
Zimní údržba a „chodníkový“ zákon

Hotel VISTA se mění před očima

Návštěva honorárního konzula Ruska

Městská policie Ostrava posílí 
v předvánočním období výkon služby

Na ZŠ Chrjukinova Na ZŠ Chrjukinova 
otevřeli dvě nové otevřeli dvě nové 
přírodovědné učebnypřírodovědné učebny

11/2009      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



2

INZERCE

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

V měsíci lednu 
začne platit tzv. 
chodníkový zákon, 
tzn. odpovědnost 
za úklid chodní-
ků ponese obec 
(nebo jiný vlastník 
pozemků). Mnoho 
občanů si myslí, 
že nebude muset 

odklízet sníh z chodníků před domem.

V původním zákonu č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích se nikde 
výslovně neuvádělo, že má majitel při-
lehlé nemovitosti povinnost odstraňo-
vat závady ve schůdnosti vzniklé zne-
čištěním, náledím nebo sněhem, ale že 
odpovídá za škody, které by uživate-
lům případně vznikly. Novela zákona 
o odpovědnosti přenesené na majite-
le MK hovoří v odst. 3: Vlastník místní 
komunikace nebo chodníku odpovídá 
za škody, jejichž příčinou byla závada 
ve schůdnosti chodníku, místní komu-
nikace nebo průjezdního úseku silnice, 
pokud neprokáže, že nebylo v mezích 
jeho možností tuto závadu odstranit, 
u závady způsobené povětrnostními si-
tuacemi a jejich důsledky takovou záva-
du zmírnit, ani na ni předepsaným způ-
sobem upozornit.
ÚMOb Ostrava-Jih proto vzhledem 
k novele zák. č. 13/1997 Sb. ze dne 26. 3. 
2009 z. č. – 97/2009, provedl orientační 
propočet nákladů, které by bylo nutné 
vynaložit v následujícím zimním obdo-
bí na chodníky, které hraničí s nemo-

vitostmi. Přibližná výměra doposud 
neudržovaných MK po odečtení parko-
vacích ploch je 366 000 m2.
„Pokud bychom chtěli udržovat všech-
ny přístupové chodníky k bytovým do-
mům, museli bychom počítat s ručním 
odstraněním sněhu, protože mechanizací 
to většinou není možné. Dostali bychom 
se na částku přibližně padesát milionů 
korun za zimu, pokud by se chodníky 
prohrnuly dvacetkrát měsíčně. Údržba 
chodníků podél rodinných domů, kde 
vesměs může pluh projet, byla propočí-
tána orientačně na dva a půl milionu ko-
run za zimu,“ uvedl místostarosta Ra-
dim Miklas.
„I kdyby tak vysokou částku měla obec 
k dispozici, vzniká problém časový, 
technický a opět i ekonomický. Kolik 
pracovníků by bylo potřeba na ruční od-
hrabávání sněhu např. na sídlišti Dubi-
na, kde je chodníků nejvíce? Za jak dlou-
hou dobu by stihli odhrabat přístupové 
chodníky? Pohybovat se autem je značně 
komplikované, lepší je to pěšky, ale rych-
lost provedení prací by byla nižší. Kdyby 
dodavatel pouze na tyto ruční práce na-
jal například dalších třicet lidí, musel by 
pro ně mít pracovní oděv, obuv, nářadí, 
místo na převlékání. Nedokážu si před-
stavit technické řešení tohoto problému, 
tzn. operativní nasazení potřebného po-
čtu lidí k této údržbě. Pokud by nesněži-
lo a nemrzlo, je otázkou, co by tito lidé 
dělali. Všechny náklady by musely být 
hrazeny z obecního rozpočtu,“ pokra-
čoval Miklas s tím, že vzhledem k výše 
uvedeným skutečnostem rozhodla Rada 
MO Ostrava-Jih, že zimní údržba komu-
nikací v období 2009/2010 bude probíhat 

stejně jako v uplynulé zimě, a to v soula-
du s nařízením Magistrátu města Ostra-
vy č. 7/2009.
Výměra nyní neudržovaných místních 
komunikací v městském obvodu Ostra-
va-Jih je asi 442 tis. m2, po odečtení par-
kovacích ploch, které se v zimě neudr-
žují, je to 366 tis. m2. Jedná se zejména 
o chodníky, protože vozovky se udržu-
jí všechny. „Oproti předchozím rokům 
jsme zavedli posypy solí místo strus-
kou. Jednak dojde k úsporám na ná-
sledném úklidu, ale v neposlední řadě 
ke snížení prašnosti ve městě,“ podotkl 
Miklas, který zároveň žádá občany, aby 
nevhodným parkováním nekompliko-
vali údržbu komunikací.
Pokud by měl kdokoliv z obyvatel zájem 
zjistit, které komunikace na území obvo-
du budou udržovány a které ne, může se 
podívat na mapy. Ty jsou k dispozici na 
úřední desce ÚMOb Ostrava-Jih, na we-
bových stránkách obvodu www.ovajih.
cz, na Odboru dopravy a komunálních 
služeb (ODK) ÚMOb Ostrava-Jih nebo 
také na internetové adrese www.ostrava.
cz. Případné požadavky, připomínky 
a stížnosti v souvislosti se zimní údrž-
bou místních komunikací mohou obča-
né hlásit p. Moskalové z ODK ÚMOb 
Ostrava-Jih na tel. číslo: 599 430 471, 
736 532 516 nebo na e-mailovou adresu: 
renata.moskalova@ovajih.cz 
„Historická a veřejně přĳímaná morál-
ní odpovědnost občanů za úklid před 
vlastním domem zde je už od dob Ra-
kouska-Uherska a pevně věřím, že jed-
ním špatným zákonem nezmizí,“ dodal 
závěrem místostarosta Radim Miklas.

