýlek – pěší zóna K-TRIO, vstup zdarma.
6. 11. v 8.30 a v 10.00 hodin – PAVEL NO-
VÁK – BEST OF – Výlet, to nejlepší z jeho 
pořadů
9. 11. v 10 hodin – O STRAŠIDÝLKU HEJ-
HULÁKOVI – divadelní představení pro 
nejmenší, předprodej KD K-TRIO.
29. 11. v 10 hodin – KOUZELNÁ ŠKOLKA 
S MAJDOU A FRANTIŠKEM – Kino Luna, 
předprodej KD K-TRIO, Kino Luna.
Připravujeme:
7. 12. v 10, 14 a 16 hodin – MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA
14. 12. v 10 hodin – PEKELNÁ POHÁDKA
21. 10. v 10 hodin – VÁNOČNÍ DÁREK show 
s Míšou a Hopsalínem
� Výstavy
do 20. 11. – MATKY SOBĚ! – výtvarné práce 
vystavují P. Lyčková-Nekužová, L. Petro-
šová, M. Filipová- Stempáková, D. Žídková-
-Vachtová, L. Otisková-Dluhošová.
14.–15. 11. od 10 do 18 hodin – FESTIVAL 
PATCHWORKU – celostátní výstava netra-
diční textilní techniky a prodej patchworko-
vých materiálů a pomůcek. Informace: www.
patchwork-cz.com, www.kzoj.cz.
NEJEN DĚTEM – interiérové malby ve foto-
grafiích Danuše Markovové a Ireny Foralové.
21. 11. v 17 hodin - vernisáž
BLUES ALIVE & JAZZ NIGHT ve fotografi-
ích Pavla Brunclíka – Restaurace K-TRIO.
NABÍDKA KURZŮ 
� Vzdělávací kurzy
ŠKOLA ZDRAVÉHO ŽIVOTA – intenzivní 
výuka metod ke zlepšení zdraví a relaxační 
techniky, vede Pavla Charvátová, Mgr. Zu-
zana Ondruchová.
PRAKTICKÁ PSYCHOLOGIE – mimořádný 
projekt zaměřený na získání praktických do-
vedností pro veřejnost bez ohledu na věk 
a vzdělání, vede PHDr. Hana Štěpánová.
UZDRAVUJÍCÍ SÍLA ČAKER – duchovní 
význam meditace a uzdravující síla čaker, 
zahájení: 18. 11. v 17.30 hodin, vede Pavla 
Charvátová.
� Jazykové kurzy
Angličtina � Němčina � Francouzština 

 
KOMORNÍ KLUB

20. 11. v 18 hodin – OSTROVY VĚČNÉHO 
JARA A DŘÍMAJÍCÍCH VULKÁNŮ – cesto-
pisná přednáška s výpravnou videoprojekcí. 
S Radimem Ptáčkem tentokrát zavítáme do 
krajů turisticky velmi známých a vyhledáva-
ných - na ostrovy Lanzarote, Fuerteventura a Te-
nerife v Kanárském souostroví, předprodej KD 
K-TRIO a od 17 hodin na místě v den akce. 
19. 11. v 18.30 hodin – SETKÁNÍ SE ZPĚVEM 
A AKORDEONOVÝM KVINTETEM – v pro-
gramu zazní díla těchto autorů: F. Schubert, F. 
Mendelssohn-Bartholdy, A. Dvořák, A. Chača-
turjan, R. Bui, A. Piazolla, F. Loewe, L. Bernstein. 
Účinkují studenti a pedagogové Janáčkovy kon-
zervatoře a Gymnázia v Ostravě, předprodej KD 
K-TRIO, OIS a na místě v den koncertu od 17.30 
hodin.

