
Úřad městského obvodu získal

cenu za kvalitní služby občanům

Ples obvodu se také letos vydařil

Starosta popřál stoleté jubilantce

Na Jihu přibyli noví okrskáři MP

Počet zapsaných prvňáčků 
do základních škol stoupl

2/2009      Z P R AV O D A J  Ú M O B  O S T R AVA J I H       W W W.O VA J I H .C Z       J I Z N I . L I S T Y  O VA J I H .C Z



JIŽNÍ LISTYINZERCE

2

S
C

-8
19

02
/2

S
C

-8
04

89
/1

S
C

-8
18

94
/2

S
C

-8
19

63
/1

S
C

-8
09

57
/7

S
C

-8
17

19
/2

S
C

-8
19

42
/2

www.jiznilisty.cz

ZPRAVODAJSTVÍ 
z  vašeho  regionu 

najdete  na



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

Kontakt na redakci a inzerci:

Šéfredaktor: 
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230
e–mail: michael.kutty@ovajih.cz

JIŽNÍ LISTY OBSAH/EDITORIAL

3

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

po dvou na sníh chudých letech zažíváme 
pravou zimu. Radost z ní mají jistě hlavně 
děti, méně pak už řidiči. V této souvislosti 
mě nesmírně těší, že zimní údržba chod-
níků i místních komunikací probíhá bez 
větších potíží.
Bohužel však dostávám spoustu anonym-
ních dopisů týkajících se jiných problémů, 
které vás trápí. Musím říci, že bez účasti 
stěžovatele se mi tyto problémy jen obtížně 
řeší, proto uvítám, když se pod svůj podnět 
či připomínku občan podepíše. Pokud se 
jedná o osobní dopis určený přímo do mých 
rukou, pisatel může být skutečně bez obav, 
že jeho jméno bude jakkoliv zneužito. 
Příznivá pro Úřad městského obvodu Os-
trava-Jih je také prestižní cena „Organi-
zace zvyšující kvalitu veřejné služby“ za 
loňský rok. Toto ocenění za kvalitní služby 
poskytované občanům jsme získali jako je-
diná radnice ve městě. Slavnostní událost 
se konala v Olomouci v rámci 5. Národní 
konference  kvality ve veřejné správě. Více 
se dočtete na straně čtyři.
Počínaje tímto číslem vám začneme před-
stavovat nové okrsky a strážníky Městské 
policie na základě nově přĳaté koncepce. 
Městský obvod Ostrava-Jih jako nejlidna-
tější ve městě zahrnuje celkem dvaatřicet 
okrsků, o každý z nich se v závislosti na 
jeho rozloze bude starat jeden nebo více 
strážníků. Celkem jich na území obvodu 
bude působit šedesát a jejich počet by se 
měl ještě do konce letošního roku navýšit 
o dalších dvanáct. Podrobnější informace 
najdete na straně osm.
Uplynulý měsíc byl ve znamení zápisů 
prvňáčků do základních škol, je potěšitel-
né, že jejich počet se ve srovnání s loňským 
rokem zvýšil. Článek na toto téma si může-
te přečíst na straně deset. 
Krátce se vracíme k reprezentačnímu plesu 
našeho městského obvodu. Hned dva man-
želské páry v obřadní síni oslavily zlaté 
svatby, počet stoletých jubilantek rozšířila 
další občanka obvodu. 
Jako pokaždé vám přinášíme nabídku kul-
turních a sportovních akcí, spoustu zají-
mavostí a krátkých zpráviček, chybět ne-
může oblíbená fotostrana. Věřím, že také 
únorové Jižní listy pročtete od první do 
poslední stránky.  

Bc. Karel Sibinský, starosta

...Úřad městského obvodu (ÚMOb) Ostrava-Jih získal 
cenu ministerstva vnitra „Organizace zvyšující kvalitu 
veřejné služby“ za rok 2008. Ocenění z rukou náměstka 
ministra vnitra Zdeňka Zajíčka převzal starosta Karel Si-
binský v rámci 5. Národní konference kvality ve veřejné 
správě, která v těchto dnech probíhá v Olomouci...

Ocenění za kvalitní služby
poskytované občanům
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Ples obvodu se letos vydařil

...Na pět stovek návštěvníků se poslední lednový pátek 
bavilo na sedmnáctém reprezentačním plese městské-
ho obvodu Ostrava-Jih. O skvělou zábavu se v prosto-
rách Domu kultury Akord v Zábřehu vedle moderátorky 
Heidi Janků postarali hosté večera duo Kamélie, Petr 
Rezek a Armstrong revival... 

5

Vařečku získala Veronika Krausová

...V konkurenci devětatřiceti žáků porota vyhodnotila 
jako nejlepší kuřecí nudličky v těstovinách, které při-
pravila žákyně osmé třídy ZŠ Klegova Veronika Krauso-
vá. Druhá skončila loňská vítězka Michaela Bangová ze 
ZŠ Šalounova se staročeským překvapením Marie Tere-
zie a třetí Ludmila Malová ze ZŠ Srbská připravila pokrm 
s názvem Chicken vreats...

6

Počet prvňáčků letos stoupl

...Není bez zajímavosti, že v ZŠ Krestova v Hrabůvce 
vzrostl počet prvňáčků jen o deset, přestože sousední 
ZŠ Mjr. Nováka byla před začátkem letošního školního 
roku zrušena. Pokud by všech deset nastoupilo do ZŠ 
Mjr. Nováka, při tomto počtu by v této škole nemohla 
být otevřena ani jedna první třída... 
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 V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).

Starosta popřál stoleté jubilantce

...Kytici a velký dárkový koš dostala 16. února v den 
svých stých narozenin od starosty městského obvodu 
Ostrava-Jih Karla Sibinského paní Vlasta Babincová ze 
Zábřehu. Jubilantka byla návštěvou mile překvapena, 
hostům vyprávěla zejména o tom, jak během svého ži-
vota pracovala s dětmi...

7

Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e–mail: sachrova@ceskydomov.cz 



ÚMOb Ostrava-Jih aplikoval ve svých 
podmínkách metodu CAF 2006, jejímž 
cílem bylo zvýšit výkonnost, efektivitu 
a účinnost úřadu. „Hned napoprvé jsme 
získali bronzový stupeň, letos se chceme 
přihlásit do vyšší kategorie a získat stu-
peň stříbrný. Hlavním cílem je, aby ob-
čané opět poznali zvýšení kvality námi 
poskytovaných služeb,“ uvedl tajemník 
ÚMOb Ostrava-Jih Josef Hipšr a poděko-
val jedenáctičlennému týmu, který se na 
radnici zasloužil o aplikaci metody CAF 
2006.
Soutěž o získání cen za kvalitu a inovaci 
ve veřejné správě organizuje ministerstvo 
vnitra každoročně. Cílem je podpořit ty 
úřady, které si význam kvality ve své prá-
ci nejen uvědomují, ale také hledají a na-
cházejí cesty jejího dosahování. 
Model CAF – Common Assessment Fra-
mework (Společný hodnotící rámec) byl 

INZERCE
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Ocenění za kvalitní služby poskytované občanům
Úřad městského obvodu (ÚMOb) Ostra-
va-Jih získal cenu Ministerstva vnitra 
„Organizace zvyšující kvalitu veřejné 
služby“ za rok 2008. Ocenění z rukou ná-
městka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka 
převzal starosta Karel Sibinský v rámci 
5. Národní konference kvality ve veřej-
né správě, která v těchto dnech probíhá 
v Olomouci. 
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� Zastupitelé se sejdou v K-TRIU
Starosta Karel Sibinský zve 
občany na zasedání Zastu-
pitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih, které se usku-
teční 26. února v 9 hodin 
v prostorách KD K-TRIO 
na ulici Dr. Martínka v Hra-
bůvce.
� Na Dubině a v Bělském Lese 
jsou volná krytá stání
Radnice nabízí řidičům 
volná místa v krytých stá-
ních. K dispozici jsou v uli-
ci F. Formana na Dubině, 
v Bělském Lese v ulicích 
B. Četyny, V. Vlasákové, B. 
Václavka a L. Hosáka. Mís-
ta je možno si pronajmout 
na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou dva měsíce 

a minimální výši nájemné-
ho osm set korun měsíčně. 
Více informací lze získat na 
Majetkové správě Ostra-
va-Jih nebo na webových 
stránkách obvodu. 
� Valentýnské datum 
ke sňatkům moc nelákalo
Čtyři páry snoubenců si 
v obřadní síni Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-
-Jih řekly své ano v sobotu 
14. února na svátek svatého 
Valentýna. Tento počet ne-
vybočil z běžného průměru 
obřadů v zimních měsících. 
Ve správním obvodu mat-
ričního úřadu Ostrava-Jih 
bylo vloni uzavřeno 316 
manželství, což je o 11 sňat-
ků méně než v roce 2007. 

Krátce

Na snímku zleva vedoucí týmu CAF 2006 Hana Kalusová, 
starosta Karel Sibinský, zástupce vedoucí týmu CAF 2006 Jitka 
Blažková a tajemník ÚMOb Ostrava-Jih Josef Hipšr.