Michael Ku�y

N A B Í Z Í M E 
NEJVÝHODNĚJŠÍ  ÚVĚR
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Zimní údržba vs. „chodníkový“ zákon

Radim Miklas
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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
právě máte v rukou 
listopadové číslo Již-
ních listů. Co si ten-
tokrát přečtete?
Za měsíc nás čeka-
jí nejkrásnější svát-

ky v roce, takže obsahová nabídka se zčásti 
týká blížících se Vánoc. Chtěl bych vás po-
zvat na slavnostní rozsvícení vánočních 
stromů. Obě akce se už staly tradicí, na kte-
ré se setkávají občané obvodu. Na náměstí 
SNP před Domem kultury Akord v Zábře-
hu se vánoční strom rozsvítí v neděli 29. lis-
topadu a o týden později, 6. prosince pak na 
pěší zóně před Kulturním domem K-TRIO 
v Hrabůvce. Obě kulturní zařízení připra-
vila v prosinci zajímavý předvánoční pro-
gram, o kterém se více dočtete v pravidelné 
nabídce. Na straně osm pak přinášíme také 
pozvánky na akce zábřežského Střediska vol-
ného času. Bohužel někteří z nás využíva-
jí předvánočního shonu k tomu, aby udělali 
druhým škodu. Proto Městská policie Ost-
rava připravila některá opatření, o kterých 
se dočtete na straně pět.
Na ZŠ Chrjukinova byly předány do užívá-
ní dvě přírodovědné učebny. O celém projek-
tu, který se uskutečnil hlavně díky dotacím 
z evropských fondů, více píšeme na straně 
čtrnáct.
Nejen obyvatelé Zábřehu určitě zazname-
nali proměnu hotelu VISTA. Co všechno se 
v tomto komplexu změnilo, se můžete dočíst 
na straně čtyři. S blížící se zimou se hned na 
vedlejší straně věnujeme problematice zimní 
údržby a tzv. chodníkového zákona.
Více prostoru v tomto čísle dostávají školy. 
Nechybí pozvánky na zajímavé akce a mno-
ho krátkých zpráviček a zajímavostí. Věřím, 
že listopadové Jižní listy pročtete od první do 
poslední stránky.

Bc. Karel Sibinský, starosta

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

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

Návštěva honorárního konzula Ruska

...Zedník připomněl činnost Rusko-českého vědec-
kého a kulturního fóra. Obecně prospěšná spo-
lečnost se soustředí na průmyslovou, vědeckou 
a kulturní spolupráci mezi subjekty na území Ruské 
federace a České republiky, zejména v Moravsko-
slezském kraji...
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ZŠ Chrjukinova má dvě nové 
přírodovědné učebny

...Jedna učebna pro integrované přírodovědné před-
měty je koncipována jako posluchárna s počítačovým 
zázemím a interaktivní tabulí. Jedná se o tabuli ovláda-
nou počítačem, na které společně v hodině pracují žáci 
a vyučující. Žáci jsou tímto způsobem aktivně vtaženi 
do výuky. Druhá učebna je laboratoř s kompletní výba-
vou pro dvanáct žáků, posluchárna pro třicet žáků...
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www.ostrava-jih.cz

� Jesličky svatého Františka 2009
Už pátým rokem obohatí vánoční at-
mosféru v Ostravě zpěvohra „Jesličky 
svatého Františka“, která je určena ma-
lým i velkým divákům. V kostele sva-
tého Václava opět ožĳí příběhy svaté-
ho Františka a jeho bratří, jako je kázání 
ptáčkům, obrácení zlého sedláka Pepína, 
souboj s čertem a hlavně – stavba betlé-

ma. Dvě představení pro školy se chysta-
jí na pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. vždy 
od 10 hodin, dvě rodinná představení 
pro veřejnost proběhnou v pondělí 21. 
12. od 18 hodin a tradičně na Štěpána – 
v sobotu 26. 12. od 14 hodin.
� Ranná péče
Raná péče je terénní sociální služba pro 
rodiny s dítětem, které má svůj start do 

života ztížené zdravotním problémem 
a jeho vývoj je nějakým způsobem ohro-
žen nebo se narodilo s postižením. Jakou 
formou jsou služby poskytovány, komu 
a kde plus další informace zájemcům 
zodpoví pracovníci Střediska rané péče 
SPRP Ostrava v týdnu od 23. do 27. listo-
padu od 8 do 16 hodin na telefonním čís-
le 596 112 473 a 777 234 036. 

Krátce

VISTA se mění před očima

...Ve druhém a třetím patře nabízí Obecně prospěš-
ná společnost BOSWELL bezbariérové bydlení pro 
seniory a ostatní zájemce. Jednolůžkové nebo dvou-
lůžkové pokoje mají vlastní sociální zázemí a jsou 
vybaveny novým nábytkem...

4
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Na první pohled to tak možná nevypadá, 
ale už při vchodu do budovy návštěvník 
v nové, jednoduše řešené recepci (na 
snímku) pozná zásadní změnu. Hotel VIS-
TA v Ostravě-Zábřehu dostává novou tvář, 
jednotlivé objekty procházejí postupnou 
rekonstrukcí tak, aby se znovu staly vy-
hledávaným cílem turistů, kteří zavítají 
do moravskoslezské metropole.

Některé části hotelu VISTA totiž byly 
postaveny v šedesátých letech minulé-
ho století a vzhledem k nárokům hostů 
je na místě celková obnova. „Navazuje-
me na dlouholetou tradici v oblasti uby-
tování a poskytování hotelových služeb,“ 

říká Ivana Karasová, ob-
chodní ředitelka spo-
lečnosti BOSWELL a.s., 
která hotel od roku 2006 
provozuje. Hotel VISTA 
nabízí ubytování v nově 
zrekonstruovaných po-
kojích s celkovou kapa-
citou 165 lůžek ve dvou 
variantách – standard-
ní a manažerské. Samo-
zřejmostí je vlastní so-
ciální zařízení, k výbavě 
patří LCD televize a vy-
sokorychlostní internet 
zdarma. Výhodou ma-
nažerského ubytování 

je patnáctiprocentní sleva v hotelové re-
stauraci. 
„Pokoje jsou vybaveny nejen pro hosty, 
kteří cestují za obchodními povinnostmi, 
ale i pro ty, kteří hledají dlouhodobější 
kvalitní ubytování za přiměřenou cenu,“ 
vysvětluje Karasová.
Kapacita a technické zázemí hotelu VIS-
TA umožňuje pořádat společenské, ro-
dinné i veřejné akce, obchodní setkání. 
„V rámci pořádání těchto akcí můžeme 
poskytnout ucelený gastronomický ser-
vis podle individuálních požadavků kli-
entů,“ říká dále Karasová. 
Ve druhém a třetím patře nabízí obecně 
prospěšná společnost BOSWELL bezba-
riérové bydlení pro seniory a ostatní zá-

jemce. Jednolůžkové nebo dvoulůžkové 
pokoje mají vlastní sociální zázemí a jsou 
vybaveny novým nábytkem. „Na přání 
klienta zajistíme pečovatelské a zdravot-
ní služby,“ zdůrazňuje Ivana Karasová. 
Hotel VISTA je umístěn u hlavní doprav-
ní tepny do Ostravy ze směru Brno, Pra-
ha a mezinárodního letiště Leoše Janáčka 
v Mošnově. Výhodou je blízkost lesopar-
ku Bělský les, Vodního areálu Jih nebo 
nákupního centra Avion Shopping Park. 
Společnost BOSWELL a.s. provozuje také 
ubytovací komplexy Vítek a Metalurg. 
Také tyto procházejí postupnou rekon-
strukcí. Michael Ku�y