 KINO LUNA 

ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
Tel. č. pokladna kina: 596 751 712, 605 556 963
www.kzoj.cz
Telefonická rezervace a prodej vstupenek v pokladně kina 
denně v provozní době, vždy půl hodiny před začátkem prv-
ního představení nepřetržitě do 19.45 hodin, www.kzoj.cz
Listopadová nabídka filmů za zvýhodněné vstup-
né 50 Kč.
3. 11. v 17 hodin – STAR WARS: KLONOVÉ 
VÁLKY (USA)
10. 11. v 17 hodin – INDIANA JONES A KRÁ-
LOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
17. 11. v 15 hodin – VESMÍRNÍ OPIČÁCI 
(USA)
24. 11. v 19.30 hodin – NESTYDA (ČR)
Od pátku 31. 10. do neděle 2. 11. v 17 hodin: SE-
ZNAMTE SE S DAVEM (USA 2008). Eddie Mur-
phy v hlavní roli fantastického filmu pro mládež 
hraje velitele mimozemské vesmírné posádky, 
ale také i vesmírnou loď! A zatímco jeho pasa-
žéři se snaží najít záchranu pro svou planetu, je-
jich dopravní prostředek se v New Yorku zami-
luje … České znění, 91 minut, vstupné 70 Kč
Od pátku 31. 10. do neděle 2. 11. v 19.30 hodin: 
MAMMA MIA! (USA/VB/Německo 2008). Řecké 
léto, písničky ABBY a tři pánové, mezi nimiž 
chce mladičká Sophie odhalit skutečného otce, to 
vše v hvězdně obsazené , divácky úspěšné muzi-
kálové romanci. Režie Phyllida Lloydová. České 
titulky, mládeži přístupný, 109 minut, vstupné 
70 Kč.
Od pondělí 3. 11. do středy 5. 11. v 17 hodin: 
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY (USA 2008). 
Mezi Epizody II a III se vydal George Lucas 
v animovaném snímku, který je pilotním dílem 
televizního seriálu, a promlouvá nejvíce k zary-
tým fandům StarWars, kteří si zajisté přĳdou na 
své… České titulky, mládeži od 12 let, 99 minut, 
vstupné 70 Kč.
Od pondělí 3. 11. do neděle 9. 11. v 19.30 ho-
din (POZOR – čtvrtek 6. 11. ve 20.00 hodin): 
BATHORY (ČR/SR/Maďarsko/VB 2008). Roman-
tický thriller režiséra Juraje Jakubiska vypráví 
příběh nejbohatší uherské hraběnky počátku 
17. století Alžběty Báthoryové, která se po smrti 
svého manžela stala kvůli svému bohatství ter-
čem intrik. Mládeži do 12 let nevhodný, 138 mi-
nut, vstupné 70 Kč.
Od pátku 7. 11. do neděle 9. 11. v 17 hodin, od 
pondělí 10. 11. do středy 12. 11. v 19.30 hodin: 
TROPICKÁ BOUŘE (USA 2008). Šílená kome-
die Bena Stillera o tom, jak se zvrhlo jedno na-
táčení válečného dramatu, je přehlídkou nad-