Foto: Michael Kutty

zpracován Evropským institutem pro ve-
řejnou správu – jako nástroj pro zvyšování 
kvality organizací veřejné správy v Evro-
pě. První verze modelu byla představena 
v květnu 2000 na První evropské konfe-
renci kvality veřejné správy v Lisabonu 
a byla následně pilotně ověřována. Získa-
né zkušenosti daly vzniknout inovované-
mu modelu, který byl představen v říjnu 
2002 na Druhé evropské konferenci kvali-
ty v Kodani. Poslední vylepšení, tzv. CAF 
2006, bylo představeno v říjnu 2006 na 
Čtvrté evropské kon-
ferenci kvality veřejné 
správy v Tampere. 
Model CAF je volně 
šiřitelný nástroj, za je-
hož použití se nemusí 
platit žádný licenční 
poplatek. Obsahuje 
soubor devíti kritérií, 
která umožňují pro-
vést sebehodnocení 
organizace. Kritéria se 
dělí do dvou kategorií 
– předpoklady organi-
zace (vedení, manage-
ment lidských zdrojů, 
strategie a plánování, 
partnerství a zdroje) 
a výsledky organizace 
(vztah k zákazníkům/
občanům, vztah k pra-

covníkům, vztah ke společnosti, klíčové 
výsledky činnosti a výkonnosti). Každé 
kritérium obsahuje další subkritéria (cel-
kem 28), která se bodují dle panelů hod-
nocení. Výsledky sebehodnocení slouží 
pro management jako zdroj informací 
o silných a slabých stránkách úřadu a dá-
le mohou posloužit pro benchmarking 
(vzájemné srovnávání, zvyšování výko-
nu, kvality a učení se jeden od druhého) 
s dalšími úřady v ČR i v Evropě. 

Michael Ku�y
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Na pět stovek návštěvníků se poslední 
lednový pátek bavilo na sedmnáctém re-
prezentačním plese městského obvodu 
Ostrava-Jih. O skvělou zábavu se v prosto-
rách Domu kultury Akord v Zábřehu vedle 
moderátorky Heidi Janků (na snímku vlevo 
společně se starostou Karlem Sibinským) po-
starali hosté večera duo Kamélie, Petr Re-
zek a Armstrong revival. Živá hudba hrála 
v hlavním sále, takže na parketu byla stále 
plno (snímek vpravo), v Klubu Akord se ko-
nala tradiční diskotéka. Nechyběla bohatá 
tombola, jejíž vítěz si odnesl notebook. 

Foto: Ivo Brož

Ples obvodu se také letos vydařil

INZERCE
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V areálu Střední školy společného stra-
vování v Ostravě-Hrabůvce se 10. února 
uskutečnil už jedenáctý ročník soutěže 
O Čokoládovou vařečku. Byla určena žá-
kům sedmých až devátých tříd ostravských 
základních škol, kteří mají zájem o gastro-
nomii a hodlají se tomuto oboru v budouc-
nu věnovat buď profesionálně nebo jako za-
jímavému kroužku. Účastníci soutěže měli 
za úkol připravit v časovém limitu jeden 
teplý pokrm s přílohou z připravených po-
travin. „Soutěžící se nebojí inovovat a pou-
žívat suroviny z oblasti zdravé výživy. Na 
rozmanitosti nabývají například  zvolené 
přílohy jako jsou italské těstoviny, kuskus 
nebo tortilla,“ uvedla mluvčí pořádající 
školy Hana Schwarzová. V konkurenci 
devětatřiceti žáků porota vyhodnotila jako 
nejlepší kuřecí nudličky v těstovinách, kte-
ré připravila žákyně osmé třídy ZŠ Klegova 
Veronika Krausová. Druhá skončila loňská 
vítězka Michaela Bangová ze ZŠ Šalounova 
se staročeským překvapením Marie Terezie 
a třetí Ludmila Malová ze ZŠ Srbská při-
pravila pokrm s názvem Chicken vreats. 
 (kut)

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava (dále jen katastrální úřad) č.j. OO-4/2005-807/2 oznamuje, 
že v budově katastrálního úřadu, Vítkovická 2, 702 00 Ostrava 2, v přízemí v kanceláři č. 130, v pracovních dnech od 
2. března do 13. března 2009, a to: v pondělí od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, v úterý a ve středu od 8 do 12 a od 13 
do 15 hodin a v pátek od 8 do 12 a od 13 do 14 hodin bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát ob-
novený přepracováním na digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) pro katastrální území 
Hrabůvka obce Ostrava.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto skutečnosti:
1)  Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru ne-

movitostí (§ 5 odst. 7 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny 

právní vztahy k pozemku [§ 27 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských 

a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků (§ 13 katastrálního 
zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo 
při majetkoprávních převodech k záměně parcel. 

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo 
jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje 
katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osob-
ních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není 
překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 30. března 2009. Nebude-li pravomoc-
ně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního 
operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad 
toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným 
a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst.2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů
–  všem vlastníkům, kteří mají v městském obvodě trvalý pobyt nebo sídlo,
–  těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených 

důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního zákona.
Odbor majetkový ÚMOb Ostrava-Jih                                                    

OZNÁMENÍ

� Týden prvňáčků 
Letos už počtvrté pořádají  pobočky 
Knihovny města Ostravy Týden prv-
ňáčků. Každý žák první třídy, který se 
v týdnu od 9. do 13. března přihlásí do 
knihovny v doprovodu alespoň jedno-
ho rodiče, bude na jeden rok zaregistro-
ván zdarma. A nejen to. V pobočkách 
knihoven ve Výškovicích a v Hrabůvce 
na ul. Dr. Martínka je kromě soutěží 
čeká pasování na čtenáře knihovny, na 

Závodní ul. pak výtvarná dílna, čtení 
s Ferdou Mravencem a spousta háda-
nek. Pobočka knihovny na Gurťjevově 
ul. v Zábřehu si pro prvňáčky připravi-
la soutěž Rozpustilá písmenka.
� Ostravský POM-POM
Středisko volného času na Gurťjevově 
ulici v Zábřehu pořádá v sobotu 28. 
února od 10 hodin už druhý ročník 
mezinárodní soutěže Ostravský POM-
-POM. Akce se uskuteční v Klubu Ak-

cent (bývalé kino Vítek) v Hrabůvce. 
Loňský první ročník byl velice úspěš-
ný, děti zápolily ve čtyřech věkových 
kategoriích sólově, duo-trio a v malých 
formacích. Celkem se soutěže zúčastni-
lo 215 dětí z osmnácti klubů. Cílem této 
akce bylo dát šanci všem zúčastněným 
roztleskávačkám předvést před diváky 
výsledky své práce, vyměnit si zkuše-
nosti a nápady a prezentovat aktivní 
přístup k volnému času. 

Krátce

Čokoládovou vařečku
získala Veronika Krausová

Čokoládovou vařečku si letos odnesla 
Veronika Krausová ze ZŠ Klegova, ceny nej-
lepším předával i místostarosta MO Ostra-
va-Jih Oldřich Lindovský (třetí zleva).

Foto: Michael Kutty

Součástí novely zákona o zbraních č. 119/
2002 Sb. je přechodné ustanovení o záni-
ku trestnosti nedovoleného ozbrojování 
(amnestie). Od 1. února 2009 mohou osoby 
dobrovolně odevzdat zbraně, které v sou-
časnosti drží bez příslušného povolení. 
Smyslem amnestie je pozitivní motivace 
neoprávněných držitelů a hlavně snížení 
počtu ilegálně držených zbraní mezi oby-
vateli. Lidé mohou ve stanovené lhůtě šesti 
měsíců (do 31. července 2009) a bez rizika 
trestu dobrovolně odevzdat nelegálně dr-
žené zbraně. Konkrétně se amnestie týká 
zbraní kategorie A, B, C nebo hlavních 

částí těchto zbraní. Zbraň lze odevzdat na 
kterémkoliv útvaru policie. Policie osobě, 
která zbraň odevzdala do úschovy, vydá 
potvrzení o převzetí zbraně do úschovy. 
Při převzetí zbraně nebude požadovat vy-
světlení o způsobu nabytí zbraně. V Os-
travě (Vítkovicích) občané naleznou „své“ 
oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní 
materiál na ulici Výstavní 55. Policisté rádi 
poradí i telefonicky na číslech 974 725 301 
(až 307). V průběhu amnestie v roce 2003 
bylo v rámci ČR odevzdáno 4192 zbra-
ní. V rámci MŘ Ostrava bylo odevzdáno 
70 kusů zbraní.  Policie ČR, MŘ Ostrava

Amnestie zbraní
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Už osmý ročník turnaje v halové kopa-
né O pohár starosty Ostravy-Jih uspo-
řádá 27. února Výchovný ústav a škol-
ní jídelna na Slezské ulici v Hrabůvce. 
Hrát se bude v tělocvičně Střední školy 
technické na Hasičské ulici v Hrabůvce, 
kde v 8.30 hodin provede slavnostní vý-
kop starosta Karel Sibinský, pod jehož 
záštitou se turnaj koná. 
Zápasy budou současně probíhat i ve 
Střední odborné škole dopravní ve Vít-
kovicích. Pořadatelé předběžně počítají 
s účastí deseti týmů, představit by se 
měli zástupci středních škol z Ostravy 
a výchovných ústavů z celé Moravy. 
Vítěz získá putovní pohár, pro tři nej-
lepší týmy jsou připraveny věcné ceny.
  (kut)

Turnaj v halové kopané
O pohár starosty

Dům kultury Akord v Ostravě-Zábřehu 
letos slaví 50. výročí svého založení. Při 
této příležitosti budou po celý rok roz-
dávány dárky v podobě dvaačtyřiceti 
akcí, na které bude mít veřejnost volný 
vstup. Právě v těchto dnech se rozběhla 
literární a fotografická soutěž na webo-
vých stránkách DK Akord. „Za padesá-
tiletou historii se dům kultury stal mís-
tem mnoha zajímavých setkání, příhod 
a lidských příběhů. O ty se mohou naši 
návštěvníci podělit,“ uvedla vedoucí 
projektu a promotion DK Akord Lenka 
Sitková.
Text nebo zajímavou fotografii týkají-
cí se domu kultury v Ostravě-Zábřehu 
mohou občané posílat už nyní. Příspěv-
ky budou umístěny na webových strán-
kách a diváci mohou svým hlasováním 
určit vítěze v obou kategoriích. Ten 
získá poukaz na zájezd do Řecka, kte-
rý mu bude předán v květnu na jedné 
z připravovaných akcí v rámci naroze-
ninových oslav. „Rádi bychom zmapo-
vali historii domu kultury na pozadí 
osobních příběhů a podělili se s nimi 
s ostatními. Myslíme si, že k nám snad 
každý Ostravan někdy našel cestu,“ po-
kračovala Sitková. 
Bližší informace o aktivitách projektu 
Kultura darem aneb padesát let žĳeme 
kulturou je možné získat na stránkách 
www.dk-akord.cz 