INZERCE

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
18-20-M/01  Informační technologie 

– aplikace osobních počítačů.  
63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 

(management-obchod, služby, 
elektrotechnika, sportovní kluby)  

78-42-M/01   Technické lyceum 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení
23-45-L/001 Mechanik seřizovač 
23-45-L/004 Mechanik seřizovač – mechatronik 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
23-43-L/506  Provozní technika, nástavbové 

studium   
26-41-L/501  Elektrotechnika, nástavbové 

studium 

Dny otevřených dveří:
12. prosince 2009

9. ledna 2010
9.00-12.00 hodin

Střední vzdělání s výučním listem:
21-52-H/01 Hutník   
23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník)
23-56-H/01 Obráběč kovů  
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje (chlazení, výtahy, 
elektronika)

Škola úspěšně realizuje projekty MSK spolufi nanco-
vané Evropskou unií.
Škola připravuje odborníky pro akciovou společnost 
ArcelorMittal Ostrava ve strojírenských, hutnických 
a elektrotechnických oborech, žáci dostávají prospě-
chová stipendia.

Moderní svářečská škola.
Rekvalifi kační kurzy.
Přijímací řízení proběhne v zákonných termínech. 
Do všech forem studia a vzdělávacích programů 
jsou žáci přijímáni podle výsledků ze základní 
školy.

Přijímací zkoušky se nekonají.
Adresa: Vratimovská 681, 707 00 Ostrava-Kunčice
Kontakty: tel.: 59 568 7301, 59 568 7893,
 59 568 6272  fax: 596 634 489
e-mail:  studijni-sos@soskuncice.cz

studijni-sou@soskuncice.cz 

Střední škola Ostrava-Kunčice
příspěvková organizace 

Vzdělávací nabídka 
ve školním roce 2010/2011:

Škola s tradicí

Hotel VISTA se mění před očima

Studentská rezidence VISTA
Vysokoškoláci studující v Ostravě mo-
hou od října využívat k bydlení nově 
vzniklou Studentskou rezidenci VISTA. 
Nachází se na ulici kpt. Vajdy v Zábře-
hu. Studenti si mohou vybrat z nabídky 
dvoulůžkových pokojů, které se liší vy-
bavením a cenou. Nyní zde bydlí na dvě 
stě padesát studentů a kapacita je té-
měř stoprocentně naplněna. Ubytování 
doplňuje řada služeb - od prodejny po-
travin, možnosti sportování až po stu-
dentský klub. O studentské bydlení „na 
VISTĚ“ je velký zájem. Proto je na příš-
tí rok naplánováno pro studenty dalších 
více než sto lůžek. Během školního roku 
probíhá řada kulturních akcí.
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Blíží se Vánoce, snad nejhezčí svátky 
roku. Je čas se zastavit po celoročním 
shonu, sejít se s přáteli a v rodinném 
kruhu, obdarovat blízké. Lidé berou úto-
kem obchody a nastalé situace využívají 
zejména kapsáři, kteří mívají v tomto ob-
dobí roku žně. 

Lidé u sebe mívají větší finanční hotovost 
než obvykle, jsou méně obezřetní a zlodě-
jům nahrávají také tlačenice v obchodech, 
na poštách, v dopravních prostředcích. 
Městská policie Ostrava bude v tomto ob-
dobí zaměřovat pozornost při výkonu 
služby zejména na místa s větší koncen-
trací obyvatel, strážníci budou provádět 

pochůzkovou činnost hlavně v okolí po-
boček České pošty, bankovních ústavů, 
obchodů a nákupních středisek, místech 
konání vánočních trhů, v okolí zastávek 
MHD a v neposlední řadě v okolí parko-
višť. Počet hlídek bude ve vytipovaných 
lokalitách navýšen v maximální možné 
míře. V letošním roce bude toto preventiv-
ní opatření zahájeno 4. prosince 2009 a po-
trvá až do Štědrého dne.
Silniční provoz v tomto období houstne, 
parkoviště bývají přeplněná, řidiči mnoh-
dy zaparkují na místech, kde je to zakázá-
no. Jistě není příjemným zážitkem platit 
posléze případnou pokutu za špatné par-
kování a také zjištění, že na špatně parku-
jící vozidlo byla umístěna „botička“, nebo 

bylo dokonce odtaženo. Při průjezdu měs-
tem a při parkování je proto nutno věnovat 
maximální pozornost dopravnímu znače-
ní. Rovněž je třeba mít na zřeteli, že špatně 
zaparkované vozidlo může znemožnit prů-
jezd vozidlům integrovaného záchranného 
systému či vozidlům provádějícím údrž-
bu silnic. Pokud je to možné, doporučuje-
me parkovat na placených hlídaných par-
kovištích, také v okolí nákupních středisek 
bývají dostatečně velké parkovací plochy. 
Řidiči v Ostravě mají také možnost parko-
vání v několika podzemních či nadzem-
ních parkovištích. Strážníci v ulicích zcela 
jistě rádi poskytnou informace o místech, 
kde je možno zaparkovat či jak se nejsnáze 
dostat do místa určení. MP Ostrava

Městská policie Ostrava posílí 
v předvánočním období výkon služby

Vánočně la-
děná radnice. 
Hlavní budo-
va Úřadu měst-
ského obvodu 
Ostrava-Jih se 
každým dnem 
rozsvítí do svá-
tečního. Zářit 
bude tak jako 
při zkoušce, kte-
rá proběhla prv-
ní listopadové 
pondělí.

 Text a foto: 
Michael Ku�y

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  
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Ve středu 4. listopadu zavítal na Úřad 
městského obvodu Ostrava-Jih honorár-
ní konzul Ruské federace Aleš Zedník.

„Je důležité udržovat kontakty s před-
staviteli veřejné správy,“ vysvětlil jeden 
z důvodů návštěvy bývalý ostravský pri-
mátor. Zedník tlumočil potěšení ruské 
strany nad skutečností, jak se vedení Os-
travy-Jihu na svém území stará o válečné 
hroby a památníky ruských osvobodite-
lů. Společně s vedením obvodu debato-
vali nad nejrůznějšími tématy – stycích 
Ostravy s družebním městem Volgograd, 
rozvoji jaderné energetiky v Rusku, tu-
ristických destinacích Moravkoslezské-
ho kraje, o sportu nebo o zrekonstruova-
né Jubilejní kolonii v Hrabůvce. 

