
Výškovickou Odru čeká přestavba

Radnice ocenila práci s dětmi

Na Dubině bude nová komunikace

Nové informační tabule MP

Novoroční ohňostroj slibuje show 

Na rozsvícení 
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rekordní počet lidí
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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

právě jste se začetli do posledního letošní-
ho čísla Jižních listů. Za pár dní nastanou 
nejkrásnější svátky v roce, které se promít-
ly i do obsahové náplně našeho radničního 
zpravodaje.
Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří se 
i v nepříznivém počasí zúčastnili slavnost-
ního rozsvícení vánočních stromů, a záro-
veň vás pozvat prvního ledna na novoroční 
ohňostroj u kruhového objezdu v Hrabůvce.
Tématem prosincového čísla je areál Odry 
ve Výškovicích, ze kterého nový majitel hod-
lá vybudovat moderní nákupní centrum, je-
hož součástí budou i nezbytné služby. Více 
se dočtete na straně šest.
V celostránkovém materiálu přinášíme 
ohlédnutí za realizovanými akcemi v letoš-
ním roce. Zajímavý je článek o informačních 
tabulích Městské policie Ostrava, které byly 
v rámci města rozmístěny pouze v našem 
obvodu. Sloužit by měly k lepší komunikaci 
mezi občanem a strážníkem-okrskářem.
Také letos jsme ocenili mladé sportovce 
a pracovníky s dětmi a mládeží za úspěšnou 
reprezentaci obvodu. Jména vyznamena-
ných najdete na straně deset. 
I tentokrát vám nabízíme spoustu dalších 
zajímavostí, krátkých zpráviček a tema-
tickou fotoreportáž věnovanou rozsvícení 
vánočních stromů. Jsem přesvědčen, že 
prosincové Jižní listy pročtete od první do 
poslední stránky.  

 Bc. Karel Sibinský, starosta

...Závěr roku je každoroční příležitostí vhodnou k bilan-
cování. V rozhovoru se starostou Karlem Sibinským se 
ohlížíme za akcemi, které se v letošním roce na území 
MO Ostrava-Jih podařilo zrealizovat.... 

Nejvíce mě těší rozšíření služeb
Vodního areálu Jih, říká starosta
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Odra projde náročnou přestavbou

...Nejen obyvatele Výškovic zajímá další osud areálu 
Odra. Stav objektu je momentálně dost neutěšený, ale 
do dvou let by tomu mělo být jinak. Více informací po-
skytl Martin Eliáš, předseda představenstva společnos-
ti 3E projekt, a. s., které většina objektu patří... 
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Informační tabule městské policie

...Informační tabule a schránky jsou určeny všem obča-
nům. Zejména však těm, kteří nevyužívají pro komuni-
kaci internet a nekomunikují prostřednictvím elektro-
nické pošty, což jsou především starší nebo sociálně 
slabší občané. Právě to bylo jedním z kritérií, podle kte-
rého byly vybrány lokality pro umístění informačních 
tabulí...
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Ocenění práce s dětmi a mládeží

...Prostory Komorního klubu na Velflíkově ulici v Jubilej-
ní kolonii se druhé prosincové pondělí staly místem tra-
dičního ocenění dětí a mládeže za úspěšnou reprezen-
taci obvodu a občanů pracujících s dětmi a mládeží... 
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 V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).

Nová propojující komunikace

...Doprava mezi ulicemi V. Jiříkovského na Dubině a ulicí 
Kaminského v katastru obce Nová Bělá bude brzy snad-
nější. Motoristé už nebudou muset složitě jezdit okolo 
areálu firmy Hruška. Úřad MO Ostrava-Jih mezi oběma 
ulicemi vybuduje novou propojující komunikaci...
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Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e–mail: sachrova@ceskydomov.cz 

Vážení a milí spoluobčané,
pro většinu z nás nastává nejkrásnější 
období v roce. Období klidu a rodinné 
pohody, na které se už dlouho dopředu 
těšíme. Vánoční svátky neznamenají 
jen nazdobené stromečky, vonící cuk-
roví a dárky. Hlavní je láska, porozu-
mění a štěstí. V tom je pravé kouzlo 
svátků. Nadcházející dny bychom si 
měli všichni společně především užít, 
strávit je v radosti a alespoň na chvíli 
zapomenout na starosti všedních dnů. 
Přeji vám krásné a pohodové svátky 
a v novém roce hodně štěstí, zdraví, 
spokojenosti a dobrou práci. 

Bc. Karel Sibinský, starosta
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V letošním roce se poda-
řila zrealizovat spousta 
věcí. Zkuste vybrat tu, 
která Vás nejvíce těší.
Pokud mám jmenovat 
jednu, tak je to rozšíře-
ní a zkvalitnění služeb 
Vodního areálu Jih, kte-
rý je chloubou našeho 
obvodu. Hlavně pro děti 

bylo otevřeno hřiště, pískoviště a spousta 
dalších atrakcí. Od příští sezony návštěvní-
kům začnou sloužit nově vybudovaná spor-
toviště, pět hřišť a tři tenisové kurty. K tomu 
samozřejmě nechybí potřebné zázemí. Od 
září loňského roku jsme do vylepšení areálu 
investovali téměř pětatřicet milionů korun. 
Že se nejedná o vyhozené peníze, nejlépe 
dokumentuje vysoká návštěvnost v letoš-
ních horkých letních dnech.
Nejen obyvatelé Hrabůvky si pochvalují 
nové hřiště s moderními prvky mezi ulice-
mi Krestova a Mjr. Nováka.
Jsme moc rádi, že takové hřiště v obvodu 
máme. Bylo postaveno v rekordně krát-
ké době. Také tady děti najdou zajímavé 
prvky jako je lanová lezecká pyramida. 
Budeme se snažit, aby i v jiných částech 
obvodu vzniklo hřiště podobného typu. 
Do dětských hřišť jsme letos investovali 
na tři miliony korun. S tím souvisí i po-
kračující likvidace nevyhovujících hřišť 
a pískovišť v rámci koncepce, do které se 
v anketě zapojili samotní občané.
Asi nejvíce si lidé všímají stavu chodníků, 
komunikací a čistoty na území obvodu. Co 
se letos v tomto směru změnilo?
Kromě běžné údržby bylo do větších oprav 
místních komunikací investováno zhruba 
32 milionů korun. Jen namátkou, opravi-
ly se ulice Provaznická, Rýparova, plochy 
autobusových zastávek na ulici Dr. Mar-
tínka nebo Horní, plochy na minibusových 
zastávkách, chodníky na ulicích Rodinné, 
Starobělské, Mitušové, Kotlářové, Volgo-
gradské, Výškovické, a tak bych mohl po-
kračovat dále. Na Lumírově ulici vznikla 
nová parkovací místa.

Právě parkování je jedním z palčivých 
problémů, na které občané dlouhodobě 
poukazují.
To je složité v celé Ostravě, parkovací mož-
nosti řešíme navýšením míst pomocí zjed-
nosměrnění, které bylo provedeno např. na 
ul. P. Lumumby. V současné době probíhá 
řešení zjednosměrnění na ulicích Edisono-
va, Fr. Hajdy, Chrjukinova nebo Staňkova.
Při svém nástupu do funkce jste zdůraznil, 
že jednou z priorit, na které se chcete za-
měřit, bude bezpečnostní situace v obvo-
du. Jak jste po této stránce spokojen?
Do nové koncepce městské policie se na zá-
kladě našich připomínek podařilo prosadit 
zvýšený počet okrskářů, kteří budou v kaž-
dodenním kontaktu s občany. Posunem 
jsou také nedávno zřízené schránky měst-
ské policie na vybraných místech obvodu, 
takže komunikace s občany bude ještě lepší. 
V rámci prevence kriminality nesmím za-
pomenout ani na úspěšně fungující prázd-
ninový projekt Veřejně prospěšná hřiště, 
který je ve spolupráci se školami i policejní-
mi složkami stále rozšiřován. Měla by tomu 
pomoci i obecně závazná vyhláška o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích, kterou připravuje Magistrát 
města Ostravy. Už od září si občané zvykají 
na platnou vyhlášku o pohybu psů, který 
musí být na vodítku všude kromě ploch vy-
mezených pro volný pohyb.
Pojďme dál, napříč obvodem už rok jezdí 
minibusová linka, jaké jsou ohlasy na její 
provoz?
Vesměs pozitivní, šestadevadesátka si našla 
své místo a pomáhá občanům vylepšit do-
stupnost významných institucí. Nedávno 
začal platit nový jízdní řád a těší mě, že se 

do něj podařilo zapracovat některé námi 
navrhované změny tak, aby se zlepšila do-
pravní obslužnost obvodu.
Připomeňte ještě další akce, které se letos 
podařilo zrealizovat.
Určitě nesmím zapomenout na pokračující 
rekonstrukci Jubilejní kolonie, která je ro-
dinným stříbrem našeho obvodu nebo na 
humanizaci sídliště Dubina. Novou letní 
zahradou, hotelovými pokoji a moderními 
sály se může pochlubit Dům kultury Akord. 
Už je zpracována projektová dokumentace 
na rekonstrukci hřbitova v Zábřehu. Obča-
né navštěvující radnici si pochvalují služby 
Czech Pointu, který jim umožňuje vyřídit si 
více záležitostí na jednom místě. Hlavně mě 
ale těší stále se lepšící vybavení základních 
a mateřských škol. 
Můžete být v tomto směru konkrétnější?
Do oprav škol jsme letos investovali téměř 
třicet milionů korun. Zbrusu nový kabát 
dostala třeba ZŠ Březinova, ZŠ Chrjukinova 
má zase krásné hřiště. Navíc školám samot-
ným se daří získávat finanční prostředky 
z evropských strukturálních fondů. Za vý-
znamné považuji i to, že s pobočkou Ko-

merční banky v Hrabůvce se nám podařilo 
dojednat roční snížení poplatků nejpouží-
vanějších služeb pro naše školy.
Podle nedávného průzkumu je 86 procent 
občanů spokojeno s životem na území ob-
vodu. Co byste jim závěrem vzkázal?
Všem bych chtěl popřát pěkné Vánoce 
a věřím, že s mnohými z nich se první den 
příštího roku setkám na ohňostroji u kru-
hového objezdu v Hrabůvce. Tato akce se 
pomalu stává tradicí stejně jako rozsvícení 
vánočních stromů, Slavnosti obvodu nebo 
Vinobraní. Text a foto: Michael Ku�y