Zábřežský DK Akord 
zahájil soutěž

Poř. č. oboru        Obor veřejné zakázky
1. Projektová činnost
2.  Celková rekonstrukce bytových domů
3. Regenerace panelových domů
4. Rekonstrukce podchodů
5. Rekonstrukce místních komunikací
6. Terénní a sadové úpravy 
7. Humanizace sídliště
8. Výměna oken a zateplení budov základních 

škol
9. GO elektroinstalací v bytech vč. instalace do-

mácích telefonů
10.  Výměny oken, vstupních dveří, opravy balko-

nů a fasády
11.  GO vodoinstalace a odpadů vč. osazení vo-

doměrů 
12. Cejchování vodoměrů
13. Právní služby
14.  Dodávka kancelářského materiálu  
15. Zimní údržba komunikací, lokalita č. 12

Pro potřeby aktualizace své databáze vy-
zývá zadavatel – statutární město Ostra-
va, městský obvod Ostrava-Jih - všechny 
dodavatele k podání přihlášek na níže 
uvedené obory veřejných zakázek v ro-
ce 2009. Dodavatel vyplní přihlášku 
na referátu veřejných zakázek odboru 
právního Úřadu městského obvodu Os-
trava-Jih nebo ji může zaslat poštou na 
adresu statutární město Ostrava, měst-
ský obvod Ostrava-Jih, odbor právní, 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabův-
ka či prostřednictvím níže uvedené e-
-mailové adresy.  K přihlášce dodavatel 
doloží aktualizované informace o své 
firmě (technické a personální zázemí, se-
znam realizovaných veřejných zakázek 
v zájmových oborech, reference, zda je 
držitelem certifikátu systému řízení ja-
kosti apod.). Přihláška dodavatele je pro 
zadavatele nezávazná a v případě větší-
ho počtu dodavatelů nemusí být výzva 
k podání nabídky zaslána všem.
Informace: referát veřejných zakázek od-
boru právního Úřadu městského obvo-
du Ostrava-Jih, e-mail: zakazky@ovajih.
cz, fax 599 430 416, pí Renáta Rárová, tel. 

Veřejné zakázky městského obvodu Ostrava-Jih

599 430 355 anebo Ing. Bc. Dana Čecha-
lová, tel. 599 430 330. Veškeré informace 
i s přihláškou najdete na webových strán-
kách úřadu h�p://www.ovajih.cz

Odbor právní ÚMOb Ostrava-Jih

Seznam oborů veřejných zakázek, které měst-
ský obvod předpokládá zadat v roce 2009

Kytici a velký dárkový koš dostala 16. 
února v den svých stých narozenin od 
starosty městského obvodu Ostrava-Jih 
Karla Sibinského paní Vlasta Babincová ze 
Zábřehu. Jubilantka byla návštěvou mile 
překvapena, hostům vyprávěla zejména 
o tom, jak během svého života pracovala 
s dětmi. Nejprve byla 
učitelkou a později 
ředitelkou mateřské 
školy.  „Spoustu dětí 
jsem učila písničky 
a básničky, tancova-
la jsem s nimi. Pro 
jejich maminky jsme 
vyráběli dárečky. Na 
to dodnes moc ráda 
vzpomínám, po dě-
tech se mi stýská,“ 
uvedla vitální paní, 
která je i v pokroči-
lém věku orientova-
ná, dobře vidí i slyší. 
Paní Vlasta je bez-
dětná a svobodná. Je 
silně věřící katolič-
ka a velmi skromná 

žena. V jídle si nevybírá, má ráda bram-
bory, v poslední době také banány, karlo-
varské lázeňské oplatky a punčové řezy. 
Dříve ráda malovala a vyšívala, dodnes 
hraje na klavír a v televizi nejraději sledu-
je pohádky. Žĳe ve společné domácnosti 
u příbuzných.  Text a foto: Michael Ku�y

Stoletá jubilantka dostala kytici a dárkový koš

Starosta Karel Sibinský navštívil doma stoletou jubilantku 
Vlastu Babincovou.



Dosavadní počet okrsků byl navýšen z 35 
na 154, z čehož na městský obvod Ostrava-
-Jih připadá plných 32 okrsků. S ohledem 
na stav veřejného pořádku, nápad trestné 
činnosti, polohu a rozlohu každého okrs-
ku bude pro každý okrsek stanoven určitý 
počet okrskářů. Zatímco některé okrsky 
budou spravovány jedním okrskářem, jiné 
okrsky jich mohou mít několik. V okrscích 
městského obvodu Ostrava-Jih v současné 
době dohlíží na veřejný pořádek celkem 60 
okrskářů. Jejich počet však bude v průběhu 
letošního roku navýšen na konečných 72. 
Výkon služby prostřednictvím okrskářů má 
řadu nesporných výhod, a to zejména pro 
samotné občany. Ti budou v mnohem užším 
kontaktu se „svými“ okrskáři, budou vědět, 
na koho se mohou v případě potřeby obrátit, 
a také budou vědět, jak byla konkrétní věc 
řešena. Okrskář si také maximálně prohlu-
buje místní znalost ve vztahu k občanům, 
poměrům, které v daném okrsku panují, 
i stavu veřejného pořádku. Okrskáři jsou 
rovněž v kontaktu s vedením jednotlivých 
městských obvodů, místně příslušnými od-
děleními Policie ČR, zástupci podniků, fi-
rem a společností ve svých okrscích. 
Okrskáře mohou občané kontaktovat 
např. prostřednictvím internetových 
stránek www.mpostrava.cz, elektronic-
kou poštou na adrese info@mpostrava.
cz, telefonicky či osobně na uvedených 
kontaktech, prostřednictvím bezplatné 
telefonní linky 800 199 922 – tzv. Zelené 
linky a také písemně na adrese Městská 
policie Ostrava, Hlubinská 6, 702 00, Mo-
ravská Ostrava.   

MP Ostrava
Okrsek č. D1

Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Dubina
Ulice: Horní, V. Jiří-
kovského, M. Fialy, 
J. Škody, F. Formana 
Problematika okrsku: 
Mezi hlavní problémy 

patří zakládání nepovo-
lených skládek, narušo-
vání veřejného pořádku, 
zejména rušení nočního 
klidu, poškozování ma-
jetku sprejery a vandalis-
mus. Velkým nešvarem 
je znečišťování veřejné-
ho prostranství psími 
exkrementy. K dalším 
problémům můžeme 
zařadit parkování vo-
zidel, jejichž množství 
neodpovídá kapacitně 
stávajícím parkovacím 
plochám a možnostem. 

Tato vozidla často brání v průjezdu složkám 
integrovaného záchranného systému.
Okrskáři: strážníci David Herman, Ladi-
slav Kita, Jaroslav Masár

Okrsek č. D2
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Dubina
Ulice: J. Matuška, 
A. Gavlase, A. Polední-
ka, Horní, J. Misky, V. 
Košaře, E. Podgorného, 
Z. Bára, V. Jiříkovského 
Problematika okrsku: 
Přestupky proti veřejné-
mu pořádku, páchané 
především mládeží a vý-
skyt i jiných negativních 
jevů vlivem shlukování 
se mladistvých a nezle-
tilých osob na veřejných  
prostranstvích. Stání 

vozidel v obytných zónách, v křižovatkách 
a v místech, kde není zachována průjezd-
nost integrovaného záchranného systému. 
Přecházení chodců přes více frekventova-
nou dvouproudou pozemní komunikaci 
mimo podchod pro chodce a následného  
překonávání bezpečnostních svodidel. 
Okrskáři: strážníci Roman Vícha, Ondřej 
Linhart

Okrsek č. D3
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městských částí Dubina 
a Hrabůvka
Ulice: Horní, J. Matušky, 
J. Maluchy, Krmelínská, 
Tlapákova, Dr. Martínka,  
A. Kučery a J. Kotase

Problematika okrsku: 
Páchání přestupků proti 
veřejnému pořádku, pře-
devším ze strany skupin 
mládeže, která narušuje 
klid a pořádek v blízkos-
ti panelových obytných 
domů. Dochází také 
k porušování povin-

ností chovatelů psů, ale i ze strany občanů, 
kteří se přesunují z restauračních zařízení 
do místa svého bydliště. V celém okrsku je 
z titulu značného nedostatku parkovacích 
míst rovněž problém s parkováním vozidel 
a průjezdností pozemních komunikací. 
Okrskáři: strážníci Ivo Kuzník, Roman 
Kuzár

Okrsek č. D4
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Bělský 
Les a část MO Ostrava 
- Stará Bělá
Ulice: J. Herolda,  Z. 
Vavříka, B. Četyny, V. 
Vlasákové, F. Lyska, B. 
Václavka, B. Dvorského, 
Vaňkova, L. Hosáka, Z. 
Chalabaly, Dr. Šavrdy, 
Cholevova, Podhájí,  Pl-
zeňská a ulice Horní
Problematika okrsku: 
Hlavním problémem 
je parkování vozidel, 
jejichž množství ne-
odpovídá kapacitně 
stávajícím parkovacím 
plochám a možnos-
tem. Tyto vozidla často 
brání v průjezdu slož-
kám integrovaného 
záchranného systému. 