„Pro Ostravu je oceněním, že ruský 
konzulát vznikl právě tady. Ostrava 
vždy byla městem, které bylo obchod-
ně navázáno na dodavatele z východní 
Evropy. Tyto vazby naštěstí nebyly úpl-
ně zpřetrhány a dnes se to ukazuje jako 
výhoda,“ dodal Aleš Zedník a připo-
mněl činnost Rusko-českého vědecké-
ho a kulturního fóra. Obecně prospěšná 
společnost se soustředí na průmyslo-
vou, vědeckou a kulturní spolupráci 
mezi subjekty na území Ruské federa-
ce a České republiky, zejména v Morav-
skoslezském kraji. (kut)

Návštěva honorárního konzula Ruska

Kladení věnců. V úterý 27. říj-
na se u pomníku na Husarově 
ulici ve Výškovicích uskutečnila 
vzpomínka na Den vzniku samo-
statného Československa (snímek 
vpravo), ke kterému došlo v dů-
sledku končící 1. světové války 
v roce 1918. Věnce položili před-
stavitelé obvodu v čele se staros-
tou Karlem Sibinským. Ve středu 
11. listopadu se pak na pietním 

místě v ZŠ Březinova v Zábře-
hu slavil Den válečných vete-
ránů (snímek vlevo). Přítom-
ní hosté si připomněli konec 1. 
světové války, ale také poctu vo-
jákům z 2. světové války i všech 
dalších konfliktů. Věnce v budo-
vě školy položili místostarostové 
MO Ostrava-Jih Ľubomír Košík 
a Jiří Voloch.

Text a foto: Michael Ku�y

� Ozvěny Ekofilmu
V pátek 4. prosince od 8 do 13 hodin 
proběhne v KD K-TRIO v Hrabůvce 
přehlídka vítězných snímků 35. roční-
ku Mezinárodního filmového festivalu 
o životním prostředí, přirodním a kul-
turním dědictví Ozvěny ekofilmu 2009. 
Programem budou provázet a s diváky 
debatovat odborníci z oblasti ochrany 
přírody, přírodního prostředí a ekolo-
gie. Dopolední promítání je určeno pře-
devším pro školní mládež a je nutné se 
na něj objednat. Vstup je zdarma.
� Změna v jízdním řádu
V souvislosti s ukončením uzávěry Ze-
lené ulice dojde od 1. prosince ke změ-
ně v jízdním řádu autobusových linek 
č. 24 a 42. Z provozních důvodů dojde 
ke sloučení výše uvedených linek do 
jedné nové linky č. 24. Toto opatření 
zlepší orientaci cestující veřejnosti.

Krátce
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23. 11.
Vaňkova 6
F. Lyska 13
J. Herolda 2
Horní 58
Cholevova 23
Krakovská 14
Mitušova 57
U Lesa 80
Horní 28
Dr. Martínka 9, 59
Klegova 68

24. 11.
Holasova 16 
U Prodejny 7
U Haldy 60
Dvouletky 70
U Nové školy 83
Závodní 15
Horní 11
Šponarova 9
Moravská 101
Selská 10
Bystřinova 31
Edisonova 13

25. 11.
Moravská 101
Mozartova 16

Chalupníkova 28, 66
Česká 10
Pospolitá 26
Starobělská 35
Věšínova 20
Palkovského 21
Hulvácká 20
V Poli 23
Na Nivách 30

26. 11.
Zimmlerova 21, 47
Jandova 3
Markova 8
Horymírova 10, 26, 116
Tylova 15, 39
Jugoslávská 43
Karpatská 49
Sarajevova 1

30. 11.
Abramovova 8
Pavlovova 67
Utvenkova 2
Gurťjevova 2
Chrjukinova 13
Samojlovova 17
Pjanovova 25
Čujkovova 9, 38, 41
Svazácká 4

Průkopnická 11

1. 12.
Krasnoarmějců 14, 25
Svazácká 21
P. Lumumby 26
Jiskřiček 8
Svornosti 12, 45
Husarova 9, 29
29.dubna 13
Staňkova 4, 22

2. 12.
Výškovická 149, 153
Jičínská 9, 33
Srbská 21
Výškovická 178, 186, 
Lumírova 60, 26, 12
Proskovická 88 (rod. 
domy), 27

3. 12.
Drůbeží 6
K Odře 8
Hýlova 20
Kotlářova 3
Volgogradská 17, 30, 
52, 66, 108
Petruškova 20
Výškovická 70, 92

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih

INZERCE

Vydařený pobyt dětí 
Díky projektu „Logos“ se Odboru sociálně-právní ochrany dětí 
ÚMOb Ostrava-Jih podařilo i letos zrealizovat třídenní víkendo-
vý pobyt v rekreačním středisku Tetřev v Horní Lomné u Jablun-
kova. Tentokrát měly děti možnost pod odborným pedagogickým 
vedením formou interakčních her prohloubit a zdokonalit znalos-
ti anglického jazyka. Připraven byl i ekologický program Kouzla 
s přírodou, kde se děti dozvěděly o bohatství ukrytém v přírod-
ních materiálech a lidském umu. Naučily se vyrábět ekoplastelínu, 
utkaly si kobereček, ušily voňavé pytlíčky a navlékaly náhrdelník 
z luštěnin a jiných darů přírody. Díky příznivému počasí měly děti 
možnost trávit velkou část pobytu v malebné beskydské přírodě 

a načerpat tak mno-
ho fyzických i psy-
chických sil. Dětem 
klientů odboru soci-
álně právní ochrany 
dětí se dostalo mno-
ho podnětných zá-
žitků a stejně jako 
minule byly poby-
tem nadšeny.  (d)

Foto: 
Petra Pokludová

SC 90622/1
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Středisko volného času v Ostravě-Zábře-
hu nabízí po celou zimu spoustu zajíma-
vých akcí.

Od 1. do 3. prosince bude probíhat Miku-
lášský maraton. Děti budou v první čás-
ti postupně procházet čertovskou a an-
dělskou dráhou plnou úkolů a soutěží. 
Po splnění těchto stanovišť pro ně bude 
připraveno výtvarné tvoření, dále taneč-
ní školička, zpívání, překážková dráha, 
říkadla a nakonec mikulášská nadílka 
s čerty a anděly.