sázky, láskyplných citací slavných válečných 
filmů i notně ironickým pohledem na svět filmo-
vého průmyslu. České titulky, mládeži od 12 let, 
107 minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 10. 11. do středy 13. 11. v 17 hodin: 
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁ-
LOVÉ LEBKY (USA 2008). Indiana Jones v no-
vém dobrodružství bude tentokrát pátrat po 
další slavné relikvii – záhadné Křišťálové lebce. 
V hlavních rolích Harrison Ford, Cate Blanche� 
aj. Režie Steven Spielberg. České titulky, mládeži 
přístupný, 128 minut, vstupné 65 Kč.
Od čtvrtka 13. 11. do neděle 23. 11. v 17 a 19.30 
hodin (mimo čtvrtky 13. 11. a 20. 11. v 17 ho-
din). Od pondělí 24. 11. do středy 26. 11. v 19.30 
hodin: NESTYDA (ČR 2008). Slovy Michala 
Viewegha „neromantická komedie o manželství 
a sexu“ zahrnuje jednoho čtyřicátníka (Jiří Ma-
cháček), zmítaného krizí středního věku, a čtyři 
ženy, které tato krize zasáhne metodou odražené 
střely. Manželka, jedna nemanželka (krásná, 
hloupá), druhá nemanželka (krásná, inteligentní, 
v letech) plus matka, jíž nikdy nevysvětlíte, že 
vám není pět. Režie Jan Hřebejk. Mládeži nepří-
stupný, 90 minut, vstupné 90 Kč.
Od pondělí 24. 11. do středy 26. 11. v 17 hodin: 
ZRCADLA (USA 2008). Remake jihokorejského 
hororu se odehrává v režii Alexandra Aji a Ki-
efer Sutherland jako morálně traumatizovaný 
expolicajt musí coby noční hlídač vyhořelého 
obchodního domu vzdorovat faktu, že místní 
zrcadla realitu zdaleka jen neodrážejí. České ti-
tulky, mládeži od 12 let, vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 27. 11. do neděle 30. 11. v 19.30 ho-
din: DĚTI NOCI (ČR 2008). Pro Ou (Marta Is-
sová), uvízlou na startu života, je denní Karlín 
stejně temný jako ten noční. Zklamání v lásce 
je jen startovacím bodem podivného vnitřního 
ochrnutí, z nějž jí nepomohou rodiče ani věrný 
kamarád Ubr (Jiří Mádl). Ve druhém snímku 
Michaely Pavlátové musí prostě odplynout… 
Mládeži od 12 let, 80 minut, vstupné 80 Kč.
Od pátku 28. 11. do úterý 2. 12. v 17 hodin: 
MALÉ OSLAVY (SR/ČR/Itálie 2008). Trojice 
Anna Šišková, Tereza Nvotová a Bolek Polívka 
se sešla ve snímku Zdeňka Tyce, jehož ústřed-
ním tématem je vztah matky a dcery, žĳících 
v pronajatém bytě na bratislavském sídlišti, 
podmíněný jejich hmotnými i citovými kompli-
kacemi … Mládeži od 12 let, 96 minut, vstupné 
80 Kč.
Od pondělí 1. 12. do úterý 2. 12. v 19.30 hodin: 
96 HODIN (Francie 2008). Bývalý špion Bryan 
(Liam Neeson) vezme spravedlnost do svých 
rukou a pátrá v akčním thrilleru po únoscích 
své sedmnáctileté dcery, která má býti prodána 
do otroctví. Režie Pierre Morel. České titulky, 
mládeži nepřístupný, 93 minut, vstupné 70 Kč. 
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V sobotu 1. 11. a neděli 2. 11. v 15 hodin: ŘÍŠE 
HRAČEK (USA 2007). Kdo uvěří, může vidět 
zázraky. Vítejte v nejbáječnějším místě na světě 
– v Říši hraček ! V hlavních rolích fantastického 
filmu pro děti Natalie Portman a Dustin Hoff-
man. České znění, 92 minut, vstupné 50 Kč.
V sobotu 8. 11. a neděli 9. 11. v 15 hodin: 
KUNG FU PANDA (USA). Animovaná po-
hádka o pandím mladíkovi jménem PO, který 
musí ujít neuvěřitelnou cestu, během níže se 
z uťápnutého prodavače nudlových polévek 
stane legendární Dračí bojovník. České znění, 
92 minut, vstupné 60 Kč.
Od pátku 14. 11. do středy 19. 11. v 15 hodin: 
VESMÍRNÍ OPIČÁCI (USA 2008). Počítačem 
animované pohádkové dobrodružství o ves-
mírné misi, která má za cíl zachránit zmizelou 
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sondu. Na palubě jsou Ham III, vnuk prvního 
šimpanze ve vesmíru, odvážná důstojnice 
Luna a bručounský velitel Titan. České znění, 
81 minut, vstupné 70 Kč.
V sobotu 22. 11. a neděli 23. 11. v 15 hodin: 
VALL-I (USA 2008). Další okouzlující animo-
vaný hit z produkce Pixaru vysílá titulního 
hrdinu, malého uklízecího robota, posledního 
z armády jemu podobných, kteří měli dát do 
pořádku Zemi, na dráhu hvězdné love story. 
České znění, 103 minut, vstupné 75 Kč.
V sobotu 29. 11. v 10 hodin: KOUZELNÁ 
ŠKOLKA S MAJDOU A FRANTIŠKEM. Zá-
bavný pořad pro děti. 
V neděli 30. 11. ve 14.30 hodin: LETOPISY 
NARNIE: PRINC KASPIAN (USA 2008). 
Druhé pokračování úspěšné fantasy ságy. 
České znění, mládeži přístupný, 144 minut, 
vstupné 75 Kč.
POHÁDKOVÉ NEDĚLE PRO NEJMENŠÍ
Každou neděli od 10.00 hodin filmová dopoledne 
pro naše nejmenší – filmové začátečníky. Jednotné 
vstupné 30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy!
2. 11. – Krtek a weekend (ČR film. pásmo)
9. 11. – Vzpoura hraček (ČR film.pásmo) 
16. 11. – Krakonoš a strašidla (ČR film.pásmo)
23. 11. – Mikeš u cirkusu (ČR film.pásmo)
30. 11. – Broučkova rodina (ČR film.pásmo)
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 19. 11. v 10 hodin: VESMÍRNÍ OPI-
ČÁCI (animovaná pohádka), vstupné 35 Kč
Informace, rezervace – tel. 596 751 713
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ 
Čtvrteční projekce filmového klubu jsou přístupná 
členům i nečlenům FK za jednotné vstupné 65 Kč.
FRANCOUZSKÝ PODZIM VE FILMOVÉM 
KLUBU
6. 11. v 17.30 hodin: NESAHEJTE NA SE-
KERU (Francie/Itálie 2007). Nelítostný duel 
skutečných a předstíraných citů v bravurní 
adaptaci Balzakovy novely. Po skončení na-
poleonských válek je zachmuřený generál 
Montriveau (Guillame Depardieu) zván do 
pařížských salonů. Vévodkyně de Langeais 
(Jeanne Balibarová) se snaží získat jeho lásku 
jako vzácnou trofej. Hra, vášeň a láska přichá-
zející v nepravou dobu ústí do tragédie… Re-
žie Jacques Rive�e, 137 minut
13. 11. v 17.30 hodin: STRACH(Y) ZE TMY 
(Francie 2007). Nejlepší francouzští filmoví 
výtvarníci a animátoři vdechli život svým 
představám nočních děsů, které zpodobňují 
v ostrém kontrastu černé a bílé. V jejich pro-
pletených příbězích ožívají fóbie a noční můry 
probouzející v divákovi niterný strach a pří-
jemné mrazení. Režie Blutch, Charles Burns, 
Marie Caillou, Pierre di Sciullo, Lorenzo Mat-
to�i, Richard McGuire, 78 minut.
20. 11. v 17.30 hodin: INDICKÉ NOK-
TURNO (Francie 1989). Pátrání po stopách 
zmizelého přítele se stává cestou za pozná-
ním sama sebe. Mladý Evropan (Jean-Hugues 
Anglade) přĳíždí do Indie provádět archivní 
výzkum a využívá této příležitosti k pátrání 
po příteli z dětství, který je už rok nezvěstný. 
Režie Alain Corneau, 110 minut.
27. 11. v 17.30 hodin: PAŘÍŽ (Francie 2007). 
Na osudech více než deseti postav z různých 
prostředí se nám představuje všední život 
v kosmopolitním velkoměstě. Každá z nich 
má nějaké trápení – s láskou, osaměním, 
s touhou po porozumění i uvědomováním si 
smrti. V centru příběhu o setkávání a míjení 
je nemocný tanečník (Romain Duris), o ně-
hož se stará sestra (Julie�e Binocheová). Re-
žie Cédric Klapisch, 130 minut