Nejvíce mě těší rozšíření služeb Vodního areálu Jih,
říká starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský

Závěr roku je každoroční příležitostí vhod-
nou k bilancování. V rozhovoru se starostou 
Karlem Sibinským se ohlížíme za akcemi, 
které se v letošním roce podařilo zrealizo-
vat. O plánech na příští rok se více dočtete 
v lednovém čísle radničního zpravodaje. 

Karel Sibinský,
starosta

Zejména děti si letos při návštěvě Vodního areálu Jih užily mnoha nových atrakcí.
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� Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že ve středu 
31. prosince 2008 bude ÚMOb Ostra-
va-Jih z technických důvodů otevřen 
pouze do 12 hodin. V tento den bude 
uzavřena pokladna. V pátek 2. ledna 
2009 pak bude uzavřena celá radnice. 
Své záležitosti si občané mohou vy-
řídit první úřední den příštího roku, 
v pondělí 5. ledna 2009.
� Hledáme prvního občánka obvodu
Městský obvod Ostrava-Jih chce 
tradičně slavnostně přivítat první-
ho občánka, který se narodí v roce 
2009. Vyzýváme rodiče s trvalým 
pobytem v obvodu Ostrava-Jih, jímž 
se narodí dítě v prvních minutách, 
hodinách či dnech roku 2009, aby 
kontaktovali p. Šárku Zubkovou na 
tel. č. 599 430 410 nebo na e-mailové 
adrese: sarka.zubkova@ovajih.cz nej-
později do 5. ledna 2009.
� Vánoční provoz Sport centra Dubina
Sport centrum Dubina bude ve dnech 
24.–26., 31. prosince 2008 a 1. ledna 
2009 uzavřeno. Zájemci si mohou jít 
zasportovat 27.–30. prosince 2008.

První adventní neděli se rozzářil vánoční 
strom na náměstí SNP v Zábřehu (na sním-
ku). Ani letos počasí nepřipomínalo zimní 
období, teploměr ukazoval jedenáct stup-
ňů, ale největší starosti dělal extrémně silný 
vítr. Už v dopoledních hodinách museli své 
nádobíčko sbalit někteří prodejci, s jejichž 
stánky si vítr doslova pohrával. I přesto 
však před DK Akord vládla velmi pěkná at-
mosféra, kterou si přišlo vychutnat rekord-
ních šest tisíc lidí. Předvedly se dětské sbo-
ry Formáneček a KOKO, studentský sbor 
Gymnázia Volgogradská, Pěvecké sdružení 
Slezská Ostrava a Pěvecké sdružení ostrav-
ských učitelek. Pro nejmenší byly připra-
veny pohádky loutkového Divadla babky 
Miládky. Děti, které si přinesly světýlka, ob-
držely vánoční ozdobu vyrobenou v chrá-
něných dílnách. René Šmotek z komorní 
scény Aréna předčítal ukázky z knížky Os-
travaka Ostravského. Návštěvníky z pódia 
pozdravil starosta MO Ostrava-Jih Karel 
Sibinský a vánoční poselství přednesl 
farář Vítězslav Řehulka. Lepší počasí ne-
vládlo ani o týden později při Mikulášské 
neděli před kulturním střediskem K-TRIO 
v Hrabůvce. Už od dopoledních hodin 
probíhal jarmark, vánoční písně a koledy 

zahrála skupina Calata, mezi nejmenší 
přišel Mikuláš s čertem. Program vyvr-
cholil rozsvícením vánočního stromu. Fo-
toreportáž z obou tradičních akcí přináší-
me na straně 15.  Text a foto: Michael Ku�y

Na titulní straně: I přes nepříznivé počasí si 
první adventní neděli našel cestu na náměstí 
SNP rekordní počet šest tisíc návštěvníků.

 Foto: Michael Kutty
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„Společnost 3E projekt 
odkoupila v roce 2005 
část objektu od města, 
v areálu tehdy bylo ješ-
tě sedm dalších vlast-
níků. Od této doby se 
snažíme, aby jich bylo 
co nejméně. Nyní jsou 
čtyři a jednáme s nimi 
o výkupu jejich částí. 
Máme firmu, která pro 

nás zpracovává posouzení vlivu na život-
ní prostředí. Poté bude následovat územní 
rozhodnutí a stavební povolení. Vše by 
mělo být hotovo do konce roku 2009 tak, 

aby se v roce 2010 mohlo 
začít stavět,“ vysvětlil.
Společnost původně za-
mýšlela pouze stavební 
úpravy celého objektu, což 
však statik nedoporučil. 
„Zachováno zůstane první 
nadzemní podlaží, zbytek 
se musí zbourat a nově 
postavit,“ uvedl. Podle pr-
votního předpokladu byly 
náklady na přestavbu od-
hadovány na 300 milionů 
korun, nově však vzrostly 
na 390 milionů.
Občany nejvíce zajímá, jaké služby v no-
vém objektu najdou. „Zachována zůsta-
ne prodejna potravin Hruška. Předběžně 
máme příslib od České pošty, České spo-
řitelny a nově také od Komerční banky. 
Pokud i ostatní současní nájemci projeví 
zájem, mohou v objektu zůstat. Navíc při-
budou další, protože odbytová plocha se 
zvětší,“ pokračoval. Občanům až do roku 
2011 bude k dispozici i služebna městské 

policie a pobočka Knihovny  města Ostra-
vy.  Kolem nového objektu vzniknou par-
kovací plochy. „Máme předběžnou dohodu 
s Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih, 
že nám k tomuto účelu zapůjčí plochy. 
V první etapě bude vybudováno zhruba 
sto dvacet míst, v další vznikne tří až pě-
tipodlažní parkovací dům,“ nastínil plány 
Martin Eliáš. Momentálně je k dispozici asi 
třicet parkovacích míst.  Michael Ku�y

Výškovická Odra projde náročnou přestavbou
Nejen obyvatele Výškovic zajímá další 
osud areálu Odra. Stav objektu je mo-
mentálně dost neutěšený, ale do dvou 
let by tomu mělo být jinak. Více infor-
mací poskytl Martin Eliáš, předseda 
představenstva společnosti  3E projekt, 
a. s., které většina objektu patří. 

Martin Eliáš,
předseda 
představenstva 
společnosti 
3E projekt, a.s.

Současný stav objektu Odry vypadá dosti neutěšeně, 
do budoucna by se to však mělo změnit, jak napovidá vizu-
alice v dolní polovině strany. Foto: Michael Kutty
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Občanům nejlidnatějšího ostravského obvo-
du od 25. listopadu slouží informační tabu-
le Městské policie Ostrava. Jedná se o uza-
mykatelné zasklené tabule, které budou 
využívat zejména místní strážníci-okrskáři 
k informování veřejnosti o preventivních 
aktivitách městské policie. Součástí kaž-
dé informační tabule je schránka, ve které 
mohou občané nechat pro svého okrská-
ře vzkaz, bude fungovat podobně jako 
schránka důvěry. Strážník-okrskář bude 
schránku pravidelně kontrolovat a vzkazy 
vyzvedávat. Bude také odpovídat za to, že 
na tabuli budou vyvěšeny aktuální a pro 
občany podstatné informace. Informačních 
tabulí, které mohou občané využívat, je na 
území městského obvodu Ostrava-Jih cel-
kem pět – v Zábřehu na náměstí SNP (před 
vchodem do lékárny), na náměstí Gen. Svo-
body před klubem důchodců) a na ul. Ho-
rymírově (ve vnitřních prostorách domu 

s pečovatelskou službou), v Hrabůvce na 
ul. Dr. Martínka (před hlavním vchodem 
do zdravotního střediska) a ve Výškovicích 
na Lumírově ulici před vchodem do zdra-
votního střediska Terapeut).
Informační tabule a schránky jsou určeny 
všem občanům. Zejména však těm, kteří 
nevyužívají pro komunikaci internet a ne-
komunikují prostřednictvím elektronické 
pošty, což jsou především starší nebo so-
ciálně slabší občané. Právě to bylo jedním 
z kritérií, podle kterého byly vybrány loka-
lity pro umístění informačních tabulí.
Na financování projektu se podílelo sta-
tutární město Ostrava. Pořizovací cena 
za všech pět tabulí byla 90 tisíc Kč. Jsou 
v majetku městského obvodu Ostrava-Jih 
a Městské policii Ostrava byly předány 
k bezplatnému užívání. 
„Věříme, že tento způsob komunikace mezi 
občany a městskou policií si najde své příz-

nivce a občané budou tento způsob komu-
nikace co možná nejvíce využívat tak, jako 
je tomu v jiných městech,“ uvedl starosta 
Ostravy-Jihu Karel Sibinský. 
Na základě vyhodnocení využitelnosti in-
formačních tabulí bude zvažováno rozšíře-
ní i do jiných ostravských obvodů. (kut)