V týdnu od 7. 12. bude probíhat už 18. roč-
ník Vánoční tvůrčí dílny. Jedná se o prodej-
ně-kreativní vánoční výstavu určenou pře-
devším dětem základních a mateřských 
škol MO Ostrava-Jih a široké veřejnosti. 
Této akce se v loňském roce zúčastnilo přes 
pětset účastníků a skončila velkým úspě-
chem. Děti samostatně procházejí jednot-
livými dílnami a workshopy. Ty jsou roz-
děleny na výtvarné, tvůrčí, hravé, ale také 
vědomostní. Na stanovištích se děti sezná-
mí s vánočními zvyky a tradicemi v zahra-
ničí. Vyrábějí si vánoční ozdoby nebo jedno-

duché dárky pro své kamarády a nejbližší. 
Pro všechny je otevřena keramická dílna, 
adventní, papírová, svíčková, smaltovací 
a také dílna s názvem Vánoce ve světě.
Dalším krásným zážitkem s možností na-
čerpat pravou sváteční atmosféru bude 
Výchovný adventní koncert pěveckých 
dětských souborů a dětských hudeckých 
muzik, na kterém vystoupí mj. dětský 
folklórní soubor Holúbek. Tento koncert 
se uskuteční 16. prosince v pastoračním 
sále Kostela Ducha Svatého v Ostravě-
-Zábřehu. Hana Stodůlková

Šťastné a veselé s Domečkem

�

Ekonomika a podnikání  63-41-M/01
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
- počítačové a zabezpečovací systémy 
- elektrotechnická zařízení
Optik 23-62-H/001

 �

Elektrikář  26-51-H/01
Elektrikář silnoproud  26-51-H/02
Spojový mechanik  26-59-H/01

�

Podnikání 64-41-L/516  
Elektrotechnika 26-41-L/501

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Na Jízdárně 30. 702 00 Ostrava p.o.

Bližší informace na tel.: 596 624 441 (p. Selecký, RNDr. Maršálková)

Srdečně zveme všechny 
žáky Základních škol

Škola nabitá elektřinou
Přijímáme bez přijímacích zkoušek!

INZERCE

� Tip na vánoční dárek: poukaz na 
kulturu v Akordu
Zajímavou novinku nabízí letos popr-
vé Dům kultury Akord. Pokud si lá-
mete hlavu, co darovat pod stromeček 
svým blízkým, můžete mít po staros-
tech: stačí zajít do Akordu a zakou-
pit dárkový poukaz na jakékoliv kul-
turní akce, které DK Akord uspořádá 
v příštím roce. Hodnotu poukázky si 
můžete vybrat ve výši 1000 Kč nebo 
2000 Kč. A pak si stačí jen vybrat z bo-
haté nabídky divadel, koncertů, plesů, 
klubových pořadů či pohádek podle 
chuti a času a rezervovat si včas vstu-
penku. Z poukazu pak bude přísluš-
ná hodnota vstupenky odečtena až do 
úplného vyčerpání částky a vaši blíz-
cí tak mohou strávit mnoho krásných 
kulturních zážitků po celý rok 2010. 
Více informací najdete na interneto-
vých stránkách www.dk-akord.cz.

Krátce
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 9
10

72
/3

Vánoční výzdoba bude lev-
nější. Městský obvod Ostrava-
-Jih letos investuje do vánoční 
výzdoby zhruba 500 tisíc korun, 
což je o 700 tisíc korun méně než 
v loňském roce. „Nové ozdobné 
prvky v letošním roce nebudeme 
pořizovat,“ uvedl místostaros-
ta Radim Miklas. Na území nej-
lidnatějšího ostravského obvo-
du bude celkem sedm vánočních 
stromů. Slavnostní rozsvícení se 
uskuteční 29. listopadu na ná-
městí SNP v Zábřehu a 6. pro-
since na pěší zóně u Kulturního 
domu K-TRIO v Hrabůvce. Tře-
tí strom bude nazdobem u kru-
hového objezdu v Hrabůvce (na 
snímku). Na tomto místě pro-
běhne 1. ledna 2010 od 18 hodin 
tradiční novoroční ohňostroj. 
Ještě tam je v textu slovo nazdo-
bem místo nazdoben.

Text a foto: Michael Ku�y
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Projektový den Poznej sám sebe
Na ZŠ Horymírova pokračuje druhým 
rokem realizace projektu Průřezová té-
mata v kostce financovaného z Evrop-
ského sociálního fondu a státního roz-
počtu. V září se uskutečnily dva kurzy 
pro žáky v hotelu Sepetná na Ostravici. 
Zaměřeny byly na téma osobnostní so-
ciální výchovy pro žáky 6. ročníku a na 
ekologii pro žáky 3. a 4. ročníku. Cílem 
tohoto zážitkového kurzu bylo zvládnutí 
pravidel chování, osvojení si vědomostí 
o přírodě, pozorování a sběr přírodních 
materiálů. Před podzimními prázdni-

nami čekal na žáky první velký projek-
tový den. Jmenoval se Poznej sám sebe. 
Děti se rozdělily do skupin podle data 
narození na ryby, berany, býky, vodná-
ře a další znamení zvěrokruhu. Dozvě-
děly se spoustu zajímavých věcí, jaké 
mají vlastnosti, jací jsou podle své oblí-
bené barvy, jaký je „jejich strom“ podle 
keltského kalendáře nebo jací jsou podle 
svého jména. Nakonec se všichni společ-
ně sešli a vyměňovali si poznatky, které 
se o sobě dozvěděli, a vytvořili si třídní 
zvěrokruh. (d)

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih vyhlásil vý-
běrová řízení pro poskytnutí dotací v oblasti školství, kultury, spor-
tu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mláde-
že pro rok 2010.
Do výběrového řízení se mohou přihlásit občanská sdružení, humanitární organi-
zace a jiné právnické nebo fyzické osoby působící na území MO Ostrava-Jih v oblas-
ti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí 
a mládeže.

Žádosti budou přijímány do 15. ledna 2010 (rozhodující je razítko pošty nebo po-
datelny ÚMOb Ostrava-Jih). 

Odbor školství a kultury Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, který bude posky-
tovat případné informace k problematice dotací:
• v oblasti školství a kultury – p. Olšovská, tel. č. 599 430 263
• v oblasti sportu, prevence kriminality, volného času dětí a mládeže – Ing. Sládeč-

ková, tel. č. 599 430 227

Potřebné formuláře je možné vyzvednout v kanceláři č. 110, budova B, 1. patro 
ÚMOb Ostrava-Jih nebo na internetové adrese www.ovajih.cz.