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz
� Divadla
24. 11. v 19 hodin – S TVOJI DCEROU NE - 
hrají: P. Nárožný, N. Konvalinková, K.Kaiserová, 
P. Kikinčuk, M. Zahálka a další.
26. 11. v 17 a 20 hodin – DIVADLO SKLEP – Be-
sídka 2008
� Koncerty
3. 11. – ARNOŠT FRAUENBERG S PEPOU 
STREICHLEM – koncert nadějného písničkáře 
s bluesovým bardem
13. 11. v 19 hodin – SETKÁNÍ  JANA A FRAN-
TIŠKA NEDVĚDA  S  KAPELOU. Společné vy-
stoupení legend českého folku po dlouhých 11  
letech.
30. 11. – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU – koledy a gospely
� Společenská zábava
2., 3., 4., 9. ,10. 11. – Taneční škola Elán – taneční 
kurzy
5., 6., 11., 12., 16., 17., 18., 21. 11. v 18 hodin – Ta-
neční škola Elán – závěrečné
11. 11. v 15. hodin – SENIOR KLUB – Povídání 
Vlaďky Dohnalové s projekcí Země tulipánů, 
naše Rendez Vous s hudbou a tancem, vstup 
zdarma
20. 11. v 17 hodin – DÁMY, NA KAFÍČKO – 
povídání s astrologem Antonínem Baudyšem. 
Módní přehlídka.
21. 11. v 17 hodin – TANEČNÍ VEČERY S JERRY 
ERBENEM – společenský tanec
Připravujeme: 
31. 12. ve 20 hodin – Silvestrovský večer – Sil-
vestrovská noc s tancem, programem, dobrým 
jídlem i pitím
� Hudební kluby
12. 11. v 19 hodin – Folk a country v Akordu. 
V pořadu Tóny cestou s kapelou Tempo di vlak. 
Host - NEZMAŘI – 30 let na scéně.
18. 11. v 17 hodin – STÍNY. Twice told sketch na 
motivy knihy Hodinu před svítáním – autorské 
čtení Miroslava Sehnala a Břetislava Uhláře s pís-
ničkami  Jarka Nohavici, vstup zdarma
25. 11. v 18 hodin – Cestopisná přednáška Mar-
tina  Loewa – Petrohrad
27. 11. v 19 hodin – ZRCADLOVÉ SESTRY – 
koncert ostravské  dvojice
� Dětem
5. 11. v 10 hodin – Gordický uzel. Příběh jedné 
historické rekvizity a její současné rozuzlení. 
Příběh, který stojí za to vidět. Pro II. stupeň ZŠ 
a SŠ.
9. 11. v 10 hodin – Kocour Modroočko. Vý-
pravná pohádka podle knižní předlohy Josefa 
Koláře o tom, jak kocourek objevoval svět, co se 
kdy naučil od různých zvířátek.
20. 11. v 10 hodin – William Shakespeare: Ro-
meo a Julie. Hraje Divadlo Český Těšín. Pro II. 
stupeň ZŠ a SŠ.
Vzdělávání
� Hudební kurzy
Výuka hry pro děti na  zobcovou flétnu, klavír, 
keyboard a country kytaru včetně hudební na-
uky.
� Jazykové kurzy pro veřejnost
 – skupinová výuka 
Angličtina pro začátečníky � Angličtina pro 
mírně pokročilé � Angličtina pro  seniory � Špa-
nělština pro začátečníky � Španělština pro mírně 
pokročilé � Ruština pro začátečníky