V okrsku dochází k vykrádání a po-
škozování zaparkovaných motorových 
vozidel. Problémem je narušování ve-
řejného pořádku a rušení nočního klidu 
v okolí restaurací, poškozování majetku 
a  vandalismus. Velkým nešvarem je zne-
čišťování veřejného prostranství psími 
exkrementy, zakládání černých skládek 
u kontejnerů s domovním odpadem.
Okrskáři: strážníci Radomír Lamr, Josef 
Tomčák, Renáta Wernerová
Kontakt na všechny výše uvedené okrská-
ře: MP Ostrava, ul. Alberta Kučery 31, Os-
trava-Hrabůvka, tel. č.: 596 712 293

Pokračování v příštím čísle
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Na Jihu je dvaatřicet okrsků městské policie
V souladu s novou koncepcí Městské po-
licie Ostrava na období 2009-2013, která 
byla předložena a následně schválena 
Radou města Ostravy v loňském roce, 
byla zřízena řada nových okrsků, které 
budou spravovány konkrétními strážní-
ky-okrskáři. 

David Herman

Ladislav Kita

Jaroslav Masár

Roman Vícha

Ondřej Linhart

Ivo Kuzník

Roman Kuzár

Radomír Lamr

Josef Tomčák

R. Wernerová



Za okny v těchto dnech panuje pravá „La-
dovská“ zima. Zatímco dětem sníh a mráz 
přináší radost, řidiči už jsou bílou nadílkou 
potěšeni méně. Městský obvod Ostrava-
-Jih je odpovědný za zabezpečení zimní 
údržby místních komunikací a chodníků, 
dále zajišťuje bezpečné užívání vjezdů na 
parkoviště a průjezdy parkovištěm, ramp, 
lávek, podchodů, schodů, srázů a ostatních 
veřejných prostranství. 
„Zimní údržba místních komunikací je 
zmírňování závad, které vznikly povětr-
nostními vlivy a podmínkami za zimních 
situací na místních komunikacích“, uvedl 
místostarosta Radim Miklas.
I když zima ještě neskončila, dá se říci, že 
až dosud vše funguje bez větších potíží. 
O zimní údržbu se kromě Ostravských 
komunikací, a. s., které zabezpečují sjízd-
nost hlavních tahů, stará na území MO 
Ostrava-Jih sedm firem. Disponují více 
než třiceti strojními mechanismy a desít-
kami pracovníků pro ruční odklízení sně-
hu, tak aby zvládli  údržbu na sto dvaceti 
kilometrů komunikací a dvě stě deseti 
kilometrů chodníků. Ve srovnání s minu-
lými roky je letos krom plužení nejvíce 
využíváno solení na úkor inertních mate-
riálů (posypové strusky). „Je to relativně 
ekologický způsob, který se dnes používá 
v převážné většině evropských států a to 
dokonce i v některých CHKO. Při jarním 

úklidu nechceme ještě více zhoršovat 
prašnost na území města, na což si spous-
ta občanů oprávněně stěžovala,“ vysvětlil 
místostarosta Miklas.
Oproti dvěma předchozím mírnějším zi-
mám je během té letošní zaznamenán 
zvýšený nárůst počtu výjezdů. „Sjízdnost 
některých komunikací, zejména v sídlišt-
ních blocích, je však vinou nezodpovědně 
parkujících řidičů velice obtížná,“ dodal 
Radim Miklas a upozornil, že k základ-
ním povinnostem vlastníků nemovitostí 
patří odstraňování a zmírňování závad ve 
schůdnosti na přilehlých chodnících.   (kut)
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Školní liga házené dívek (ŠHLd) letos sla-
ví desáté výročí. S nápadem zorganizovat 
v rámci Ostravy tuto ojedinělou soutěž pro 
děvčata základních škol přišlo na podzim 
roku 1999 nové vedení TJ Sokol Hrabůvka. 
Předseda oddílu Tomáš Bárta ve spolupráci 
s katedrou tělesné výchovy Ostravské uni-
verzity a řadou bývalých hráčů a trenérů 
vyhlásili pod heslem „Pryč s nudou, pojď-
me hrát házenou“ v roce 2000 nultý ročník 
ŠHLd. Tato iniciativa vzešla v amatérských 
podmínkách oddílu TJ Sokol Hrabůvka. Pro 
učitele, rodiče, trenéry a vedoucí družstev 
byly na katedře tělesné výchovy Ostravské 
univerzity organizovány semináře. Postup-
ně byly oslovovány základní školy, kterým 
byly předávány metodické videokazety 
míčových her se zaměřením na házenou. 
Studenti absolvovali řadu prováděcích 
ukázek přímo ve školách. „Vyhlášením nul-
tého ročníku byl položen základní kámen 
projektu, který postupně získal popularitu 
mezi základními školami z Ostravy a oko-
lí. Počet družstev se zvýšil ze sedmi až na 
třicet, což už bylo kapacitně, organizačně 
i finančně vrcholem možností pořádat tak 
rozsáhlou akci,“ uvedl předseda TJ Sokol 
Hrabůvka Karel Nytra. 
Specifický a ojedinělý projekt s dlouhodo-
bým programem v házené pro děvčata od 
sedmi do patnácti let si brzy získal velkou 
popularitu. Za celou dobu existence se do 
ŠHLd zapojilo 32 základních škol, všech 
dosavadních ročníků se zúčastnily ZŠ B. 
Dvorského, Horymírova, Klegova, Kos-
monautů 15, V. Košaře a MUDr. Lukášo-
vé. „Cílem projektu je získat a zapojit do 
systematické sportovní činnosti co nejvíce 
děvčat,“ vysvětlil Nytra. Jednotlivé ročníky 
ŠHLd probíhají v rámci školního roku s fi-
nálovým turnajem nejlepších pořádaným 
v červnu. Během roku jsou organizovány 
tréninkové hodiny družstev s pravidelnými 
turnaji. Družstva jsou vybavena sportovní-
mi potřebami i díky dotacím z Magistrátu 
města Ostravy a ÚMOb Ostrava-Jih.
Nejprve se hrálo v tělocvičnách jednot-
livých škol, později v hale Střední školy 
dopravní na Moravské ulici v Hrabůvce. 
Současný devátý ročník probíhá ve Spor-
tovním centru Dubina.
Nejlepší děvčata se postupně vypracovala 
do ligových a extraligových klubů Sokol 
Zábřeh, DHK Olomouc, HC Zlín nebo 
Sokol Poruba, některé jsou členkami re-
prezentačních výběrů v kategorii kadetek 
a juniorek.  (d)

Zápis dětí  
do mateřských škol 
Vážení rodiče, zápis dětí do 

mateřských škol, jejichž zřizovatelem 
je statutární město Ostrava,městský 
obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2009/
2010, proběhne ve dnech 6. a 7. dubna 
2009 v době od 8 do 16 hodin. Žádosti 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělá-
vání se podávají v příslušné mateřské 
škole. Předškolní vzdělávání se orga-
nizuje zpravidla pro děti ve věku od tří 
do šesti let, o přijetí dítěte rozhoduje 
ředitel mateřské školy. K předškolní-
mu vzdělávání se přednostně přijímají 
děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Počet přija-
tých dětí podléhá stanovené kapacitě 
mateřské školy. Přehled mateřských 
škol je zveřejněn na stránkách Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih www.
ovajih.cz
Odbor školství a kultury ÚMOb Ostrava-Jih

Školní liga házené dívek 
slaví kulaté jubileum

� Vize – realita – inovace
Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava 
ve spolupráci s Magistrátem města 
Ostravy pořádá putovní výstavu Ra-
kouské akademie věd zabývající se 
historií, současností a budoucností 
panelových sídlišť s názvem Vize – 
realita – inovace. Téma je dokumen-
továno na ukázkách z Vídně a Brati-
slavy s tím, že každé z pořádajících 
měst (kromě Ostravy jsou to ještě 
Brno a Praha) dostalo příležitost 
prezentovat v rámci výstavy pod-
le uvážení i svůj vlastní příspěvek 
k tématu. Výstava se uskuteční od 
26. února do 19. března ve čtvrtém 
poschodí budovy Nové radnice 
a poté od 24. března do 15. dubna 
v respiriu nové auly VŠB-TU Ostra-
va v Porubě jako součást festivalu 
Architecture Week Ostrava 2009. 

Krátce

Zimní údržba bez větších potíží

Místostarosta Radim Miklas během 
pravidelné kontroly údržby zimních komuni-
kací.  Foto: Michael Kutty



Největší nárůst o 38 nových prvňáčků za-
znamenaly školy v Zábřehu, o 31 se zvýšil 
jejich počet ve školách na Dubině a v Běl-
ském Lese. O osm žáků si polepšily i školy 
ve Výškovicích. Naopak pokles zapsaných 
prvňáčků o dva nastal ve školách v Pís-
kových Dolech a o devět v osmi školách 
v Hrabůvce. Není bez zajímavosti, že v ZŠ 
Krestova v Hrabůvce vzrostl počet prv-
ňáčků jen o deset, přestože sousední ZŠ 
Mjr. Nováka byla před začátkem letošního 
školního roku zrušena. Pokud by všech de-
set nastoupilo do ZŠ Mjr. Nováka, při tomto 
počtu by v této škole nemohla být otevřena 
ani jedna první třída. Netradičně pojali zá-
pis v ZŠ Mitušova 8 v Hrabůvce, o čemž 
svědčí dopis spokojené maminky paní Táni 
Němcové, ze kterého vybíráme: „Navštívili 
jsme vaši základní školu a zapsali zde bu-
doucího prvňáčka. Na tom by nebylo nic 
tak zvláštního. Co bylo opravdu netradiční 

Na snímku ze ZŠ 
Březinova v Zábřehu je 
zachycen pětiletý Jonáš 
Vozníček. „Jonášek chodí 
vedle do mateřské školy, 
takže přechod pro něj bude 
návazný. Ve škole už mám 
staršího syna a je tady spo-
kojen,“ zdůvodnila mamin-
ka, proč si vybrala právě ZŠ 
Březinova. 