Jediný novoroční ohňostroj na území města 
Ostravy připravuje na první lednový den 
Úřad MO Ostrava-Jih. Patnáctiminutová 
hudební a světelná show se uskuteční od 18 
hodin u kruhového objezdu v Hrabůvce.
Ohňostroj se na stejném místě konal už 
dvakrát a pokaždé ho sledovalo na pět tisíc 
občanů. „Obvod s bezmála sto dvaceti tisíci 
obyvateli si zaslouží důstojnou oslavu stát-
ního svátku,“ uvedl místostarosta Radim 
Miklas. Také 1. ledna 2009 se obyvatelé ob-
vodu mohou těšit na velkolepou show, mix 
více než čtyř tisíc světelných výstřelů bude 
podbarven hudebním doprovodem Rhap-
sody of Fire. Akce si vyžádá časově ome-
zené uzavírky  příjezdových komunikací 
v rozmezí od 17.55 do 18.25 hodin. Týká 
se ulice Dr. Martínka v prostoru odbočky 
k poliklinice, ulice Horní ve směru od Pl-
zeňské (ÚMOb Ostrava-Jih) na křižovatce 
s Provaznickou (u Komerční banky) a uli-
ce Horní v části Dubina v prostoru rampy 
mostu V. Vlasákové. Po dobu konání ohňo-
stroje bude přerušen provoz městské hro-
madné dopravy. V době od 17.55 do 18.20 
hodin bude v okolí kruhového objezdu vy-
pnuto veřejné osvětlení. 
Novoroční ohňostroj v Ostravě-Jihu pat-
ří k akcím, na kterých se občané obvodu 
setkávají. K těm tradičním patří Slavnosti 
obvodu, Vinobraní nebo Rozsvícení vánoč-
ních stromů.  (kut)

Novým ředitelem MP je Zdeněk Harazim Novoroční ohňostroj slibuje 
velkolepou show 

Tabule na náměstí SNP v Zábřehu. 
Foto: Michael Kutty

Novým ředitelem Městské policie Os-
trava se stal dosavadní zástupce ředitele 
Mgr. Zdeněk Harazim. O jeho jmenová-
ní rozhodla Rada města Ostravy. Zde-
něk Harazim spolupracoval při vedení 
této organizace již s oběma předchozími 
řediteli Janem Hulvou i Jiřím Veselým, 
který letos v říjnu tragicky zahynul při 
dopravní nehodě v Polsku. Harazim se 
spolupodílel na tvorbě nové koncepce 

Městské policie Ostrava, kterou v polo-
vině října představil Jiří Veselý. Kromě 
odborných předpokladů a detailní zna-
losti problematiky to byl jeden z důvo-
dů, proč se ho rada rozhodla jmenovat 
novým ředitelem Městské policie Os-
trava. Radní jsou přesvědčeni, že právě 
Zdeněk Harazim bude schopen řídit 
městské strážníky v souladu s novou 
koncepcí.  (kut)

Hlavní budova Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih nadále prochází rekonstrukcí. 
Dosud byla ukončena výměna oken a ze-
silování meziokenních pilířů, rozebrány 
byly komíny a obnažena nosná konstrukce 
stropu posledního podlaží. Došlo k odstra-
nění střechy a jejímu nahrazení provizorní 
krytinou tak, aby do budovy nezatékalo 
a nedošlo ke škodám. Od 5. ledna příštího 
roku bude probíhat montáž ocelové kon-
strukce nástavby a po tuto dobu, až do 
25. ledna, bude třetí poschodí uzavřeno.  
Dojde k uzavření hlavního vchodu do bu-
dovy A, veřejnost se na radnici dostane 
vchodem přes budovu D z Moravské ulice. 
Za veškeré problémy, které vyvstaly v sou-
vislosti s rekonstrukcí radniční budovy, se 
občanům omlouváme.  (kut)

Reprezentační ples 
obvodu
Srdečně Vás zveme na 17. re-
prezentační ples městského 

obvodu Ostrava-Jih, který se uskuteční 
v pátek 30. ledna 2009 od 19.30 hodin 
v prostorách Domu kultury Akord Ostra-
va-Zábřeh, s. r. o.
Návštěvníky čeká dobrá zábava s tancem 
ve třech sálech: u živé hudby v hlavním 
a hudebním sále a s diskotékou v Klubu 
Akord, chybět nebude losování tom-
boly. Prodej vstupenek bude zahájen 
od 5. ledna 2009 v Domě kultury Akord 
Ostrava-Zábřeh, s. r. o., tel. č. předpro-
deje 596 762 511. Bližší informace bude 
možné získat v průběhu měsíce ledna na 
www.ovajih.cz nebo www.dk-akord.cz 

(kut)

Rekonstrukce radnice bude 
pokračovat výměnou střechy

V obvodě fungují informační tabule městské policie
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Od 1. ledna 2009 bude na území MO Os-
trava-Jih působit tzv. inspektor čistoty 
a pořádku. „Je to naše iniciativa, od zří-
zení této funkce očekáváme snížení počtu 
stížností ze strany nespokojených obča-
nů. Úkolem inspektora bude vyhledávat 
drobné i větší nešvary, které trápí občany, 
a to hlavně na úseku čistoty a pořádku 

veřejných prostranství,“ uvedl starosta 
obvodu Karel Sibinský. Inspektor čistoty 
a pořádku bude spolupracovat s už zave-
denou Zelenou linkou, kterou od dubna 
letošního roku zřídila Městská policie Os-
trava. Inspektor čistoty a pořádku v Os-
travě působí na území MO Moravská Os-
trava a Přívoz.  (kut)

Doprava mezi ulicemi V. Jiříkovského na 
Dubině a ulicí Kaminského v katastru obce 
Nová Bělá bude brzy snadnější. Motoristé 
už nebudou muset složitě jezdit okolo are-
álu firmy Hruška. Úřad MO Ostrava-Jih 
mezi oběma ulicemi vybuduje novou pro-
pojující komunikaci.
Území se nachází v oblasti vysokopod-
lažní obytné zástavby Dubiny. V součas-

né době je propojující komunikace v ko-
ridoru ul. V. Jiříkovského vedena mj. i po 
soukromém pozemku přes areál firmy 
Hruška. Proto byla zahájena projekční 
příprava výstavby propojovací komuni-
kace mimo tento areál a na pozemcích ve 
vlastnictví města. Cílem je zachování této 
vnitřní propojovací komunikace sloužící 
obyvatelům městské části Dubina. Dojde 
ke zjednodušení dopravy, stávající cesta 
navíc není komunikací, ale pouze záso-
bovací plochou.
„Občané, kteří si už dlouhou dobu opráv-
něně stěžovali, se brzy dočkají nové ko-
munikace. Po letech se konečně našly pro-
středky, abychom dopravu v tomto místě 
zjednodušili,“ uvedl místostarosta MO 
Ostrava-Jih Radim Miklas. Zásobovací 
dvůr firmy Hruška už nadále nebude vyu-
žíván pro průjezd. 
Výstavbou propojovací komunikace nedo-
jde k navýšení dopravy, které by zvýšilo 
zatížení obytné zástavby hlukem. Zrušení 
propojky, které hrozí v případě nevybudo-
vání této komunikace, má podstatně větší 
negativní dopad na celkovou dopravní si-
tuaci v území. Michael Ku�y

Kriminalisté v minulých dnech dopadli 
mladíka, který podle nich v říjnu vykradl 
volební místnost v budově ZŠ Šeříková ve 
Výškovicích. Ze zločinu obvinili patnácti-
letého školáka. Jeho o rok mladší komplic, 
který před školou hlídal, není ještě trestně 
odpovědný. Chlapec v noci na 18. října roz-
bil okno a z volební místnosti 133 odnesl 
dva počítače. Jeden byl školní, druhý sloužil 
ke zpracovávání volebních výsledků. Urny 
zůstaly nepoškozeny, a průběh voleb tak 
nebyl narušen. Vyšetřování potvrdilo do-
mněnku policie, že čin s volbami nĳak ne-
souvisel a neměl politický podtext. Policisté 
zjistili, že mladík do školy vnikl i v dalších 
dnech. Celkem si během čtyř nočních vlou-
pání odnesl věci v hodnotě kolem 70 tisíc 
korun. Kromě PC sestav, LCD monitorů, 
psacích potřeb, magnetického ukazovát-
ka a magnetů odcizil také dvě balení kávy 
a 150 korun. Obvinění z podílnictví a ohro-
žování výchovy mládeže si vyslechl i otec 
patnáctiletého chlapce. O zločinech údajně 
věděl a ukradené věci odvážel. (d)

Vznikne nová propojující komunikace Volební místnost vykradl 
patnáctiletý školák

Inspektor čistoty a pořádku

Po výstavbě nové propojující komuni-
kace by zablácené prostranství se stojícími 
vozidly mělo být minulostí. 