Odbor sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, který bude poskytovat 
případné informace k problematice dotací:
• v oblasti sociální – sekretariát vedoucí odboru sociální péče tel. č. 599 430 451

Formuláře k podání žádosti je možné vyzvednout v kanceláří č. 103 nebo kan-
celáři č. 133, budova C, přízemí ÚMOb Ostrava-Jih nebo na internetové adrese 
www.ovajih.cz. Odbor školství a kultury ÚMOb Ostrava-Jih

Kniha mého srdce
Základní škola na ulici Alberta Kuče-
ry v Hrabůvce si název letošního prvního 
projektového dne vypůjčila z ankety, kte-
rá proběhla v České televizi. Během týd-
ne žáci přinášeli knihy, které byly něčím 
zvláštní. Sešla se spousta nejmenších, nej-
větších i nejstarších knížek. Žáci si ve tří-
dách četli úryvky z knih, které si do ško-
ly přinesli jako své nejoblíbenější. Pohádky 
střídaly dobrodružné, napínavé či humor-
né příběhy, starší žáci četli mladším a na-
opak, ve školní knihovně byla připravena 
výstavka „nej“ knížek. Žáci každé třídy vy-
brali dvě knihy, které postoupily do školní-
ho kola. Hlasováním pak určili žáci první-
ho stupně, že nejvíce je zaujalo povídání 
O zvědavém štěňátku. Ti starší rozhodli, 
že titul Kniha mého srdce patří napínavé-
mu romantickému příběhu Stmívání. (d)

Rekvalifi kace Kurzy
Semináře Pomaturitní studium

(účetnictví, mzdy, daně, IT, marketing, management)

Garance nejnižší ceny na trhu.
Skupiny maximálně do 10 lidí.
Volejte: +420 774 704 346

www.vzdelavani-kurzy.cz

Centrum odborného vzdělávání
„nejlepší cesta jak se vzdělávat“

� Miniškolička na ZŠ Kosmonautů 15
Při ZŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu je 
pro předškoláky a jejich rodiče při-
praven cyklus deseti lekcí příprav-
ky na školu a vše co se školou souvi-
sí. Miniškolička probíhá každé úterý 
a navštěvuje ji padesát dětí předškol-
ního věku.
� PRAKLÍČ K 15
Se začátkem listopadu byl na ZŠ a MŠ 
Kosmonautů 15 v Zábřehu spuštěn 
unikátní projekt s názvem PRAKLÍČ 
K 15. Jedná se o praktický program 
pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
v rámci průřezového tématu EVVOÍ. 
Více o projektu lez najít na webových 
stránkách www.kosmonautu15.cz.

Krátce ze škol
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Nová multimediální učebna. V prostorách Vyšší odborné ško-
ly AHOL na Petruškově ulici byla slavnostně otevřena nová 
multimediální učebna. Projekt multimediální učebny a zavá-
dění e-learningu do výuky byl financován ze zdrojů Evropské 
unie, získal dotaci 3,5 milionu korun z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko. „Kombinace internetu a kvalitního 
dataprojektoru s vysokým rozlišením nám umožní v budoucnos-
ti realizovat přenosy konferencí, přednášek nebo jednání,“ uved-
la ředitelka Vyšší odborné školy AHOL Pavla Sztulová. Rekon-
strukce nové učebny trvala čtyři měsíce.
 Text a foto: Michael Ku�y

Na ZŠ B. Dvorského 
vysílá školní televize
V ZŠ Ostrava-Bělský Les mají žáci vlastní televizi. V rámci pro-
jektu „Televizní noviny v naší škole“ natáčejí, stříhají a dále 
upravují videa, která se pak vysílají na televizorech umístěných 
na chodbách. Diváci si je najdou také na školních webových 
stránkách i na YouTube. Žáci vytvářejí nejen zprávy o dění ve 
škole, ale také rozhovory, reportáže nebo třeba originální rekla-
my. S kamerou se mohou vydat i mimo školu, například do růz-
ných institucí nebo na zajímavá místa v Ostravě.
„Možnosti, které tento projekt dětem dává, jsou obrovské. Mohou 
se učit napsat scénář programu, zkusí si práci s kamerou, stanou 
se na chvíli reportéry s mikrofonem nebo hlasatelem ve studiu. 
U počítače se pak učí vzniklý materiál upravovat – stříhat, mixo-
vat zvuk, doplňovat titulky a podobně,“ uvedl učitel Jan Goj. 
Děti se tvorbě školní televize věnují nejen v rámci výuky, ale 
také v kroužku s originálním názvem „Kamera, klapka, je-
dem!“, kam docházejí v odpoledních hodinách. (d)

� ZŠ MUDr. Lukášové zve předškoláky
Základní škola MUDr. Emílie Lukášové v Hrabůvce při-
pravila pro rodiče a předškoláky mnoho zajímavých akcí. 
Mohou se těšit např. na Halloween party, Zábavnou školu, 
Sportovní hry, Happy English nebo Veselou matematiku. 
Aktuální termíny i pozvánky na další zajímavé akce je mož-
né najít na webových stránkách www.zslukasove.cz
� MŠ zve na vánoční jarmark
Mateřská škola Ignáta Herrmanna pořádá 10. prosince den 
otevřených dveří pro veřejnost spojený s vánoční výstavou 
a odpoledním vánočním jarmarkem pro rodiče. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout perníkové nápady, adventní vazby 
a další vánoční výzdobu. 
� Klub předškoláčků na ZŠ Krestova
Na ZŠ Krestova v Hrabůvce probíhají od 3. listopadu 2009 
do 30. března 2010 každé úterý v době od 15.30 do 16.15 ho-
din odpolední aktivity určené dětem, které se chystají v led-
nu 2010 k zápisu do první třídy. Předškoláčci se na klubo-
vých posezeních pozvolna připravují na pohodový vstup do 
základní školy, zvykají si na školní prostředí, poznají nové 
kamarády i své budoucí paní učitelky. Prostřednictvím při-
chystaných her a zajímavých činností si také rozvíjejí jem-
nou i hrubou motoriku, slovní zásobu, myšlení či matema-
tické představy a mají možnost využít i odborné učebny 
školy. Další informace lze najít na www.zskrestova.cz.
� Technická dovednost žáků
Na konci října proběhlo na ZŠ a MŠ Volgogradská 6B v Zá-
břehu městské kolo soutěže Technická dovednost žáků zá-
kladních škol. Soutěže se zúčastnilo osmatřicet vybraných 
žáků z patnácti ostravských základních škol. Cílem projektu 
je osvěta technických oborů, zvýšení zájmu žáků základních 
škol o strojírenské a stavební obory středních škol. Nejlep-
ších deset žáků obdrželo hodnotné ceny (digitální fotoapa-
rát, mobilní telefon, MP3 přehrávač) a všichni pak upomín-
kové předměty.