� Odborné semináře
6., 12., 14., 21. 11. – školení Schola 3L, více na 
www. Scholas3L.cz
3., 4., 5., 6., 11., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 24.,25., 26., 
27., 28. 11. – školení TSM s.r.o. – více na  www. 
tsm.vyskov.cz
13., 19., 20. 11. – Fakta  v.o.s, více  www. fakta.cz
6., 10., 11., 14., 25., 27. 11. – Odbor consult – více 
na www.  skoleni – kurzy.cz
13., 20. 11. – seminář, více na www. economis.cz
� Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové � Orien-
tální tanec – škola Elahe � Jóga – pro děti i do-
spělé
Dále probíhají kurzy pro ženy:
Ranní cvičení � Koktejl cvičení � Bodyform – 
body form � Bodystyling � Relaxační cvičení � 
Step � Salsa (otevíráme další kurz)
Pro děti
Jóga pro děti od 5 let � Step – pro zájemce od 13 
let � Aerobic pro dívky – od 9 -12 let � Barevné 
cvičení � Rytmika � Folklorní tanec
� Kurzy výtvarné
Hrátky s pedigem

23. 12. – 02. 01. 2008 – KINO NEHRAJESTŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

1. 11. – Turnaj ve florbale
1. 11. Výtvarný workshop – Batika, malování na 
hedvábí, keramika, hrnčířský kruh 
6. 11. – Martinovy lucerny – 14–18 hodin (vý-
tvarné dílny, výroba lampionů tradičních i netra-
dičních), od 18.00 hodin (lampionový průvod) 
8. 11. – Fáborkový závod – Tradiční akce pro ro-
diče s dětmi, start mezi 9–11 hod. na zahradě 
SVČ
29. 11 – Perníkování – tvůrčí dílna, výroba a zdo-
bení perníků 