Foto: Michael Kutty

INZERCE

O čokoládovou vařečku

V prostorách Střední školy společného 
stravování na Krakovské ulici v Ostravě-
-Zábřehu se 20. ledna uskuteční 11. 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 ko-
níčku. Populární akce, která se koná pod 
záštitou starosty městského obvodu Os-
trava-Jih Karla Sibinského, bude probíhat 
od 9 do 14 hodin.  (kut)
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ZŠ a MŠ Krestova v Hrabůvce pořádá 
pěveckou soutěž pro děti od pěti do sed-
mi let s názvem Přĳďte si zazpívat. Koná 
se ve středu 14. ledna 2009 v 15.30 hodin 
v hudebním sále ZŠ Krestova. Soutěžící 
děti přednesou jednu lidovou nebo umě-
lou píseň podle vlastního výběru. Každý 
soutěžící obdrží diplom, vítězové budou 
odměněni věcnými cenami, které věnu-
je pořadatel – Sdružení rodičů a přátel 
školy při ZŠ Krestova. Přihlásit se lze 
do 7. ledna 2009 telefonicky na čísle 
596 713 298 nebo prostřednictvím e-mai-
lu zskrestova@zskrestova.cz (d)

V Mateřské škole Srbská ve Výškovicích 
mají nová plastová okna, výměna se ko-
nala za plného provozu školy a byla do-
končena dříve, než bylo předpokládáno. 
Děti si tak v nadcházejícím zimním obdo-
bí mohou užívat tepla, které už nebude 
unikat starými netěsnícími okny.  (kut)

Zapojily se do něj také partnerské školy 
ze slovenských Košic, polského Czudce 
a maďarského Szikszó. „Projekt vznikl 
z popudu košické školy, která nás vyzva-
la ke spolupráci. Požádali jsme o grant 
z Evropské unie na vzájemnou spolu-
práci týkající se sportovních aktivit, které 
jsou určeny k boji proti drogám a různým 
závislostem,“ vysvětlila vedoucí projektu 
Jana Žídková.
Žáci všech čtyř škol se zapojili do řady 
aktivit, podporována byla jejich komu-
nikace v cizím jazyce, vybírali nejlepší 
sportovce své země a měli za úkol vy-
tvořit o nich knihu. Jejím kmotrem se stal 
místostarosta MO Ostrava-Jih Jiří Voloch: 
„Jsem rád, že se takové projekty uskuteč-

ňují, protože víme, jaké zlo drogy páchají 
a jak ovlivňují život našich dětí.“ Výsled-
kem roční spolupráce čtyř škol jsou i dal-
ší zajímavé knihy, v budoucnu by měl 
vzniknout film, který bude mapovat ak-
tivity všech čtyř škol.  (kut)

Začátkem listopadu navštívily Základní 
školu A. Kučery v Hrabůvce děti ze sou-
sední mateřské školy. Dopoledne byla škola 
přístupná pro rodiče, kteří se mohli podívat 
na prostory tříd svých budoucích prvňáč-
ků. Odpoledne si přišli budoucí školáci se 
svými rodiči vyzkoušet práci na interaktiv-
ní tabuli. Zpočátku se někteří trochu ostý-
chali, ale úkoly připravené na tomto mo-
derním vyučovacím prostředku je zaujaly 
natolik, že na stydlivost rychle zapomněli. 
Odměnou pro děti bylo osvědčení o zvlád-
nutí práce na interaktivní tabuli, malá slad-
kost a dárek. Pro děti mateřské školy jsou 
připraveny každou druhou středu akce, na 
kterých si mohou zacvičit s hudbou, vyro-
bit si prostírání a malé dárečky na Vánoce, 
společně s rodiči si mohou upéct a nazdo-
bit perníčky. Školička pokračuje i keramic-
kými dílnami, soutěžemi ve stolních hrách, 
ukázkovými hodinami pro žáky a rodiče, 
výukou na dopravním hřišti, zábavným 
čtením, písničkou do pohádky, Velikonoč-
ním jarmarkem a zapojením dětí do oslav 
40. výročí založení ZŠ. Pro budoucí prv-
ňáčky je také připraven slavnostní zápis, na 
kterém si mohou společně se svými velký-
mi kamarády vyzkoušet svou zručnost, po-
střeh i základní znalosti důležité pro vstup 
do života školáka. (d)

V ZŠ E. Lukášové v Hrabůvce se rozhodli, 
že uspořádají sbírku padesátihaléřových 
mincí na podporu hospice sv. Lukáše ve 
Výškovicích, jehož zřizovatelem je Charita 
Ostrava. Ke dni, kdy byla sbírka ukonče-
na, činila celková částka „končících mincí“ 
téměř čtyři tisíce korun. Žákyně 9. třídy 
Tereza Richterová a Soňa Zapletalová jako 
nejstarší zástupkyně školy předaly kon-
cem října vybranou sumu ředitelce hospice 
sv. Lukáše Bc. Věře Pražákové. Pod jejím 

dohledem si prohlédly toto specializova-
né zdravotnické zařízení, v němž mohou 
nevyléčitelně nemocní lidé důstojně dožít 
poslední okamžiky života bez velkých bo-
lestí. „Jsme rády, že žĳeme právě v Ostravě, 
která je jedním z mála moravských měst 
nabízející tento typ odborné péče. A proč 
jsme se rozhodli podpořit právě tento hos-
pic? Hlavně proto, že své poslední chvíle 
zde strávila i Despina Klonaridisová, paní 
učitelka z naší školy,“ uvedly žákyně. (d)

Poslední listopadový pátek se už po de-
váté uskutečnil technický projekt „Den 
nové techniky“ v Základní škole U Haldy 
66 v Hrabůvce. Žáci deváté třídy před-
vedli a seznámili žáky šesté třídy ZŠ Avi-
atiků v Hrabůvce s ručním elektrickým 
a akumulátorovým nářadím využívaným 
ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 
pod vedením speciálních pedagogů.
„Cílem technického projektu bylo sezná-
mení žáků s nejnovějšími stroji a techni-
kou, motivace žáků ke kladnému vzta-
hu k manuální práci, dodržování zásad 
a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

žáků při práci a motivace k výchovně 
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce,“ 
uvedl ředitel ZŠ U Haldy Ivan Jařabáč. 
Žáci si mohli vyzkoušet vrtání ručními 
akumulátorovými vrtačkami, šroubová-
ní akumulátorovými šroubováky, ohý-
bání organických plastů horkovzdušnou 
pistolí s digitálním ukazovatelem, vrtání 
ruční příklepovou vrtačkou do betonu. 
Učitelé vzdělávací oblasti Člověk a svět 
práce pak předvedli žákům stříhání ple-
chů ručními akumulátorovými nůžkami 
a řezání dřeva ruční akumulátorovou pří-
močarou pilou.  (d)  

Projekt Comenius na ZŠ ŠeříkováSoutěž Přijďte si zazpívat

Školička

Nová okna v MŠ Staňkova

Žáci ZŠ E. Lukášové podpořili hospic

Den nové techniky v ZŠ U Haldy 66

Místostarosta Jiří Voloch při křtu 
knihy. Foto: Michael Kutty

ZŠ Šeříková ve Výškovicích ukončila 
v minulém měsíci realizaci projektu 
Comenius – Projekty partnerských škol 
– pod názvem Sportem za Evropu bez 
drog a násilí. 
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Vážení rodiče předškoláků, nabízíme Vám 
základní informace týkající se zápisu dětí do 
1. tříd pro školní rok 2009/2010 a zároveň pře-
hled základních škol zřizovaných městským 
obvodem Ostrava-Jih. Zákonný zástupce je po-
vinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné 
školní docházky podle § 36 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K zápisu si vezměte s sebou: Občanský prů-
kaz a rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní pří-
slušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého 
pobytu. V případě, že již byla dítěti odložena 
povinná školní docházka, vezměte originál 
tohoto rozhodnutí. Pokud zákonný zástupce 
bude žádat odklad povinné školní docházky, 
doloží společně s žádostí také doporučení od-
borného lékaře a doporučení školského pora-
denského zařízení.