Krátce ze škol
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� Přijďte si zazpívat
ZŠ a MŠ Krestova v Hrabůvce pořádá 
pěveckou soutěž pro děti od pěti do sed-
mi let. Uskuteční se ve středu 16. prosin-
ce v 15.30 hodin v hudebním sále školy. 
Soutěžící děti přednesou jednu lidovou 
nebo umělou píseň podle vlastního výbě-
ru. Vítězové budou odměněni věcnými 
cenami, které do soutěže věnuje pořada-
tel Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ 
Krestova. Každý soutěžící obdrží diplom. 
Přihlásit se je možné do 10. prosince tele-
fonicky na čísle 596 713 298 nebo e-mai-
lem iveta.unzeitigova@zskrestova.cz. 
� Škola maluje, vystavuje, soutěží
ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové v Hra-
bůvce obdržela z ruského města Sankt-
-Petěrburg sdělení o dalším úspěchu jejich 
žáků v zahraničí. Už pojedenácté Rusko 
vyhlásilo mezinárodní soutěž výtvarných 
prací pro děti od šesti do patnácti let. Le-
tošní ročník byl věnován tématu „Moje 
země, moje město včera, dnes, zítra“. Do 

Sankt-Petěrburgu bylo posláno něko-
lik stovek výtvarných prací žáků z celé-
ho světa, např. z USA, Anglie, Německa, 
Turecka, Bulharska, Kazachstánu a také 
z České republiky. Sedmnáctičlenná po-
rota se při výstavě těchto prací (30. dubna 
– 1. června v Michajlovském zámku) roz-
hodla, že padesát nejlepších prací zveřejní 
ve výtvarném katalogu. Za Českou repub-
liku bylo vybráno právě město Ostrava 
s malbou vysokých pecí. Autorkou tohoto 
výtvarného díla je Nikola Pernická, žáky-
ně loňského devátého ročníku školy.
� Setkání studentů a pedagogů
Na Gymnáziu Ostrava-Hrabůvka, ul. F. 
Hajdy 34 se v pátek 27. listopadu usku-
teční závěrečné setkání studentů a peda-
gogů partnerských škol v rámci projektu 
Cesta dějinami, který je zaměřen na dru-
hou světovou válku a holocaust. Přĳe-
de třicet studentů, pedagogů a zástupců 
polského města Strumien. Na programu 
jsou hudební a folklórní vystoupení, vý-

tvarná výstava, fotovýstava, prezentace 
prací studentů o dějinách, literatuře, fo-
tografie z exkurzí, studentský film a se-
tkání s pamětníkem holocaustu. Začátek 
akce je v 9 hodin. 
� Den otevřených dveří na ZŠ Mitušova 8
V pátek 11. prosince se na ZŠ a MŠ Mitu-
šova 8 v Hrabůvce uskuteční den otevře-
ných dveří. V průběhu dopoledne mo-
hou rodiče navštívit své děti přímo ve 
vyučovacích hodinách. Odpoledne pro-
běhne už tradiční vánoční jarmark, které-
mu bude předcházet rozsvícení vánoční-
ho stromečku.
� Vánoční jarmark na ZŠ Bělský Les
Ve čtvrtek 17. prosince od 15 hodin se ve 
školní jídelně ZŠ Ostrava-Bělský Les usku-
teční vánoční jarmark. Na této předvánoční 
akci si zájemci mohou koupit od dětí jejich 
výrobky, jako jsou vánoční ozdoby, šperky 
nebo různé dekorační předměty. Nebude 
chybět správná vánoční atmosféra s kole-
dami, stromečkem a vůní cukroví.

Krátce ze škol
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Využijte dotací
projekt / dotace / realizace

Tomáš Závada, majitel společnosti INTOZA s.r.o.,

přichází s doporučením:
  Svěřte energetickou náročnost svého obydlí 
do rukou profesionálů, získejte státní dotaci
a řadu dalších výhod!

Volejte zdarma 800 888 506 www.intoza.cz

tel./fax: 596 618 979
mobil: 605 267 623
e-mail: intoza@intoza.cz
Nemocniční 2902/13, 702 00  Ostrava
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace
Kulturní dům K–TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-
-Hrabůvka
(596 739 107, fax: 596 739 224)
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
(596 739 107, fax: 596 739 224)
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
(596 751 712, 3)
www.kzoj.cz

� Společenská zábava
4. 12. v 17 hodin – MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA. 
K tanci i poslechu hraje skupina DOMINO. 
Předprodej KD K-TRIO.
4. 12. v 19 hodin – JANEK LEDECKÝ a NOS-
TITZ QUARTET – vánoční koncert za dopro-
vodu symfonického kvartetu v kině Luna. Před-
prodej KD K-TRIO, KINO LUNA, OIS.
6. 12. od 10 hodin – MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE 
s rozsvícením stromu. Mikulášský jarmark, 
Tomáš Kočko a orchestr, divadlo pro děti, 
koledy, mikuláš, čert a anděl, betlém.Vstup 
zdarma.
8. 12. v 19 hodin – ROBERT KŘESŤAN & 
DRUHÁ TRÁVA, COP. Speciální předvánoční 
dvojkoncert skupin DRUHÁ TRÁVA a COP 
spojený se křtem nového CD COP: XXX (2009). 
Předprodej KD K-TRIO, OIS.
13. a 20. 12. v 17 hodin – TANEČNÍ VEČERY. 
Pro příznivce společenského tance se skupinou 
DOMINO. Předprodej KD K-TRIO.
26. 12. v 17 hodin – ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA. 
K tanci i poslechu hraje skupina DOMINO. 
Předprodej KD K-TRIO.
31. 12. od 20 hodin – SILVESTR. Živá hudba, 
diskotéka, programové vstupy, silvestrovské 
menu. Předprodej KD K-TRIO.
� Dětem
6. 12. v 10, 14 a 16 hodin – MIKULÁŠSKÁ NA-
DÍLKA S POPLETENÝM ČERTÍKEM. Inter-
aktivní pořad pro děti a rodiče, na závěr Miku-
láš rozdá balíčky. Předprodej KD K-TRIO.
6. 12. od 10 hodin – MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE 
s rozsvícením stromu. Mikulášský jarmark, To-
máš Kočko a orchestr, divadlo pro děti, koledy, 
Mikuláš, čert a anděl, betlém. Vstup zdarma.
13. 12. v 10 hodin – VÁNOCE SE ZLATÝM KLÍ-
ČEM – kino Luna. Pohádka pro nejmenší o čer-
tíkovi, který se nechtěl vrátit do pekla. Předpro-
dej KD K-TRIO, Kino Luna.
20. 12. v 10 hodin – VÁNOČNÍ SHOW. Mini-
diskotéka s Míšou Růžičkovou a Hopsalínem 
na poutavé písničky, soutěže a tanec pro děti 
i rodiče. Předprodej KD K-TRIO.
20. 1. 2010 – ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO aneb 
„Dělání, dělání nudu z těla vyhání“. 2. ročník 
soutěže v praktických a odborných dovednos-
tech pro žáky 8. a 9. tříd. „Řemeslo má zlaté 
dno“ je soutěž šestičlenných družstev, pro která 
jsou připravena ve spolupráci s odbornými uči-
lišti a středními odbornými školami interak-
tivní stanoviště, na kterých se bude prezentovat 
konkrétní řemeslo či obor praktickým úkolem. 
Pod odborným vedením si žáci osvojí vlastní 
předpoklady pro různorodé činnosti související 
s daným oborem. Přihlášky pro družstva a in-
formace: Ingrid Červeňová tel: 596 721 488 nebo 
na www.kzoj.cz.
� Výstavy
9. 12. v 17 hodin – VERNISÁŽ – FOTOGRA-
FIE – František Hajný.