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 112
e–mail.ova@arena–vitkovice.cz, www.arena–vitkovice.cz
ČEZ ARÉNA 
6.–8. 11. – GRAND PRIX OSTRAVA 2008 – Svě-
tový pohár FIG, kategorie „B“ ve sportovní gym-
nastice mužů a žen 
10. 11. v 19 hod. – Karel Go�, …zpátky si dám 
tenhle fim
12. 11. – GAELFORCE DANCE, irský taneční 
soubor
14. 11. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
Znojemští Orli, utkání hokejové extraligy                         
15. 11. v 17 hod. – Megakoncert Radia Čas
16. 11. ve 14 a 18 hod. – Bořek stavitel, originální 
britská show s českým dabingem
18. 11. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC GEUS OKNA Kladno, utkání hokejové ex-
traligy
22. 11. v 19 hod. – FMX GLADIÁTOR GAMES 
TOUR 2008, freestyle motocrossová show 
25. 11. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL –  
HC Třinec, utkání hokejové extraligy 
28. 11. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – BK 
Mladá Boleslav, utkání hokejové extraligy
Multifunkční hala
středy 16.00–17.30 hod. – veřejné bruslení                  
soboty 16.00–17.30 hod. – veřejné bruslení
neděle  16.00–17.30 hod. – veřejné bruslení
Připravujeme:
Městský stadion
7. 11. v 16.30 hod. – FC Vítkovice – Dukla 
Praha, utkání 2. fotbalové ligy

JIŽNÍ LISTY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

1008.indd   131008.indd   13 22.10.2008   20:25:0022.10.2008   20:25:00



JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA SENIORŮ

Pan František Pavloušek se narodil v roce 
1922 v Říčanech u Brna. Když mu bylo de-
vět let, zemřela mu matka a spolu se sest-
rou je vychovávala babička do doby druhé 
svatby svého otce. Pak se rodina přestěho-
vala do Ostravy, kde pan František prožil 
nepříliš šťastné dětství. Po vyučení a krát-
ké době zaměstnání byl v době války na-
sazen na nucené práce do Německa.
Paní Ilonka Pavloušková, rozená Sychto-
vá, se narodila roku 1928 v Ostravě-Mi-
chálkovicích. Bydlela zde se svými rodiči 
vychovávána v lásce a ve skromných po-
měrech až do dospělosti. Vyučila se ob-
chodní příručí a pracovala v obchodním 
domě Bachner.
Během války žily obě rodiny v Ostra-
vě-Mariánských Horách, kde se Ilonka 
s Františkem seznámili a po válce 16. října 

1948 uzavřeli v kostele v Mar. Horách sňa-
tek. V roce 1951 se jim narodila dcera Dag-
mar a poté se přestěhovali do Ostravy-Běl-
ského Lesa, kde prožili řadu let krásného 
harmonického manželství. 
Rodina měla velkou radost z jediné dcery 
Dagmar, která se po vystudování vysoké 
školy provdala a narodili se jí synové Jiří 
a Aleš. Pro Ilonku s Františkem se stali 
vnuci největší životní radostí. Věnovali jim 
veškerou svou lásku a pozornost jak v do-
bě dětství a dospívání, tak i nyní po jejich 
vysokoškolských studiích.
Manželé Ilonka a František Pavlouškovi 
si po celou dobu společného života vybu-
dovali příkladné a vzorné manželství, i po 
šedesáti letech ode dne sňatku jsou k sobě 
velmi milí a mají se moc rádi.
Současně se 16. října dožila paní Ilonka 

Pavloušková osm-
desáti let. Přejeme 
jí všichni, aby ještě 
řadu roků prožila ve 
spokojenosti se svý-
mi nejbližšími jak 
v Ostravě, tak i na 
chalupě v krásné 
přírodě Prostřední 
Bečvy.