HRABŮVKA
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20: 19. 1. 
od 12 do 18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod. Prezentace 
školy: www.zsakucery.cz
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27: 19. 1. od 13 do 
18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod.
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36: 19. 1. 
od 12 do 18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod. Den otevřených 
dveří: 13. 1. Prezentace školy: www.zskrestova.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8: 19. 1. 
od 13 do 18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod. Prezentace ško-
ly: www.zsmitusova8.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16: 19. 1. 
od 12 do 18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod. Den otevřených 

dveří: 14. 1. Prezentace školy: www.zsmitusova16.cz, 
tel. kontakt: 736 761 940, fax: 596 716 504
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, MUDr. E. Luká-
šové, Klegova 29: 19. 1. od 12 do 18 hod., 20. 1. od 12 
do 17 hod. Den otevřených dveří: 13. 1. od 14 do 17 hod. 
Zájemci mají možnost po předchozí telefonické domluvě 
kdykoliv v prosinci 2008 a lednu 2009 navštívit během 
dopoledne výuku v 1. ročníku. Prezentace školy: www.
zslukasove.cz
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64: 19. 1. od 
12 do 18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod. Den otevřených 
dveří: 7. 1. od 10 do 17 hod. Prezentace školy: www.
zsprovaznicka.cz

DUBINA
ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6: 19. 1. 
od 13 do 18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod. Ukázkové 
hodiny v 1. třídách pro rodiče budoucích prvňáč-
ků: 7. 1. 2009. Prezentace školy: www.kosare.cz, 
tel.: 595 700 057
ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45: 20. 1. od 13 
do 18 hod., 21. 1. od 13 do 17 hod. Zábavné odpoledne 
pro budoucí prvňáčky: 13. 1. od 15 do 18 hod. Prezenta-
ce školy: www.zsfformana.cz

BĚLSKÝ LES
ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský les B. Dvorské-
ho 1: 19. 1. od 13 do 18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod.
Dny otevřených dveří v 1. třídách: 7. 1. od 8 do 
10 hod., 8. 1. od 8 do 10 hod. Prezentace školy: 
www.zsdvorskeho.cz, tel.: 596 711 769, 596 711 773

ZÁBŘEH
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15: 19. 1. 
od 13 do 18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod. Den otevřených 
dveří: 13. 1. Prezentace školy: www.kosmonautu15.cz

ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13:
19. 1. od 12 do 17 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod. 
Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky a je-
jich rodiče: 15. 1. v 9 hod. Prezentace školy: 
www.zskosmonautu13.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52: 19. 1. 
od 13 do 17 hod., 20. 1. od 13 do 17 hod. Prezentace ško-
ly: www.zs-brezinova.cz
ZŠ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1: 19. 1. od 13 
do 18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod. Den otevřených dveří: 
7. 1. Prezentace školy: www.zsvzalomu.cz
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12: 19. 1. 
od 13 do 18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod. Prezentace ško-
ly: www.zschrjukinova.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B: 
19. 1. od 13 do 18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod. Den ote-
vřených dveří: 14. 1. Prezentace školy: www.zsvolgo-
gradska.wz.cz
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23: 19. 1. od 13 
do 18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod. Prezentace školy: 
www.zsjugopv.ic.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100: 20. 1. 
od 12 do 18 hod., 21. 1. od 12 do 17 hod. Od 9 do 12 hod. 
je možné navštívit libovolnou hodinu výuky, od 14 do 
17 hod. hry a soutěže pro děti „Škola hrou“. Prezentace 
školy: www.zshorymirova.cz, tel. kontakt: 596 786 549.

VÝŠKOVICE
ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2: 19. 1. od 13 do 
18 hod., 20. 1. od 12 do 17 hod. Den otevřených dveří 
v 1. a 2. třídách a ve školní družině (budova ŠD): 15. 1. 
od 8 do 15 hod. Prezentace školy: www.zs-srbska.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Výšovice, Šeříková 33: 15. 1. 
2009 od 13 do 18 hod., 16. 1. 2009 od 13 do 17 hod. Pre-
zentace školy: www.zs-serikova.cz

Termíny zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2009/2010

Ceny předávali starosta Karel Sibinský, 
místostarosta Jiří Voloch a předseda komi-
se pro bezpečnost, kriminalitu a volnočaso-
vé aktivity Petr Opletal.
Přehled oceněných:
Tereza Kupčíková – žákyně sportovní de-
váté třídy ZŠ B. Dvorského v Bělském Lese, 
školu reprezentuje v atletice. Je třetí nejlepší 
koulařkou republiky v kategorii žáků, bron-
zovou medaili vybojovala v září na MČR 
v Třinci v novém osobním rekordu 12,15 m. 
Lenka Kapsová a Lucie Stiborová – stu-
dentky SPŠ chemické a vynikající spor-
tovkyně v oblasti mažoretkového sportu. 
Letos získaly titul vicemistryň Evropy 
v disciplíně velké formace, dále v disciplíně 
duo, jsou vicemistryněmi Grand Prix Evro-
pa 2008 ve velkých formacích.

Petr Tomis – je členem žákovského týmu 
FC Vítkovice, které vévodí tabulce Mo-
ravskoslezské žákovské ligy. Svými vý-
kony výrazně přispěl k tomuto úspěchu. 
Je navržen do nově se tvořícího reprezen-
tačního týmu patnáctiletých.
Filip Vymyslický – desetiletý závod-
ník GK Vítkovice získal po titulu mistra 
ČR v kategorii nejmladších žáků v roce 
2007 mistrovský titul i pro rok 2008 mezi 
mladšími žáky. Je talentovaným závodní-
kem a členem gymnastického klubu.
Pracovníci s dětmi a mládeží:
Jiří Hořínek – dlouhodobě pracuje jako 
vedoucí střediska dětí a mládeže Michala 
Magone na Dubině. Středisko je zaříze-
ním Charity Ostrava a nabízí nízkopra-
hové aktivity dětem ze sídlišť. Na základě 
praktických zkušeností středisko rozšířil 
o pobytové zařízení pro děti a mladistvé 
nacházející se v obzvlášt obtížných život-
ních situacích a vybudoval další, menší 
středisko, v Bělském Lese.  
Zuzana Kováříková a Vendula Kudláč-
ková – pracují s dětmi už šest let, nejpr-
ve jako instruktorky a pomocné trenérky, 

dnes jako vedoucí a trenérky. Zuzana je 
držitelkou několika titulů, za zmínku 
stojí titul třetí nejkrásnější dívky ME. Pod 
jejím vedením získala družstva kadetek 
a seniorek tituly mistryň a vicemistryň 
Evropy 2008. Vendula trénuje nováčky, 
objevuje talenty a přivádí malé děti k pra-
videlnému sportování. Je autorkou a rea-
lizátorkou choreografií pro děti ve věku 
od pěti do osmi let, sama je držitelkou 
titulu vicemistr Evropy 2008 v disciplíně 
velké formace.
Zdeněk Tomčal – je zakladatelem a před-
sedou futsalového klubu KFV Roub Vít-
kovice. Vedle týmů dospělých v klubu 
v posledních letech úspěšně realizuje 
dlouhodobou aktivní práci a výchovu 
mladých sportovců v dětských a mládež-
nických kategoriích.
Libuše Mayerhoferová – je dlouholetou 
trenérkou GK Vítkovice. Během trenérské 
práce vychovala řadu reprezentantek Čes-
koslovenska a Česka, její svěřenkyně starto-
valy na vrcholných evropských i světových 
soutěžích včetně OH. Nyní se podílí na pří-
pravě nejmenších závodnic. Michael Ku�y

Radnice ocenila práci s dětmi a mládeží
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Prostory Komorního klubu na Velflíkově 
ulici v Jubilejní kolonii se druhé prosinco-
vé pondělí staly místem tradičního oceně-
ní dětí a mládeže za úspěšnou reprezen-
taci obvodu a občanů pracujících s dětmi 
a mládeží. 



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 
vyhlásil

Do výběrového řízení se mohou přihlásit občanská sdružení, humanitární organizace a jiné 
právnické nebo fyzické osoby působící na území MO Ostrava-Jih v oblasti školství, kultury, 

sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže.

Výzvu k předkládání žádostí a formuláře najdete na internetových stránkách 
www.ovajih.cz nebo si je můžete osobně vyzvednout:
– pro oblast školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže 
 v kanceláři č. 110, budova B, 1. patro ÚMOb Ostrava-Jih,
– pro oblast sociální péče v kanceláři č. 103 nebo kanceláři č. 131, budova C, přízemí ÚMOb
 Ostrava-Jih.

Termín odevzdání žádostí je do 15. ledna 2009. 

Odbor školství a kultury ÚMOb Ostrava-Jih

Nejmladší tanečnice nejúspěšnějšího ost-
ravského klubu TJ Sokol Vítkovice, oddíl 
Akcent Ostrava, jsou čerstvé mistryně světa. 
V německé Riese, kde poslední listopadový 
víkend skončil 12. ročník MS ve stylu show 
dance, si osmi až jedenáctileté tanečnice 
vybojovali se svým „Karlíkem a továrnou 
na čokoládu“ zlato v konkurenci dalších 
osmnácti tanečních klubů z celého světa. Ve 
finále porazily těsně tanečnice ze Slovinska 
a Polska. Úspěšná byla také dětská dua, kte-
rá skončila na 10. a 13. místě ve světovém 
žebříčku. Juniorská formace se s Batmanem 

probojovala do světového finále a obhájila 
krásné páté místo z celkem 25 formací. Ta-
nečníci Akcentu Ostrava však byli úspěšní 
i v hlavní věkové skupině, kde v konkuren-
ci 34 formací získali s vystoupením „Fantóm 
opery“ 7. místo. „Show dance je disciplína, 
která kromě výrazných tanečních kreací 
využívá efektivitu různých rekvizit, kulis, 
respektive působivých kostýmů. Důležité 
také je, aby skladba měla zajímavý příběh 
a nápaditou myšlenku,“ popisuje tento ta-
neční styl choreogra�a všech tří formací TK 
Akcent Lenka Buroňová.  (d)

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY
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Ostrava má malé mistry světa

Děti z Rodinného centra na Čujkovově ulici 
v Zábřehu strávily tři dny v krásné příro-
dě Horní Lomné u Jablunkova. Ubytováni 
byli v ekologickém středisku Tetřev, kde 
pro ně byly připraveny ekologické progra-
my, např. o třídění odpadů, využívání pří-
rodních surovin apod. Pobytu se zúčastnil 
i příslušník Policie ČR, který pro děti vedl 
interakční přednášky týkající se problema-
tiky šikany ve škole, alkoholových i nealko-
holových drog a chování v dopravě. Pobyt 
na čistém horském vzduchu a pravidelná 
strava složená z biovýrobků, se pozitivně 
odrazil na fyzickém i psychickém zdraví 
dětí. „Víkendové pobyty mají velký úspěch 
nejen u dětí, ale také u rodičů, takže doufá-
me, že se nám jich v budoucnu podaří zre-
alizovat ještě hodně a se stejným úspěchem 
a výsledkem,“ uvedla terénní sociální pra-
covnice Patricie Kajanová.  (d)

Vydařený víkend 

výběrové řízení pro poskytování veřejné finanční podpory – účelových dotací 
v oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality 

a volného času dětí a mládeže pro rok 2009. 