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA ŠKOL

Počet zapsaných prvňáčků letos stoupl
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Celkem 969 dětí přišlo k zápisu do prvních 
tříd základních škol v městském obvodu 
Ostrava-Jih pro školní rok 2009/2010. 
Dvacet škol v nejlidnatějším ostravském 
obvodu plánuje v září otevřít dohromady 
čtyřiačtyřicet prvních tříd. Počet zapsa-
ných prvňáčků oproti loňskému roku stou-
pl o čtyřicet, vloni přišlo k zápisu 929 dětí.

INZERCE

a velmi dobře zvládnuté, byl samotný prů-
běh a organizace zápisu. Byli jsme velmi 
příjemně překvapeni. U samotného vstupu 
do školy na nás čekala princezna a uvedla 
nás do třídy, kde jsme se cítili jako v „busi-
ness longue“. Bylo nám nabídnuto občerst-
vení, v televizi běžela pohádka, na stolech 
byly papíry a pastelky, prostě absolutní po-
hoda. Cítili jsme se opravdu chtění a vítá-
ni. Po chvilkové aklimatizaci jsme se mohli 
s kloučkem přesunout do vedlejší třídy, kde 
jsme byli opět uvedeni a přivítáni „pohád-
kovými“ dětmi a učiteli. Zápis, vlastně jaké-
si ověřování schopnosti, vyspělosti a celko-
vé zralosti dítěte, probíhal velmi zajímavě, 
na několika stanovištích čekaly různé úko-
ly. Všude byly děti a to považuji za velmi 
přínosné a antistresující. Celé to bylo jako 
v pohádce a vůbec se nám nechtělo domů. 
Mrzí mě, že nemohu nastoupit do školy já 
sama.“  Text a foto Michael Ku�y

Střední škola technická v Hrabůvce se zapojila do projektu „Spo-
lupráce technických škol při modernizaci výukových metod 
a implementaci ŠVP“. Tento projekt je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Předkladatelem je Svět vzdělávání a na projektu bude škola spo-
lupracovat se šesti školami Moravskoslezského kraje, které mají 
podobnou nabídku učebních oborů, tedy převážně strojní a elek-
trotechnické obory. Projekt bude realizován do 10. listopadu 2011. 
Jeho hlavním cílem je vytvořit kvalitní výukové materiály včetně 
podrobné metodiky, které budou sloužit k rozvoji moderních fo-
rem a metod výuky v souladu s požadavkem rozvoje klíčových 
kompetencí žáků požadovaných zaměstnavateli zpracovanými 
tak, aby k výuce mohla být použita interaktivní tabule, internet, 
foto a videoukázky. 
„Úvodní lednový seminář na Střední škole technické v Hrabův-
ce potvrdil, že na školních vzdělávacích programech se nám bude 
lépe pracovat, můžeme-li se podělit s kolegy o zkušenosti a dobré 
nápady. Věříme, že spolupráce, která byla navázána, bude i nadále 
přínosem pro všechny učitele a následně i pro žáky, protože vše dě-
láme především pro ně,“ uvedl ředitel školy Jiří Klocek.           (d)

Spolupráce technických škol
při modernizaci výukových metod
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Soutěž určená pro děti talentované na před-
nes a pohyb se konala ve třech kolech od 
června do prosince loňského roku. Jejím 
patronem byl režisér Zdeněk Troška. Luc-
ka se postupně probojovávala jednotlivými 
koly, která zahrnovala pohovor s porotou, 
tanec, malování i výrobu kostýmu vybrané 
pohádkové postavy. Jako jediná si nevybra-
la princeznu, ale vystoupila jako ježibaba. 
„Rozhodla jsem se tak, protože ráda křičím 
a mám nakřáplý hlas. Prostě se to ke mně 
hodí,“ vysvětlila inteligentní, sebejistá blon-

dýnka. V rozhodujícím 
kole, ve kterém se soutěží-
cí snažili co nejvíce před-
vést, Lucka zatančila před 
porotou, v níž byl mj. he-
rec Jan Přeučil, na píseň 
„Pod dubem, za dubem“. 
Před tím se roztancovávala s baletním mi-
strem Vlastimilem Harapesem. „Všelĳak 
jsem zvedala a křivila nohy, strašila a proná-
sledovala děti. Porotě se to asi líbilo, protože 
si začala tu písničku prozpěvovat,“ usmála 
se Lucka. Ve finále byla nejprve vybrána 
mezi dvanáct absolutních finalistů, mezi 
nimiž poskočila až na celkové páté místo. 
Lucka byla odměněna i ve škole – dostala 
ředitelskou pochvalu a velkého plyšáka. 
Lucie Sajbotová už osm let chodí do mažo-
retek, v budoucnu by se ráda věnovala psa-
ní, zpěvu nebo herectví.  Jan Goj

Lucie Sajbotová je mezi pěti talenty
Velkého úspěchu dosáhla Lucie Sajbo-
tová (na snímku), žákyně čtvrté třídy ZŠ 
B. Dvorského v Bělském Lese. V soutěži 
Princezna české pohádky skončila na 
celkovém pátém místě, a to v konkurenci 
více než 1400 účastníků z celé republiky.

JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA ŠKOL
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� Výstava žákovských prací
ZŠ U Haldy 66 v Hrabůvce zve všechny 
zájemce na den otevřených dveří, který 
se uskuteční ve středu 4. března od 10 
do 16 hodin. Slavnostní zahájení pro-
běhne v přízemí školy. Zájemci budou 
moci zhlédnout prostory školy (speciál-
ní škola), práci s žáky a vybavení školy. 
Současně bude ve stejný den v 11 hodin 
zahájena v přízemí školy už dvanáctá vý-
stava prací žáků pod názvem „Tajemství 
hvězdného poselství“. Vystaveny budou 
obrazy dvanácti znamení zvěrokruhu, 
fáze měsíce a další. Prezentovány budou 
také výrobky z kovu, dřeva, PVC, papíru 
a keramiky.
� Keltičkův kahan 2009
Učitelská společnost v Ostravě vyhla-
šuje 14. ročník soutěže Keltičkův kahan 

2009. Jejím smyslem je prohloubit zna-
losti dětí o regionu a zároveň pomoci 
vytvořit bližší vztah k městu, ve kterém 
žĳí. Tématem letošního ročníku je: Do-
prava v Ostravě ve 13.–20. století. Sou-
těže se mohou zúčastnit žáci sedmých 
a osmých tříd ZŠ. Obsahem práce by 
mělo být, jaké dopravní prostředky se 
používaly v tomto období, jak vypada-
ly, jaké trasy byly v Ostravě v jednotli-
vých stoletích. Text musí obsahovat mi-
nimálně tři strany (je třeba použít jiné 
zdroje než internet) s přílohami. Písem-
né přihlášky družstev je nutné zaslat do 
20. března na ZŠ Mitušova 8 v Hrabův-
ce, každá škola může do soutěže poslat 
dvě družstva sedmé a dvě družstva 
osmé třídy. Práce musejí být zaslány na 
stejnou školu do 24. dubna.

Krátce
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Poslední lednovou středu proběhlo na ZŠ 
a MŠ Mitušova 8 v Hrabůvce okresní kolo 
dějepisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo 
74 žáků základních škol a víceletých gym-
názií. Tematické zaměření letošního roční-
ku zní Doba hradů a zámků v Čechách a na 
Moravě (lidé a život) do období renesance. 
Se sedmadvaceti otázkami si nejlépe po-
radil Radovan Peřina, který reprezentoval 
porubskou ZŠ Komenského 668. Druhé 
místo obsadil Vojtěch Vaněk ze ZŠ a MŠ 

Mitušova 8, třetí byl Martin Curylo z téže 
školy. Akci navštívil i místostarosta  ÚMOb 
Ostrava-Jih ing. Jiří Voloch, který si také 
cvičně zasoutěžil. 
V úterý 7. dubna proběhne v prostorách 
školy krajské kolo 38. ročníku dějepisné 
olympiády. „Všichni soutěžící budou ne-
tradičně přivítáni v dobových kostýmech 
majitelů hradů a zámků,“ slíbila Jana Jeřáb-
ková, předsedkyně poroty a ředitelka ZŠ 
a MŠ Mitušova 8.  (kut)

Okresní kolo dějepisné olympiády
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA–JIH

příspěvková organizace
Kulturní dům K–TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava–Hra-
bůvka
(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
1., 8., 15. a 22. 3 od 17 hodin – TANEČNÍ VE-
ČERY pro příznivce společenského tance se 
skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
4. 3. v 19 hodin – Pavel ŽALMAN Lohonka – 
PAVLÍNA JÍŠOVÁ – TONDA HLAVÁČ – kon-
cert, předprodej KD K-TRIO, OIS
7. 3. v 18 hodin – EVA A VAŠEK – koncert nej-
populárnější pěvecké dvojice, předprodej KD 
K-TRIO, OIS. Kino Luna, koncert je v kině 
Luna
7. 3. od 20 hodin – VALAŠSKÝ BÁL – hraje 
ŠAJTAR – folklor, rock i pop, cimbálová mu-
zika Iršava a folklorní soubor MORAVA, před-
prodej KD K-TRIO
18. 3. v 19 hodin – LEMURA … někdy luzná, 
jindy hrůzná. Lenka Vychodilová, herečka 
a zpěvačka divadla Sklep uvádí tak trochu re-
citál, tak trochu kabaret věhlasné umělkyně 
Lemury Lepé, plný písniček a básniček s ty-
picky sklepáckou poetikou…, za doprovodu 
tří zdatných hudebníků D. Noll, J. Podzimka, 
V. Výtisky, předprodej KD K-TRIO, OIS
27. 3. od 20 hodin – DIVOKÉ KOČKY – tra-
vesti show ostravské skupiny, předprodej KD 
K-TRIO
� Dětem
22. 3. v 10 hodin – O RŮŽENCE – pohádka na 
motivy klasické pohádky, předprodej KD K-
-TRIO, kino Luna. Pozor kino Luna
� Výstavy
od 3. 3. KAŽDÝ DEN MÁ SVOU BARVU, 
KAŽDÝM DNEM JSME MOUDŘEJŠÍ – 
Mgr. Anna Hajná
Od 30. 3. MALBA a DŘEVĚNÁ PLASTIKA 
vystavují studenti oboru tvarování dřeva 
a grafika Soukromé střední umělecké školy 
AVE ART – Kovářová, Sliwka, Zajíček. 30. 3. 
v 17 hodin – VERNISÁŽ
� VZDĚLÁVÁCÍ A KURZY A SEMINÁŘE
4.–5. 4. od 10 do 18 hodin – HARMONIE 
V BYTECH A ZAHRADÁCH. Odborné semi-
náře, pohybové a relaxační aktivity podporu-
jící harmonii naší osobnosti i prostředí, ve kte-
rém žĳeme. Celá akce je doplněná výstavou na 
zdravý životní styl.
 