Také letos se v rámci Senior klubu v Domě 
kultury Akord v Zábřehu uskutečnilo Pe-
čení jablíček. Třetí ročník akce vyhrála paní 
Eva Kubečková, jejíž jablečné řezy s man-
dlovou krustou chutnaly porotě v čele se 
starostou Karlem Sibinským (na snímku 
vpravo) nejvíce. Pro dvaasedmdesátiletou 
paní je pečení velkým koníčkem, kterému 
věnuje spoustu svého času. Už vloni zabo-
dovala s receptem na jablkový koláč, tehdy 
byl porotou vyhodnocen jako nejsložitější. 
Druhá skončila paní Jana Geržová, kte-
rá připravila zapékaná jablka v listovém 
těstě, třetí pak Anna Staňková s taženým 
štrůdlem.  (kut)

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostra-
va-Jih Karel Sibinský přeje všem říjnovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spoko-
jenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Věra Ulmannová 94 let
Věra Studnická 92 let
Adolfína Jařmíková 92 let
Marie Doležalová 92 let
Emilie Swiderská 90 let
Josef Pernický 90 let
Zdeněk Švrčina 85 let
Ludmila Ptáčková 85 let
Květuše Prokůpková 85 let
Irena Kratinová 85 let
Karel Herman 85 let

Ludmila Švrlanská 80 let
Zdeněk Štich 80 let
Věra Pokorná 80 let
Bronislava Podroužková 80 let
Ilonka Pavloušková 80 let
Božena Kocurová 80 let
Stanislav Chytil 80 let 
Anna Chlepková 80 let
Slavomír Hořejš 80 let
Zdeněk Horkel 80 let
Antonín Blažek 80 let

Vyhrály jablečné řezy 
s mandlovou krustou

Vítězný recept na jablečné řezy 
s mandlovou krustou
Na těsto: 125 g změklého másla nebo mar-
garínu, 125 g moučkového cukru, 175 g 
hladké mouky, 1 balíček vanilkového cukru, 
1 balíček skořicového cukru, 1 vejce, 2 kávo-
vé lžičky prášku do pečiva, 50 ml studeného 
mléka, špetka soli
Na potření: 1 vejce
Na posypání: 100 g plátkových nebo na kos-
tičky krájených mandlí
Na jablkovou náplň: 400 g jablek, 300 ml vody, 
50 g cukru, 1 balíček skořicového cukru, citró-
nová šťáva z půlky citronu, 1 vanilkový pudink
Na šlehačkovou náplň: 250 ml smetany na 
šlehání, 1 balíček skořicového cukru, 300 g 
bílého jogurtu, 1 balíček želatinového ztužo-
vače, 20 g prosetého moučkového cukru, 100 
ml vody
Přísady zpracujeme v těsto, zabalíme do mik-
rotenu a dáme vychladit. Pak vyválíme těsto 
na pečícím papíru. Před pečením těsto potře-
me rozšlehaným vejcem a hustě posypeme 
mandlovými lupínky. Jablka s vodou rozva-
říme, přidáme ostatní přísady a zahustíme 
pudinkem rozmíchaným v trošce studené 
vody. Šlehačku ušleháme. Želatinový ztužo-
vač rozpustíme v teplé vodě a ihned po čás-
tech zašleháme jogurt, cukr i skořicový cukr. 
Upečené těsto rozkrojíme na dva díly. Nejprve 
natřeme jablkovou náplň, pak na to šlehačko-
vou náplň (na jeden díl). Přiklopíme druhým 
dílem a dáme zchladit a ztuhnout. Pak krájí-
me na řezy.

DIAMANTOVÁ SVATBA 
Františka a Ilonky Pavlouškových

Manžele Pavlouškovy 
oddala zastupitelka 
MO Ostrava-Jih Ivona 
Klímová s ceremoniář-
kou Šárkou Zubkovou. 
Foto: rodinný archiv 
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Také letos se u příležitosti Mezinárodního dne seniorů 
uskutečnilo slavnostní setkání seniorů z Klubu důchodců v městském 
obvodu Ostrava-Jih s vedením tamní radnice. V hlavním sále kulturního 
střediska K-TRIO se dobře bavila téměř stovka seniorů. Každá žena od 
starosty Karla Sibinského obdržela několik růží. „Tradiční akce má u se-
niorů velký ohlas, letos se konala už pojedenácté,“ uvedl Karel Sibinský, 
kterého za doprovodu živé hudby mnohé z žen i přes svůj pokročilý věk 
vyzvaly k tanci. Foto: Michael Kutty