� Tříkrálová sbírka 2009
Charita Ostrava se pravidelně účastí 
Tříkrálové sbírky. Finanční prostřed-
ky získané ve sbírce od 1. do 11. ledna 
2009 budou použity pro tyto projekty: 
Dofinancování  hospice sv. Lukáše ve 
Výškovicích, Humanitární pomoc pro 
osoby v nouzi v charitních středis-
cích (Charitní dům Salvator, Krnov, 
domov pro osoby se specifickými po-
třebami, Charitní dům sv. František, 
azylový dům pro muže, noclehárna, 
kontaktní místo pro osoby v nouzi, 
Charitní středisko poradenských a so-
ciálních služeb), Rozvoj chráněných 
dílen (pracovní uplatnění handicapo-
vaných lidí – Charita sv. Alexandra), 
Humanitární aktivity, uprchlíci, mig-
ranti – Charita sv. Alexandra.

Krátce

S
C

–8
06

65
/4



12

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
4., 11., 25. 1. od 17 hodin – TANEČNÍ VEČERY 
– pro příznivce společenského tance se skupinou 
DOMINO, předprodej KD K-TRIO
29. 1. v 19 hodin – LUBOŠ POSPÍŠIL a skupina 
5P – koncert, předprodej KD K-TRIO, OIS
31. 1. ve 20 hodin – COUNTRY BÁL – DRUHÁ 
ŠANCE – programové vstupy, stylové oblečení 
vítáno, předprodej KD K-TRIO, OIS
� Dětem
18. 1. v 10 hodin - POVĚZ MI, ČÍŽEČKU – po-
zor KINO LUNA – Pohádkový příběh Tuláka, 
který  na svých toulkách zachrání zajíčka, po-
může vodníčkovi Pentličkovi… a ještě si stihne  
zazpívat lidové písničky. Loutkoherecká po-
hádka Divadla Zlatý klíč.
21. 1. v 10 hodin – POHÁDKOVÝ KARNEVAL 
S HOPSALÍNEM – maškarní bál pro děti, před-
prodej KD K-TRIO
21.–23. 1. – „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“ 
– pro šestičlenné družstva žáků z 8. a 9. tříd jsme 
vyhlásili soutěž v praktických dovednostech,
informace: www.kzoj.cz, tel: 596 721 488
� Výstavy
NEJEN DĚTEM – interiérové malby ve fotogra-
fií Danuše Markovové a Ireny Foralové.
8. 1. v 17 hodin – VERNISÁŽ – Nový Zéland po 
roce ve fotografiích Jaroslava Prokopa
NABÍDKA KURZŮ 
ZÁPIS DO KURZŮ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ ZA-
HÁJEN.
� Pohybové kurzy pro dospělé
Kalanetika � Step aerobic � Cvičení pro seniory � 
P-Class � Břišní tance � Linie � Body form � Jóga 
� Irské tance – začátečníci a pokročilí � Taneční 
pro manželské páry a partnerské dvojice – začá-
tečníci i pokročilí � Taichi
� Kurzy pro děti
Pohybová výchova pro děti od 4 let � Aerobic 
pro dívky od 8 let � Taneční klub K-TRIO, disco 
dance, street dance od 7–11 let � Břišní tance – 
pro dívky od 8–14 let � Školička malého výtvar-
níka od 5 do 8 let
 

KOMORNÍ KLUB

14. 1. v 18.30 hodin – Novoroční setkání s Ost-
ravským triem – Ivan Hřebabetzký housle, Ivo 
Fišer violoncello,  Jiří Niedoba klavír. V pro-
gramu zazní:  J. Haydn Trio G dur 1., A. Dvořák 
Dumky op. 90. Předprodej KD K-TRIO, OIS a na 
místě v den koncertu od 18.00 hodin.
15. 1. v 18. hodin – Národní parky jihozápadní 
USA – 1. část – Poutavé povídání o nevšední 
krajině USA s výpravnou videoprojekcí Pavla 
Hamzy. Předprodej KD K-TRIO a od 17.30 hodin 
na místě v den akce.
Taneční pro manželské páry a partnerské dvo-
jice – NEDĚLE – základní 15.00–17.30, pokračo-
vací 17.30–20.00, speciál 20.00–22.30. Zahájení: 
25. 1. vede Tomáš Ožana.
Naslouchejte svému tělu – relaxační kurz pro 
zpevnění a posílení pánevního dna, dechová 
cvičení a cvičení pro páteř. Vhodné jako pre-
vence i cvičení po operacích. Zahájení: 3. 2., vede 
Mgr. Zuzana Ondruchová.

ČCH-KUNG – relaxační pohybový kurz zamě-
řený na pročištění lymfatického a cévního sys-
tému, harmonii vnitřního a vnějšího těla a sta-
tické cvičení. Zahájení: 23. 2., vede Mgr. Marian 
Volanský.
Muzikoterapie – hudebně tvůrčí kurz zamě-
řený na hudební a taneční relaxaci a improvizaci 
a práci s dechem a hlasem. Zahájení: 23. 2., vede 
Jana Niederlová.
Připravujeme:
25. 2. v 18.30 hodin – BAROKNÍ HOUSLE 
A LOUTNA – koncert Václav Návrat a Přemysl 
Vacek.

 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
Lednová nabídka filmů za zvýhodněné vstupné 50 Kč.
5. 1. v 17 hodin – Anglické jahody (ČR)
12. 1 v 17 hodin – Vy nám taky, šéfe! (ČR)
19. 1. v 17 hodin – Hlídač č. 47 (ČR)
26. 1. v 17 hodin – Sněženky a machři po 25 le-
tech (ČR)
Od pátku 2. 1. do středy 7. 1. v 17 hodin: AN-
GLICKÉ JAHODY (ČR 2008).V horkém létě se 
mladý muž Tomáš Sinek chystá odjet na „sběr 
jahod“ do Anglie. Zdá se, že rodina – otec, ma-
minka a babička, nemá jiné starosti, než vy-
pravit potomka na cestu, i když jak to vypadá, 
ne všichni s jeho rozhodnutím souhlasí. Situ-
ace není tak jednoduchá, jsme v Českosloven-
sku roku 1968. Nový český film Vladimíra Drhy 
s hvězdným hereckým obsazením. Mládeži od 
12 let, drama/114 minut. Vstupné 85 Kč.
Od pátku 2. 1. do středy 7. 1. v 19.30 hodin: MU-
ZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČ-
NÍK (USA 2008). Po mimořádném úspěchu 
dvojice  romantických studentských muzikálů, 
natočených pro televizi, se Disney rozhodl ex-
pandovat do kin dílem třetím, věnovaným stu-
dentským vztahům a přípravě jejich závěrečné 
hudební veselice. Se skvělou muzikou a úžas-
nými tanečními čísly, která maximálně využĳí 
potenciál velkého formátu filmového plátna, je 
tento film skvělou zábavou s elektrizující ener-
gií. České znění, mládeži přístupný, 112 minut. 
Vstupné 85 Kč.
Od čtvrtka 8. 1. do neděle 11. 1. v 19.30 hodin 
(mimo sobotu 10. 1.): NEBEZPEČNÝ CÍL (USA 
2008). Bratři Pangové natočili remake vlast-
ního stejnojmenného thajského thrilleru z roku 
1999. Nicolas Cage v něm představuje nájem-
ného vraha, kterému se mise v Thajsku poně-
kud vymkne. České titulky, od 12 let, 100 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od pátku 9. 1. do středy 14.1. v 17 hodin (mimo 
sobotu 10. 1.): VY NÁM TAKY, ŠÉFE! (ČR 2008). 
Česká komedie se odehrává v prostředí prestižní 
reklamní agentury, vedená velmi schopným 
managerem Ivanem Mrázem (Václav Vydra), 
který právě nabírá nové zaměstnance do svého 
týmu… Režie Martin Kotík. Mládeži přístupný, 
92 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 12. 1. do středy 14. 1. v 19.30 hodin: 
NESTYDA (ČR). Úspěšná komedie podle best-
selleru Michala Viewegha „Povídky o manžel-
ství a o sexu“ s Jiřím Macháčkem v hlavní roli. 
Režie Jan Hřebejk. Mládeži nepřístupný, 89 mi-
nut. Vstupné 85 Kč.
Od čtvrtka 15. 1. do středy 21. 1. v 19.30 hodin: 
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ (USA 2008). 
I v remaku klasické sci-fi Roberta Wise (1951) 