KOMORNÍ KLUB

12. 3. v 18 hodin – NÁRODNÍ PARKY AME-
RICKÉHO JZ – II. část. Ve druhém díle před-
nášky Pavla Hamzy o cestě po USA si zahra-
jeme v kasinu v Las Vegas, sejdeme na dno 
Velkého kaňonu, pokocháme se pohledem na 
překrásné Údolí monumentů a podíváme se 
do rezervací indiánského kmene Navajo. Před-
prodej KD K-TRIO a v den akce na místě od 
17.30 hodin
25. 3. v 18.30 HUDEBNÍ PODVEČER S KLA-
VÍREM – Regina Bednaříková a Michal Bárta 
– klavírní duo, Erika Šporerová – zpěv, Regina 
Bednaříková – klavírní spolupráce. Program: 
W. A. Mozart, F. Schubert, A. Dvořák, C. Saint-
-Saëns, G. Bizet. Předprodej KD K-TRIO, OIS 
a v den akce na místě od 18 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 
prvního představení nepřetržitě do 19.45 hodin, www.kzoj.
cz
Nabídka pondělních filmových představení za zvý-
hodněné vstupné 50 Kč :
2. 3. v 18 hodin – Podivuhodný případ Benja-
mina Bu�ona
9. 3. v 15.30 hodin – Lovecká sezóna 2
16. 3. v 17 hodin – Hlídač č. 47
23. 3. v 17 hodin – Líbáš jako bůh
30. 3. v 15.30 hodin – Příběh o Zoufálkovi
Od pátku 27. 2. do středy 4. 3. vzhledem 
k délce filmu pouze v 18 hodin!: PODIVU-
HODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA 
(USA 2008). Režisér David Fincher a Brad Pi� 
se znovu sešli k zajímavé spolupráci a vypadá 
to na jeden z filmů roku! Titulního hrdinu na 
konci první světové války najdou coby osm-
desátiletého starce, jenže on se místo smrti vy-
dává proti proudu času zpátky a během svého 
života, který obsáhne většinu dvacátého sto-
letí, postupně začne mládnout. Všem ostatním 
kolem a bohužel i jeho lásce – naopak další 
roky neúprosně přibývají… České titulky, od 
12 let, 170 minut, vstupné 75 Kč.
Od pátku 6. 3. do středy 11. 3. (mimo sobotu 
7. 3.) vzhledem k délce filmu pouze v 18 ho-
din!: AUSTRÁLIE (USA/Austrálie 2008). Melo-
dramatický epos Baze Luhrmanna o osudech 
britské aristokratky, která se na konci 30. let 
vydává do Austrálie převzít dědictví po man-
želovi – a nachází Hugha Jackmana. České ti-
tulky, od 12 let, 165 minut, vstupné 70 Kč.
SOBOTA 7. 3. v 18.00 hodin – KONCERT – 
EVA A VAŠEK
Od pátku 13. 3. do neděle 15. 3. v 18 hodin 
(mimo sobotu 14. 3.): KATYŇ (Polsko 2007). 
Rekonstrukce události, která již desítky let 
traumatizuje polskou společnost – osudy de-
sítek tisíc polských důstojníků zajatých na po-
čátku války a na Stalinův rozkaz zavraždě-
ných v katyňském lese. Film slavného režiséra 
Andreje Wajdy, jehož otec sdílel osud ubitých 
důstojníků, byl slavnostně uveden na Berlinale 
a nominován na Oscara. České titulky, mládeži 
nepřístupný, 117 minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 16. 3. do středy 18. 3. v 17 hodin: 
HLÍDAČ Č. 47 (ČR 2008). Excelentní Karel Ro-
den v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti 
a trestu. Nejnovější film Filipa Renče, je na mo-
tivy stejnojmenného románu Josefa Kopty. Mlá-
deži nepřístupný, 108 minut, vstupné 85 Kč.
Od pondělí 16. 3. do středy 18. 3. v 19.30 hodin: 
CINKA PANNA (Maďarsko/Slovensko 2008). 
Příběh nejslavnější cikánské primášky Cinky 
Panny, která žila a tvořila v 18. století na pomezí 
dvou světů – šlechty, které hrála, a cikánské ko-
munity, kde žila. Režie Dušan Rapoš. Mládeži 
nepřístupný, 130 minut, vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 19. 3. do čtvrtka 26. 3. v 17 a 19.30 
hodin (mimo čtvrtky 19. 3. a 26. 3. v 17 ho-
din), od pátku 27. 3. do středy 1. 4. v 17.30 ho-
din: LÍBÁŠ JAKO BUH. Muž mezi dvěma 
ženami a žena mezi dvěma muži – to jsou mo-
tory komedie, poháněné pošetilostmi, sebeilu-
zemi i sny, kterým podléhají zamilovaní, ne-
milovaní i žárliví. S humorem, nadhledem, 
temperamentem, laskavou ironií a pochope-
ním vypráví scenáristka a režisérka Marie Po-
ledňáková příběh, který nám přiblíží Helenu, 
profesorku na gymnáziu a její milostný vztah 

k lékaři záchranné služby. Příběh, který mohl 
prožít kdokoliv z nás. Nebo ještě prožít může. 
Mládeži přístupný, 115 minut, vstupné 90 Kč.
Od pátku 27. 3. do středy 1. 4. v 19.45 hodin: 
VALKÝRA (USA/Německo 2008). Tom Cru-
ise jako plukovník von Stauffenberg, jeden ze 
strůjců nejznámějšího atentátu na Hitlera v roce 
1944, ve válečném thrilleru režiséra Bryana Sin-
gera. České titulky, od 12 let, 120 minut. Vstupné 
75 Kč.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od pondělí 23. 2. do středy 4. 3. v 15.30 ho-
din: CESTA NA MĚSÍC 3D. JEDINEČNÝ VI-
ZUÁLNÍ TROJROZMĚRNÝ ZÁŽITEK! Je rok 
1969, kosmická raketa Apollo 11 startuje první 
misi na měsíc. Na palubě ponese tři odvážné as-
tronauty – Armstronga, Aldrina a Collinse. Je-
jich kroky budou prvními kroky lidí po měsíč-
ním povrchu. Pro muší kamarády je to ta pravá 
příležitost splnit si svůj sen o obrovském dob-
rodružství. Motory jsou zažehnuty a na palubě 
Apolla 11, v helmách astronautů, jsou schovaní 
naši tři muší dobrodruhové. Připravte se na na-
pínavé, animované dobrodružství pro všechny 
generace, které nabízí díky 3D technologii jedi-
nečný trojrozměrný zážitek v kině. Mládeži pří-
stupný, 85 minut, vstupné 75 Kč. POZOR – KE 
KAŽDÉ VSTUPENCE OBDRŽÍTE BRÝLE 3D 
ZDARMA!
Od čtvrtka 5. 3. do středy 11. 3. v 15.30 hodin
(POZOR v sobotu 7. 3. pouze ve 13.30 hodin): 
LOVECKÁ SEZÓNA 2 (USA 2008). V novém 
pokračování animované komedie z roku 2006 se 
vracejí grizzly Boog a jelen Elliot, aby zachránili 
svého kamaráda – jezevčíka Buřtíka, jehož chce 
původní majitel zpátky. České znění, 76 minut, 
vstupné 70 Kč.
Od pátku 13. 3. do neděle 15. 3. v 15.30 hodin 
(POZOR v sobotu 14. 3. pouze ve 13.30 hodin): 
PEKLO S PRINCEZNOU (ČR 2008). Princezna 
Aneta se nechce vdávat – a už vůbec ne za neši-
kovného prince Jeronýma ze sousední země, kte-
rému byla jako dítě zaslíbena výměnou za vojen-
skou ochranu království před výbojnými nájezdy. 
Král Leopold by rád dceru uchránil před nech-
těným sňatkem, ale nemůže porušit královský 
slib. Zrušení svatby by znamenalo válku s moc-
ným vojevůdcem, králem Bedřichem. A tak Le-
opold vymyslí velkolepou lest. Režie Miloslav 
Šmídmajer. 90 minut, vstupné 70 Kč.
V sobotu 21. 3. a neděli 22. 3. v 15 hodin: SOBÍK 
NIKO (Dánsko/Finsko/Irsko 2008). Dětské animo-
vané dobrodružství o malém Nikovi, 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 tatínkem byl santovský 
sob. České znění, 75 minut, vstupné 65 Kč.
V sobotu 28. 3. a neděli 29. 3. v 15.30 hodin: ZA-
MILOVANÁ ZVÍŘATA (Francie 2007). Rok co 
rok celá naše země zní zpěvem, reptáním a vý-
křiky – milostným voláním zvířat. Skrz nád-
herné a dojemné obrazy jsme zváni do různých 
koutů světa, abychom zhlédli ty nejneobyčejnější 
milostné eposy. České titulky, dokument, 85 mi-
nut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 30. 3. do středy 1. 4. v 15.30 hodin: 
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI (USA /VB 2008). Hr-
dinou animovaného příběhu je myšák s velkýma 
ušima, který se odjakživa touží stát se hrdinou. 
České znění, 93 minut, vstupné 70 Kč
POHÁDKOVÉ NEDĚLE PRO NEJMENŠÍ
Každou neděli jednotné vstupné na dopolední filmo-
vá pásma je 30 Kč a divadelní představení 40 Kč.
1. 3. – Příběhy zvířátek (ČR – film. pásmo)
8. 3. – Jak ševci zvedli vojnu pro červenou 
sukni (ČR – film)

JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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15. 3. – Rusalka Hupsalka (ČR – film. pásmo)
22. 3. – O Růžence (divadelní představení)
29. 3. – Čarodějné pohádky (ČR – film. pásmo)
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 11. 3. v 10.00 hodin: LOVECKÁ SE-
ZÓNA 2
Informace, rezervace tel. 596 751 713
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
PROJEKT 100 – 2009
Putovní přehlídka projektových filmů je přístupná 
i nečlenům FK za jednotné vstupné 65 Kč !
Čtvrtek 5. 3. v 17.30 hodin: SEDM SAMU-
RAJŮ (Japonsko 1954). Klasický příběh a je-
den z nejznámějších snímků významného re-
žiséra je dílem, které oslovuje i padesát let 
od doby svého vzniku. Slavný film inspiro-
val k natočení slavného amerického remaku 
Sedm statečných. Režie Akira Kurosawa, 207 
minut.
Čtvrtek 12. 3. v 17.30 hodin: NĚCO 
Z ALENKY
(ČSSR 1987). Volně inspirovaná adaptace vy-
chází z autentického uměleckého prostoru 
románu Lewise Carolla Alenka v říši divů. 
Jan Švankmajer, výtvarnice Eva Švankma-
jerová a celý tým výtvarníků stvořili sobě-
stačný vesmír postav, prostředí a logických 
i nahodilých okruhů obklopujících malou 
Alenku. Režie Jan Švankmajer, 84 minut.
Čtvrtek 19. 3. v 17.30 hodin: NOSFERATU 
– fantom noci (Německo/Francie 1979). Film 
vychází ze stejné předlohy jako Murnau, ze 
Stokerova románu Dracula, ovšem jeho ba-
revná variace na drakulovské téma je vysta-
věna jako upírský horor s tradičními Herzo-
govými tématy. Nosferatu je méně známým 
z pěti výjimečných snímků, které spolu stvo-
řila kongeniální dvojice Herzog-Kinski. Re-
žie Werner Herzog, 96 minut.
Čtvrtek 26. 3. v 17.30 hodin: PSYCHO (USA 
1960). Norman Bates je postavou plnou ta-
jemství. To vědí všichni diváci Hitchcockova 
nejznámějšího díla, které je čítankou brilant-
ního filmového stylu, stejně jako breviá-
řem lidské psychiky a patologických úchy-
lek. Pečlivá práce s mizanscénou, střihem 
a atmosférou přízračného motelu, doplněná 
o úzkostnou hudbu Bernarda Herrmanna 
přispěla k nadšeným reakcím diváků i ode-
zvě cenzury. Režie Alfred Hitchcock, 109 mi-
nut.

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
2. 3. v 19 hodin – Rozmarný duch – duchař-
ská komedie – M. BOČANOVÁ, A. GON-
DÍKOVÁ, L. ZEDNÍČKOVÁ, J. ZENÁHLÍ-
KOVÁ, M. VAŠINKA, D. ROUS a další
23. 3. v 19 hodin – Drobečky z perníku – 
tragikomický příběh vyléčené alkoholičky 
s nadějným koncem. Za tuto roli získala SI-
MONA STAŠOVÁ cenu Thálie 2007
� Koncerty
11. 3. v 19 hodin – SPIRITUÁL KVINTET – 
nový koncert pro příznivce stálice české fol-
kové scény. Skupina ve složení J. Tichota, 
J. Cerha, Z. Tichotová, I. Budweiserová, J. 
Holoubek a D. Vančura
18. 3. v 19 hodin – DICK O´BRASS – kapela, 
inspirovaná keltskou hudbou z Bretaně a ir-
ska, sklízí úspěchy na mnohých festivalech. 
V Klubu Akord poprvé v rámci turné Saint 

Patrick´s Tour.
26. 3. v 19 hodin – TOMÁŠ KLUS – Sym-
patický mladík, původně vrcholový sporto-
vec, dnes nadějný písničkář a herec. Získal 
své příznivce také na minulém festivalu Co-
lours of Ostrava a vystoupil i na Vinobraní 
v Ostravě-Zábřehu. Vloni vydal první autor-
ské album.
� Společenská zábava
1., 3., 4., 8., 9., 13., 15. 3. – Taneční pro man-
želské páry a pokročilé, TŠ Elán
3. 3. v 15 hodin – SENIOR KLUB – Irsko – 
povídání s projekcí fotografií Danuše Naše 
Rendez Vous s hudbou a tancem. Vstup 
zdarma.
6. 3. ve 20 hodin – Jarní ples taneční školy 
Elán
14. 3. – Monopoly poprvé v ČR – celosvě-
tový turnaj
19. 3. v 17 hodin – DÁMY, NA KAFÍČKO 
– hostem karikaturista a renesanční člověk 
VÁCLAV ŠÍPOŠ. Slavní jeho očima... Malá 
módní přehlídka Střední školy uměleckých 
řemesel, Gurťjevova. ul. Ostrava-Zábřeh. 
Překvapení Vlaďky Dohnalové zaručeno. 
22. 3. v 17 hodin – TANEČNÍ VEČERY 
S JERRY ERBENEM. Společenský tanec, pří-
ležitost pro absolventy tanečních kurzů, pro 
manželské páry a všechny příznivce tance.
20. 3. ve 20 hodin – VII. JARNÍ EROTICKÝ 
PLES. Ples plný tajů, erotických vystoupení 
i tance. Hraje skupina Bacardi a DJ Franta 
Krásný
� Klub
13. 3. v 19 hodin – Folk a country v Akordu 
– v pořadu Tóny cest s kapelou Tempo di 
vlak a jejich hosty v rytmu dálek. Tentokrát 
hostem skupina Epi de Mie. 
� Dětem
15. 3. v 10 hodin – Jak švec ke štěstí přišel – 
loutková pohádka Divadélka Smíšek, vstup 
zdarma do naplnění kapacity sálu. Předsta-
vení uvádíme v rámci oslav 50 let domu kul-
tury – v projektu Kultura darem. 
19. 3. v 10 hodin – O Růžence – veselá po-
hádka plná písniček o lásce, kráse, ale také 
závisti a nástrahách – pro MŠ a 1. st. ZŠ.
26. 3. v 10 hodin – Člověk a příroda – zvu-
kové děje. Zábavně naučný pořad pro 2. st. 
ZŠ.
27. 3. v 10 hodin – Velikonoční pohádka 
– výpravná pohádka na motivy lidových 
zvyků v barevných kulisách, dobově ladě-
ných kostýmech se spoustou loutek.
Vzdělávání
� Hudební kurzy
Výuka hry pro děti na zobcovou flétnu, kla-
vír, keyboard a country kytaru včetně hu-
dební nauky � Jazykové kurzy pro veřejnost 
– skupinová výuka � Angličtina pro začáteč-
níky � Angličtina pro mírně pokročilé � Ang-
ličtina pro seniory � Španělština pro začáteč-
níky � Španělština pro mírně pokročilé
� Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové � Ori-
entální tanec – škola Elahe � Jóga – pro děti 
i dospělé � Dále probíhají kurzy pro ženy: 
Ranní cvičení � Koktejl cvičení � Bodyform � 
Bodystyling � Relaxační cvičení � Step – za-
čátečníci i pokročilí � Salsa (otevíráme další 
kurzy pro začátečníky i pokročilé)
� Pro děti
Jóga pro děti od 5 let � Step – pro zájemce od 
13 let � Aerobic pro dívky – od 9 -12 let � Ba-
revné cvičení � Rytmika � Folklorní tanec

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: 739 472 223
7. 3. – Tradiční florbalový turnaj a deskové 
a stolní hry (Ostrava-Zábřeh). Zveme všechny 
sportovce i nesportovce na tyto turnaje, které bu-
dou probíhat od 10–14 hodin.
12.–13. 3. – Obvodní kolo recitační soutěže (Os-
trava-Zábřeh). Této soutěže se účastní  děti ze ZŠ 
obvodu Ostrava Jih a přilehlého okolí, které vy-
hrály ve školních kolech. Vítězové postupují do 
Městské přehlídky.
13. 3. – Batika – savování (Ostrava-Dubina). 
Kurz pro všechny, kteří si chtějí vyrobit pomocí 
této techniky zajímavé tričko, tašku a jiné vý-
robky. Začátek akce je v 15 hodin, předpoklá-
daný konec je v 19 hodin.
14. 3. – Karneval (Ostrava-Zábřeh). Karneval pro 
všechny děti, které mají chuť a náladu se přĳít 
bavit v maskách, od 15 do 17 hodin.
15. 3. – Volejbalový a pingpongový turnaj (Os-
trava-Zábřeh). Turnaj začíná v 8 hodin a končí 
v 18 hodin.
21. 3. – Velikonoce v ZOO (ZOO Ostrava). Pro 
všechny návštěvníky ZOO bude připraven za-
jímavý program – vystoupení dětí ze ZÚ SVČ 
Ostrava-Zábřeh a Ostrava-Dubina, výroba veli-
konočních ozdob, hry a soutěže. Tento program 
bude připraven od 10 do 16 hodin.
21. 3. – StarsCup. Zveme všechny na 2. ročník 
mažoretek, který bude probíhat na Středisku 
volného času, Ostrava-Zábřeh.
28. 3. – Výlet do Kopřivnice a jejího okolí. Na-
vštívíme Muzeum Tatrovky, Lašské muzeum 
a Muzeum Fojtství, podíváme se po městě a jeho 
historii a procházkou se projdeme na nedale-
kou zříceninu hradu Šostýna. Během celého 
dne bude připraven bohatý program se spous-
tou her! Je to pro děti i jejich rodiče!!! Bližší infor-
mace na našich webovkách – www.svczabreh.cz 
nebo na recepci Střediska volného času, Ostrava-
-Zábřeh.
Středisko volného času nabízí velký výběr letních 
příměstských a pobytových táborů. Přihlášky si 
můžete vyzvednout na recepci SVČ Ostrava-Du-
bina nebo Ostrava-Zábřeh.   Nabídku najdete na 
našich webových stránkách www.svczabreh.cz.