Zastupitel 
a radní MO 
Ostrava-Jih 
Mgr. Jan 
Dohnal při 
tradičním ví-
tání občán-
ků v obřadní 
síni ÚMOb 
vítá svého 
syna Filípka. 
Foto: 
Petr Grimm

V pondělí 13. října proběhla v prostorách ZŠ Bělský Les 
na ul. B. Dvorského vernisáž výstavy projektu „Naše škola a sídliště Běl-
ský Les“. Už název napovídá, o co v projektu jde - o historii místa, kde 
se škola nachází, kde většina žáků bydlí, ale i o školu samotnou. „Cílem 
projektu je dokázat, že sídlištní prostor není bezduchý a pustý, jak se 
často tvrdí, ale že může být naopak místem plným historie, zajímavostí 
a pozoruhodných lidí. Navštěvovali jsme archiv města Ostravy, kde 
jsme vyhledávali materiály o našem sídlišti, pátrali v kronikách obvodu, 
shromažďovali staré fotky. Navštívili jsme radnici Ostrava-Jih, kde nás 
tiskový mluvčí informoval o osobnostech, po kterých jsou pojmenovány 
ulice v Bělském Lese. Rádi bychom vytvořili malou galerii zajímavých 
lidí, kteří bydlí v naší blízkosti, aniž o nich třeba tušíme,“ uvedl učitel 
2. stupně ZŠ Jan Goj. Výstavu tvoří prezentace jednotlivých osobností 
sídliště, obrazy Bohumíra Dvorského výtvarně zpracované žáky, okénko 
do historie sídliště a školy. Foto: Michael Kutty

V hasičské zbrojnici SDH Zábřeh na Dolní ulici byly 
vyhlášeny výsledky oblastního kola soutěže „Požární ochrana 
očima dětí v obvodu Ostrava-Jih“. V celé Ostravě se soutěže zú-
častnilo 2040 dětí z patnácti mateřských a dvaadvaceti základ-
ních škol. V MO Ostrava-Jih soutěžily čtyři mateřské a tři základ-
ní školy a tři mladí hasiči SDH Zábřeh. Ceny nejlepším předal 
starosta obvodu Karel Sibinský. Součástí slavnostní akce bylo i 
předání finančního daru SDH Zábřeh Dětskému centru Domeček 
na Jedličkově ulici v Zábřehu. Foto: Michael Kutty

Vnější ekologickou učebnou se mohou pochlubit 
na Gymnáziu Hrabůvka na ulici Františka Hajdy. Její slavnostní 
kolaudace proběhla poslední zářijový den. Zúčastněné hosty po 
přivítání chlebem, solí a sklenicí vody čekala ukázková hodina 
využití vnější ekologické učebny. Program se studenty třídy 4B8 
připravila učitelka Daniela Radková. Možnosti, jak se dá tento ne-
tradiční učební prostor využít, je spousta – např. výuka dendrolo-
gie, ekologického chování (v podobě ekologického binga či výuka 
separování odpadů) a ochrana životního prostředí na Ostravsku. 
O výuku v nové učebně pod širým nebem bude jistě zájem. Svědčí 
o tom každoročně pohled do atria školy, ve kterém probíhá výuka 
vždy, kdy to jen trochu povětrnostní podmínky dovolí. Vnější 
ekologická učebna navíc umožní využívat tabule a rozšířit výuku 
i na celý školní pozemek. „Pokud se mládež bude k otázkám život-
ního prostředí stavět tak jako je tomu na této škole, nemusíme 
se obávat pesimistických vizí, že se jednou utopíme v odpadcích,“ 
pochválil aktivitu Gymnázia Hrabůvka starosta Karel Sibinský. 
 Foto: Michael Kutty
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Hledáte práci!!!

tel.: 325 610 967, 325 615 494
775 613 594, 721 633 277

e-mail: manager@kompakt-cr.cz

Českomoravské vydavatelství
s celorepublikovou působností

Přijme nové obchodní managery
Nabízíme: zaškolení zdarma,

práci v místě bydliště, služební automobil
vyskoé fimanční ohodnocení.
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V prodejně k dostání
cca 50 typů kamen.
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