se na Zemi dostaví nečekaná návštěva – mimo-
zemšťan Klaatu (Keanu Reeves) a jeho obří ro-
bot, aby dali nepoučitelnému lidskému plemeni 
poslední varování. Režie Sco� Derrickson. České 
titulky, od 12 let, 102 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 16. 1. do středy 21. 1. v 17 hodin: 
HLÍDAČ Č. 47 (ČR 2008). Excelentní Karel Ro-
den v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti 
a trestu. Nejnovější film režiséra Filipa Renče, 
kterého oslovil velký lidský příběh, je na motivy 
stejnojmenného románu Josefa Kopty. Mládeži 
nepřístupný, 108 minut. Vstupné 85 Kč.
Od čtvrtka 22. 1. do neděle 25. 1. v 19.30 hodin, 
od pondělí 26. 1. do středy 28. 1. v 17 a 19.30 
hodin: SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LE-
TECH (ČR 2008). Profesora Kardu, Vikiho Ca-
badaje a Mariku Kardovou svedla dohromady 
náhoda a oni se rozhodli zavzpomínat na staré 
časy. Svolali proto celou starou partu na tutéž 
horskou chatu … po 25 letech. Co jim přinesla 
a vzala? Mládeži přístupný, komedie, 104 minut. 
Vstupné 90 Kč.
Od pátku 23. 1. do neděle 25. 1. v 17 hodin: VE-
ŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 (Francie-Kanada-Itálie 
2008). První díl velkorysé životopisné podívané 
sleduje od počátečních zločineckých krůčků ka-
riéru i osobní život gangstera, který riskoval 
vždy a všechno  a k tomu ještě dovedl hýbat ve-
řejným míněním, okouzlovat ženy a dělat na zá-
kon ďábelsky dlouhý nos. V hlavní roli Vincent 
Cassel. Režie Jean-Francois Richet. České titulky, 
od 12 let, 110 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 30. 1. do středy 4. 2. vzhledem k délce 
filmu pouze v 18.00 hodin: AUSTRÁLIE (USA-
-Austrálie 2008). Dlouho očekávaný melodra-
matický epos Baze Luhrmanna o osudech brit-
ské aristokratky (Nicole Kidmanová), která se na 
konci 30. let vydává do Austrálie převzít dědic-
tví po manželovi – a nachází Hugha Jackmana. 
České titulky, mládeži přístupný, 165 minut. 
Vstupné 70 Kč.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V sobotu 3. 1. a neděli 4. 1. v 15 hodin, od pátku 
30. 1. do neděle 1. 2. v 15.30 hodin: KOZÍ PŘÍ-
BĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY (ČR 2008). Ro-
dinná animovaná komedie se odehrává v české 
středověké metropoli, která je ještě plná straši-
del, rodících se legend a teprve začíná dostávat 
svou majestátní tvář. 80 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 9. 1. do středy 14. 1. v 15 hodin: SO-
BÍK NIKO (Dánsko-Finsko-Irsko 2008). Dětské 
animované vánoční dobrodružství o malém Ni-
kovi, který by ze všeho nejvíc chtěl umět létat. 
Problémy to má dva – jednak je sob a za druhé - 
má závratě. Ovšem Niko stále věří, že jeho tatín-
kem byl santovský sob… České znění, 75 minut. 
Vstupné 65 Kč.
V sobotu 17. 1. a neděli 18. 1. v 15 hodin: VES-
MÍRNÍ OPIČÁCI (USA 2008). Hravé animo-
vané „mimozemské dobrodružství“ o trojici 
šimpanzů, které NASA posílá na nebezpečnou 
vesmírnou misi, během níž se připletou mezi 
obyvatele jedné mírumilovné planetky, kterou 
si okamžitě zamilují. České znění, 80 minut. 
Vstupné 65 Kč.
V sobotu 24. 1. a neděli 25. 1. v 15 hodin: VALL-I 
(USA 2008). Úspěšný okouzlující animovaný hit 
z produkce Pixaru vysílá titulního hrdinu, ma-
lého čistícího robota, posledního z armády jemu 
podobných, kteří měli dát do pořádku Zemi, na 
dráhu hvězdné love story. České znění, 103 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 21. 1. v 10 hodin: VALL-I (animovaná po-
hádka, vstupné 40 Kč).
Informace, rezervace – tel. 596 751 713

JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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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!
4. 1. – ČAROVNÉ LYŽE (ČR film. pásmo)
11. 1 – DVA MRAZÍCI (ČR film. pásmo)
18. 1. – POVĚZ MI, ČÍŽEČKU (pohádkové hu-
dební leporelo – Divadlo Zlatý klíč)
25. 1. – BUDULÍNEK (ČR film. pásmo)
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrteční projekce filmového klubu jsou přístupná 
členům i nečlenům FK za jednotné vstupné 65 Kč.
Čtvrtek 8. 1. v 17.30 hodin: UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE 
(USA 2007). Volná adaptace románu Philipa Ro-
tha se soustřeďuje na život a milostné vztahy 
stárnoucího profesora. Režie Isabel Coixetová, 
113 minut.
Čtvrtek 15. 1. v 17.30 hodin: RENÉ (ČR 2008).
Časosběrný dokument natáčený v letech 1989-
2008 sleduje vývoj problémového mladíka. Film 
oceněn Evropskou filmovou akademií jako nej-
lepší dokument. Režie Helena Třeštíková, 83 mi-
nut.
Čtvrtek 22. 1. v 17.30 hodin: NADINE (Nizozem-
sko-Belgie 2007). Psychologické drama o profesně 
úspěšné ženě, která v náhlém pohnutí mysli 
unese dítě bývalého přítele. Režie Erik de Bruyn, 
105 minut. 
Čtvrtek 29. 1. v 17.30 hodin: SEDMÉ NEBE 
(Německo 2008). Realisticky pojatý příběh mi-
lostného trojúhelníku mezi ženou, manželem 
a milencem vzbudil velkou pozornost díky 
otevřeným projevům sexuality mezi partnery, 
jimž je již sedmdesát. Režie Andreas Dresen, 
98 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
15. 1. v 19 hodin – JUMPING DRUMS IVO 
BATOUŠKA – Nový dvouhodinový unikátní 
koncert Five Elements, 8 bubeníků a bubenic 
hraje na 90 percusí.
25. 1. v 18 hodin – KEEP SMILING GOSPEL 
A BG STYL – první dárek k 50. výročí Domu 
kultury Akord Akord se uskuteční na speciál-
ním místě – v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zá-
břehu. Vstup zdarma.
28. 1. v 19 hodin – SCREAMERS ÚTOČÍ 
– v novém roce nová zábava  a hudební show 
s travesti skupinou Screamers.
29. 1. v 19 hodin – ŠTIKA K OBĚDU 
– úspěšná komedie o tom, že kdo jinému 
jámu kopá… Hrají Květa Fialová, Naďa Kon-
valinková,  Libuše Švormová a Václav Po-
stránecký.
� Koncerty
15. 1. v 19 hodin – JUMPING DRUMS IVO 
BATOUŠKA – nový dvouhodinový unikátní 
koncert Five Elements, 8 bubeníků a bubenic 
hraje na 90 percusí.
25. 1. v 18 hodin – KEEP SMILING GOSPEL 
A BG STYL – koncert darem k 50. výročí zalo-
žení Domu kultury Akord se uskuteční na spe-
ciálním místě – v kostele sv. Ducha v Ostravě-
-Zábřehu. Vstup zdarma.
� Společenská zábava
6. 1. v 15 hodin – SENIOR KLUB – novoroční 
pozdrav Pěveckého souboru Ostrava. Na vaše 
přání písničky z Babiččiny krabičky – Y. Simo-
nová a M. Chladil,  J. Čeřovská, Kučerovi… 
Naše  Rendez Vous – k poslechu a tanci hraje 
Honza Urbiš.

16. 1. ve 20 hodin – PLES ABSOLVENTŮ TA-
NEČNÍCH KURZŮ – noc plná tance – pro 
všechny absolventy tanečních kurzů, hraje DJ 
Vladimír Koždoň.
18. 1. v 17 hodin – TANEČNÍ VEČERY 
S JERRY ERBENEM – společenský tanec, pří-
ležitost  pro absolventy tanečních kurzů pro 
manželské páry a všechny příznivce tance.
21. 1. v 19 hodin – PLES PĚSTOUNŮ – pořádá 
sdružení pěstounů v Ostravě.
22. 1. – DÁMY, NA KAFÍČKO – Když hvězdy 
tančí. Hostem V. Dohnalové porotce soutěže 
StarDance Ing. Zdeněk Chlopčík.
30. 1. v 19.30 hodin – Ples ÚMOb Ostrava-Jih
� Hudební kluby
18. 1. v 17 hodin – TANEČNÍ VEČERY 
S JERRY ERBENEM – společenský tanec, pří-
ležitost pro absolventy tanečních kurzů pro 
manželské páry a všechny příznivce tance.
13. 1. v 18 hodin – VENEZUELA – výpravná 
projekce R. Ptáčka s diapozitivy, besedou a vý-
stavou fotografií. Expedice do pralesů a na sto-
lové hory Venezuely.
15. 1. v 19 hodin – Folk a country v Akordu 
– novoroční Tóny cest s kapelou TEMPO DI 
VLAK, hraje DOBRÁ POLOHA.
21. 1. v 19 hodin – ALBATROS A ARGU-
MENT – setkání příznivců country muziky 
a trampské písničky.
29. 1. v 19 hodin – ÚSPĚCH A TYGRASZ – 
vrchol zábavy z ostravské klubové scény s blu-
egrassovou kapelou, která „oradostňuje“.
� Dětem
18. 1. v 10 hodin – Hrnečku, vař! aneb Dvě po-
hádky o hrnečku – loutkohereckou pohádku 
pro nejmenší publikum, připravilo Naivní di-
vadlo Liberec.
25. 1. v 15 hodin – Pohádkový karneval – 
přĳďte si s dětmi hrát, tančit, soutěžit i vyhrá-
vat s divadelní společností Zdeňka Kačera.
� Výstavy
FOTOGALERIE AKORD – výstava otce 
a syna Ivanů Slámových – Hukvaldy, Poodří, 
Muži, kteří vládnou ohňům.
Vzdělávání
� Hudební kurzy
Výuka hry pro děti na  zobcovou flétnu, klavír, 
keyboard a country kytaru  včetně hudební 
nauky � Jazykové kurzy pro veřejnost – skupi-
nová výuka � Angličtina pro začátečníky � An-
gličtina pro mírně pokročilé � Angličtina pro  
seniory � Španělština pro začátečníky � Španěl-
ština pro mírně pokročilé � Ruština pro začá-
tečníky
� Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčková � Orien-
tální tanec – škola Elahe � Jóga – pro děti i do-
spělé
Dále probíhají kurzy pro ženy:
Ranní cvičení � Koktejl cvičení � Bodyform � 
Bodystyling � Relaxační cvičení � Step � Salsa 
(otevíráme další kurzy pro začátečníky i po-
kročilé)
� 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