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. 3. – DAVIS CUP – Česká republika –
Francie
17. 3. ve 20 hodin – LORDI – koncert finské 
hard rockové a heavy metalové skupiny
Připravujeme
25.–26. 4. – MOTORŠOU 2009 – výstava auto-
mobilů a motocyklů 
2. 5. ve 20 hodin – DEEP PURPLE
5. 5. ve  20 hodin – JEAN MICHEL JARRE – 
WORLD ARENA TOUR 2009–2010 
MULTIFUNKČNÍ HALA
středy 16.00–17.30 hodin – veřejné bruslení                                 
soboty 16.00–17.30 hodin – veřejné bruslení
neděle 16.00–17.30 hodin –veřejné bruslení
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Pan Bruno se narodil v roce 1939 ve Ště-
pánkovicích u Opavy. Po absolvování 
základní školy se vyučil instalatérem, 

poté nastoupil jako údržbář do ostravské 
Nové huti a tomuto podniku zůstal věrný 
až do důchodu. Během základní vojenské 
služby se oženil s paní Kristinou. V roce 
1962 byl manželům přidělen byt v Zábře-
hu. K zájmům pana Bruna patří kutilství 
a motorismus.
Paní Kristina se narodila v roce 1940 v Ko-
beřicích u Opavy. Nejprve pracovala jako 
uklízečka v ostravské nemocnici, později 
krátce v NH Ostrava. Až do důchodového 
věku  byla zaměstnána na poště v Zábřehu. 
Paní Kristina ráda luští osmisměrky, sleduje 
detektivní filmy a velmi ráda peče buchty. 
V roce 1958 se manželům narodil syn Bru-
no, o čtyři roky později dcera Marcela. K je-
jich společným zálibám patří procházky 
po Bělském Lese. Radují se z pěti vnoučat 
a dvou pravnoučat.

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA SENIORŮ

Veselé hrátky s pamětí
Domov pro seniory Korýtko, Ostrava-Zá-
břeh, příspěvková organizace, pořádá zdar-
ma v rámci Národního týdne trénování pa-
měti ukázkovou hodinu Trénování paměti 
pro seniory. Akce se uskuteční v pondělí 
16. března ve 14.30 hodin v kulturní míst-
nosti DPS Korýtko. Stejná akce se uskuteční 
o dva dny později, tj. ve středu 18. března, 
rovněž od 14.30 hodin ve společenském 
sále Domova pro seniory Sluníčko na Syl-
labově ul. 19 ve Vítkovicích.  Také tady bu-
dou na programu základní lekce trénování 
paměti, kde budou zájemci seznámeni se 
způsoby a mnemotechnikami, jak si lépe 
zapamatovat.
Na území Ostravy se Trénování pamě-
ti pro seniory koná ještě v pondělí 16. 
března od 10 hodin v sále Biskupství os-
travsko-opavského na Kostelním náměstí 
v centru města a o den později v Domě 
s pečovatelskou službou  na Gajdošově 
ulici 39 rovněž od 10 hodin. Trénování 
paměti je efektivní nástroj proti oslabení 
paměťových schopností a současně rych-
lá cesta ke zvýšení sebevědomí.  (d)
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ZLATÉ SVATBY Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zve-
řejněním jména v Jižních listech. Starosta 
MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem 
únorovým oslavencům do dalších let hod-
ně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu 
nejbližších.

Vlasta Babincová 100 let
 Ludmila Klvaňová 98 let                 
 Františka Loserthová 92 let
Vladimír Rolčík 91 let
Ervín Procházka 90 let
Anežka Kubíková 90 let
Jaroslav Vydra 85 let
Oldřich Velička 85 let
Anežka Matrasová 85 let                        
Bohumil Jurajda 85 let
Zdeňka Janšová 85 let
Marie Jankielová 85 let
Františka Chvílová 85 let
Milada Hadašťoková 85 let
Ladislav Targoš 80 let
Valter Šofer 80 let          
Marie Slezinská 80 let
Miroslav Řehák 80 let
Bohumil Meca 80 let
Miroslav Kupka 80 let
František Chromý 80 let
Bohuslav Hroch 80 let
Pavel Gomola 80 let
Jiří Gniadek 80 let
Oldřich Čajka 80 let
Helena Ciobotarová 80 let
Josef Břenek 80 let
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Zpravodajství z vašeho 
regionu najdete na

Manžele Wyhodovy oddal zastupitel 
Petr Opletal společně s ceremoniářkou Šár-
kou Zubkovou.  Foto: rodinný archiv

Pan Dušan Oslej se narodil 
v roce 1936, paní Anna o čtyři 
roky později. Oba pocházejí ze 
Slovenska, kde 31. ledna 1959 
uzavřeli manželství. Paní Anna 
byla v domácnosti, vychovávala 
dceru Annu a syna Lubomíra. 
Pan Dušan pracoval u Okresní-
ho stavebního podniku, od roku 
1963 byl zaměstnán v Nové huti 
Ostrava nejprve jako zedník 
a poté mistr údržby ocelářských 
pecí. V NH pracoval až do dů-
chodového věku.
V roce 1965 se rodina přestěho-
vala do Ostravy, kde se manže-
lům narodila nejmladší dcera Helena. 
Paní Anna poté nastoupila do podniku 
Zásobování teplem Ostrava, později 
pracovala u Českých drah.

Ke společným zájmům manželů Osle-
jových patří zahrádka, oba rádi sledují 
televizi, luští křížovky a hrají karty. Ra-
dují se z vnoučat Jany a Petra.

Bruna a Kristiny Wyhodových

Dušana a Anny Oslejových 

Manžele Oslejovy oddal místostarosta Ľubo-
mír Košík společně s ceremoniářkou Šárkou Zubko-
vou. Foto: rodinný archiv 
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Do Senior klubu zavítal senátor Veřovský. Bývalý sta-
rosta MO Ostrava-Jih a dnes senátor Otakar Veřovský 
byl hostem únorového Senior klubu. V prostorách Domu 
kultury Akord se seniory besedoval mj. na téma Lisa-
bonské smlouvy, hrazení zdravotnických poplatků nebo 
o současné situaci v médiích.  Foto: Pavel Gomola

Řemeslo má zlaté dno aneb dělání, dělání, nudu z těla vyhání. To je 
název prvního ročníku soutěže osmých a devátých tříd základních škol 
v praktických a odborných dovednostech, který se v lednu konal v Kul-
turním domě K-TRIO v Hrabůvce. Celkem třicet šestičlenných soutěž-
ních družstev vystřídalo interaktivní stanoviště, na kterých se prezen-
tovalo deset středních škol a odborných učilišť a žáci si mohli vyzkoušet 
v praxi nejrůznější činnosti. Z vítězství se v dopoledním programu 
radovalo družstvo ZŠ Klegova pod vedením p. učitelky Pospiechové 
a odpoledne byl nejlepší tým ZŠ E. Lukášové pod vedením p. učitele Vá-
vry. Součástí vydařené akce, která se konala pod záštitou starosty MO 
Ostrava-Jih Karla Sibinského, byl bohatý doprovodný program (módní 
přehlídka, trendové ukázky líčení a účesů, barmanská show, videopro-
jekce).  Foto: Michael Kutty

Gospelový koncert slavil úspěch. Na poslední lednovou neděli připravil Dům kultury 
Akord gospelový koncert v kostele Ducha svatého v Zábřehu. Vystoupila na něm 
dvě hudební tělesa - Keep smiling gospel z Orlové a skupina BG styl. Repertoár 
známých gospelů v nedávno otevřené sakrální stavbě nejlidnatějšího ostravského 
obvodu nabídl příležitost téměř šesti stům návštěvníkům společně si zazpívat. Kon-
cert byl první akcí v rámci letošních oslav padesáti let založení DK Akord, na kterou 
měla veřejnost volný vstup.  Foto: Ivo Brož

Poklepání základního kamene. Poslední lednový čtvrtek se na 
okraji osady Janová v městském obvodu Polanka nad Odrou 
uskutečnilo slavnostní zahájení výstavby (rozšíření) areálu 
oddělení Janová v rámci Výchovného ústavu a školní jídelny, 
který má sídlo na Slezské ulici v Hrabůvce. Stavba zahrnuje 
rekonstrukci a rozsáhlou přístavbu areálu v Janové. Ten jako 
jediné zařízení svého druhu v ČR slouží cílové skupině dětí ve 
věku od 15 do 18 let s diagnostikovanou extrémní poruchou 
chování a s uloženou ochrannou či nařízenou ústavní výchovou. 
„Cílem je zvýšení kapacity a kvality služeb, ale také bezpečnosti 
klientů, odborného personálu i obyvatel lokality,“ uvedl ředitel 
Výchovného ústavu a školní jídelny Pavel Němynář (uprostřed). 

Foto: Michael Kutty
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Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz 
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