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA–ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, PSČ 700 30 
Tel. : 596 746 062,  Fax. : 596 753 223 
e–mail : svczabreh@seznam.cz 
www.svczabreh.cz 

pobočka Ostrava–Dubina 
J. Matuška 26a, 70030 Ostrava–Dubina 
Tel: 596 768 565, Mobil: 737 923 705 
15. 1. – Novoroční světlušky (Zábřeh) – pro-
cházka večerním zimním lesem s plněním 
drobných úkolů. Pro celou rodinu. Sraz v 16 
hodin za DK Akord. 
17. 1. – Novoroční hrátky (Zábřeh) – přĳďte 
si k nám do střediska zahrát společně s rodiči 
deskové a stolní hry, vyzkoušet střelbu z luku, 
šipky aneb kdo si hraje, nezlobí. V 10–13 ho-
din.
17. 1. – Výtvarný workshop (Zábřeh) – Bati-
kování, keramická dílna, decoupage, smaltové 
šperky. 10.00-16.00 hodin. 
17. 1. – Novoroční sportovní turnaje (Zábřeh) 
– stolní tenis a florbal v 10–12 hodin, vstupné 
30 Kč. 
17. 1. – Pletení košíků z pedigu (Dubina) – 
výroba košíků z pedigu nejen pro začátečníky. 
14–19 hodin. Pro Vaše děti jsou připravené po-
hádky, herna, malé výtvarné tvoření. 
23.–24. 1. – Čertoviny (Zábřeh) – sraz všech 
účastníků letních táborů pořádaných naším 
SVČ. 
23. 1. – Valentýnské srdce (Dubina) – výroba 
a pečení valentýnských srdíček z perníků, 
marcipánu, výroba papírových přáníček, atd. 
v 15–18 hodin.
24. 1. – Hraje celá rodina (Dubina) – přĳďte si 
zahrát společně s rodiči deskové a stolní hry, 
vyzkoušet střelbu z luku, šipky, stolní fotbal 
a jiné hry v 13–17 hodin. 
16.–19. 2. – Příměstský tábor – Pohádkový tý-
den (Dubina).
16.–20. 2. – Příměstský tábor – Týden v po-
hybu (Dubina) – Den na horách (lyžování), 
Den se Sarezou (bazén, brusle), Den s koňmi 
(ranč), Den se zvířaty (ZOO), Den s Ostravou 
(Divadla, muzea). 
16.–20. 2. – Kurz lyžování a snowboardingu 
(Dubina) – Každodenní doprava do Beskyd, 
skipas, odborný výcvik, osvědčení o kurzu, di-
plomy, ceny, závody. Cena kurzu je 2.700 Kč. 
Bavidlo (Zábřeh) – Po–Čt 14–17 hodin
Bavík (Dubina) – Po–St 14–16 hodin. 
VOLNÝ VSTUP! Taneční soutěže, výtvarné 
hrátky, PC hry, stolní fotbálek aj. 

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 
4. 1. v 17 hodin – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC Sparta Praha, utkání hokejové extraligy
13. 1. v 17 hodin – HC VÍTKOVICE STEEL 
– HC MOUNTFIELD, utkání hokejové extra-
ligy
23. 1. v 17 hodin – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC Slavia Praha, utkání hokejové extraligy
24.–25. 1. – INTERNATIONAL KYOSHO 
MASTERS BUGGY 1:8 IC rádiem řízených 
modelů
27. 1. v 17 hodin – HC VÍTKOVICE STEEL – 
RI OKNA Zlín, utkání hokejové extraligy
30. 1. v 17 hodin – HC VÍTKOVICE STEEL – 
Bílí Tygři Liberec, utkání hokejové extraligy   
Multifunkční hala 
středa 16.00–17.30 hodin – veřejné bruslení
sobota 16.00–17.30 hodin – veřejné bruslení
neděle 16.00–17.30 hodin – veřejné bruslení

JIŽNÍ LISTY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY



Marie Juchelková 98 let

Otakar Oršový 93 let

Anna Petrišáková 92 let

František Vajs 92 let

Marie Burianová 90 let

Anežka Vajdová 90 let

Karla Gaviánová 85 let

Emanuel Gazda 85 let

Zdeněk Chmel 85 let

Stanislava Pokludová 85 let

Štěpánka Trnková 85 let

Karel Bulla 80 let

Zdenka Dedková 80 let

Irena Hluzínová 80 let

Marie Indráková 80 let

Marie Kolářová 80 let

Stanislav Kvěch 80 let

František Muroň 80 let

Vlastimil Novotný 80 let

Jitka Oborná 80 let

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA SENIORŮ

Letos poprvé byl prosincový Senior klub 
v DK Akord v Zábřehu věnován soutěži 
o nejlepší recept na slané pečivo. Celkem 
se sešlo sedmnáct skvělých receptů, takže 
porota v čele se starostou MO Ostrava-Jih 
Karlem Sibinským měla přetěžkou úlohu 
rozhodnout a vybrat ten nejlepší.
Soutěžící totiž připravili skvělé lahůdky, 
některé dámy dokonce představily dva 
nebo i tři recepty. „Všechny autorky skvě-
lých receptů nás ohromily chutnými a té-
měř umělecky dokonalými výrobky pro 
silvestrovský nebo jiný slavnostní stůl,“ 
uvedl pan Zdeněk, který v porotě zastu-
poval seniory. „Nakonec jsme se rozhodli 

udělit dvě první, druhá a třetí místa a všem 
ostatním soutěžícím pak šestou příčku,“ 
řekl starosta Karel Sibinský. Oceněny byly 
např. Marie Krátká za slané pirohy, Jana 
Gadlinová za párečky v listovém těstíč-
ku, Kristýna Kubatá za skvělé rohlíčky, 
Antonie Fišerová za bramborové koblihy 
s uzeným masem nebo Marie Kubečková 
za větrníky se šlehanou nivou. Z dalších 
receptů uveďme alespoň jednohubky ala 
babylónská věž, vinné těsto se sýrem nebo 
bramborové preclíky. Vydařené odpoled-
ne doplnily pásmem vánočních koled děti 
ze ZŠ Kosmonautů 15 pod vedením svého 
učitele Zdeňka Ševčíka.
Pro inspiraci připojujeme jeden z vítěz-
ných receptů – sýrové kuličky paní Kris-
týny: Připravíme si 250 g tvarohu, 250 g 
másla, provensálské koření, 1 stroužek 
česneku a vše dosolíme podle potřeby. 
Suroviny rozšleháme a utvoříme kulič-
ky, které obalujeme ve směsích ořechů, 
strouhaného sýra a sezamovém semín-
ku. Dovnitř můžeme zabalit ořech nebo 
mandli, ozdobná je také sekaná petrželka 
nebo pórek na obalení. Kulička v papíro-
vém košíčku představuje po ztuhnutí ho-
tové sýrové rafaelo.  (kut)

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zve-
řejněním jména v Jižních listech. Starosta 
MO Ostrava–Jih Karel Sibinský přeje všem 
prosincovým oslavencům do dalších 
let hodně zdraví, spokojenosti a pohody 
v kruhu nejbližších.

Seniorky soutěžily o nejlepší recept

INZERCE

Porota měla přetěžkou úlohu vybrat 
z množství skvělých receptů ten nejlepší.

Foto: Michael Kutty
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JIŽNÍ LISTY FOTOSTRANA

Rozsvícení vánočních 
stromů před Domem 
kultury Akord v Zábřehu 
a kulturním střediskem 
K-TRIO v Hrabůvce se 
stalo tradičními akcemi, 
na kterých se společně 
setkávají občané našeho 
městského obvodu. 
Přestože ani jedné akci 
letos nepřálo počasí, nic 
to neubralo na atmosfé-
ře a náladě návštěvníků. 
Na obou místech lidé 
využili možnost nákupu 
nejen tradičního vánoč-
ního zboží. K zahřátí 
a navození pohody přišel 
vhod i horký punč. Více 
napoví fotoreportáž 
z obou akcí.
Text a foto: 
Michael Kutty

Rozsvícení vánočních stromů
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