KRAJINA – Jiří Pastor, BESKYDY – Michal 
Tvrdý – výstava fotografií.
Pavel Szabo – SVĚT HOR – výstava fotografií 
– Restaurace K-TRIO.
� Vzdělávací kurzy a semináře 
1. 12. v 17.00 hodin – VÁNOČNÍ KORÁLKO-
VÁNÍ. Tříhodinový kurz výroby šperků z bi-
žuterie a komponentů, vyhotovíte si dva ná-
hrdelníky a dvě soupravy náušnic, naučíte se 
pracovat s řetízkem i lankem, jako bonus ob-
drží každý účastník vánoční dárek.
2. 12. v 17.30 hodin – MOJE VZTAHY – 
VZTAHY ŽENY. O nejdůležitějších vztazích 
v životě ženy a hledání jejich naplnění pro-
střednictvím sebepoznání, přátelství a lásky 
přednáší RNDr. Lenka Krejčí.
14. 12. v 17.00 hodin – PSYCHOTERAPIE 
V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ. Beseda se zku-
šeným terapeutem D. A. Červenkou určená 
všem, kteří si chtějí osvojit postup řešení kon-
fliktů a napětí, které ztrpčují lidem život. Před-
prodej KD K-TRIO.
� Komorní klub 
10. 12. v 18.30 hodin – VÁNOČNÍ KONCERT. 
Zpěv – Soňa Jungová, Karel Mrkva, Petr Volný, 
klavírní doprovod – Regina Bednaříková. Na 
programu: G. Verdi, P. I. Čajkovskĳ, F. Schu-
bert, E. Kálmán, R. Friml, F. Lehár, O. Nedbal, 
K. Svoboda. Árie, operetní a muzikálové melo-
die, koledy. Předprodej KD K-TRIO, OIS a na 
místě od 17.30 hodin v den koncertu.
17. 12. v 18 hodin – Z MOSKVY NA DALEKÝ 
SEVER A SOLOVECKÉ OSTROVY. Cesto-
pisná přednáška s projekcí manželů Pazdzio-
rových. Předprodej KD K-TRIO, OIS a na místě 
od 17.30 hodin v den akce.

 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 vždy půl hodiny před začátkem prvního 
představení a poté nepřetržitě do 19.45 h.
FILMÁNIE 2009
Od čtvrtka 10. 12. do čtvrtka 17. 12. dle nabídky, ja-
kýkoliv film a hodinu promítáme za padesátiko-
runu!
10.–13. 12. 15.00 Ať žĳí rytíři! 
10. 12. 17.30 Na chvíli svobodni 
10. 12. 19.30 Můj život v ruinách
11.–13. 12. 17.00 Můj život v ruinách
11.–13. 12. 19.30 Hanebný pancharti
14.–16. 12. 15.00 Doba ledová 3: Úsvit dino-

saurů
14.–16. 12. 16.30 Vánoční koleda
14.–15. 12. 18.00 Kněžna Libuše
14.–15. 12. 19.45 Ctihodný občan
16. 12. 18.00 Jánošík. Pravdivá historie
17. 12. 17.30 La Bohéme
17. 12. 19.30 2Bobule
Od pondělí 30. 11. do středy 2. 12. v 17.00 ho-
din: PAMĚTNICE (ČR 2009). Poetická komedie 
o nepochybně posledním školním srazu je fil-
mem nejenom o pomstě, ale také o životě dneš-
ních seniorů, o jejich vztazích s rodinou a mezi 
generacemi.. V hlavních rolích Libuše Švor-
mová, Tomáš Magnusek, Antonie Hegerlíko-
vá,Vladimír Brabec, Zita Kabátová, Pavel Zed-
níček, Josef Zíma, Libuše Havelková, Květa 
Fialová, Josef Somr, Stanislav Zindulka a řada 

dalších českých hereckých osobností. Mládeži 
přístupný, 100 minut. Vstupné 70 Kč. (30. 11. 
vstupné 50 Kč)
Od pondělí 30. 11. do čtvrtka 3. 12. v 19.30 ho-
din, čtvrtek 17. 12. v 19.30 hodin: 2BOBULE 
(ČR 2009). Volné pokračování úspěšné kome-
die Bobule obohatí nové postavy v čele s Ji-
řím Kornem, Jiřím Krampolem, Janou Švando-
vou a dalšími. Opět budeme sledovat trampoty 
dvojice kamarádů Honzy a Jirky, z nichž ten 
první se pouští jakožto vinař začátečník do vr-
cholného umění slámového vína. Nejenže se-
lhává, ale po nečekaném příchodu kumpána 
Jirky se jeho život obrátí naruby. Jirkova slabost 
pro ženy se totiž zvrhla doslova v zápas o život. 
Důležitou roli hraje i poklidné a vstřícné pro-
středí moravských vinic …a Svatomartinské. 
Mládeži přístupný, 93 minut. Vstupné 75 Kč. 
(17. 12. vstupné 50 Kč)
Pátek 4. 12. v 19.00 hodin: JANEK LEDECKÝ 
A NOSTITZ QUARTET – VÁNOČNÍ KON-
CERT
Od soboty 5. 12. do středy 9. 12. v 17.00 hodin: 
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED (USA 2009). 
Ryan (Aaron Eckhart ) je populárním spiso-
vatelem knih o tom, jak se vypořádat se ztrá-
tou a dopřát životu nový smysl. Je hvězdou 
v oboru a žĳe v domnění, že i on sám se vyrov-
nal se svou minulostí. Jenže potká Eloise (Jen-
nifer Aniston) a jeho život se obrátí vzhůru no-
hama. České titulky, od 12 let, drama/romance 
109 minut. Vstupné 75 Kč.
Od soboty 5. 12. do středy 9. 12. v 19.30 ho-
din: OKO VE ZDI (ČR/Slovensko 2009). Psy-
chologický thriller o milencích, kteří jsou ne-
známým člověkem drženi v jedné místnosti 
starého domu. Mládeži nepřístupný, 80 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Ve čtvrtek 10. 12. v 19.30 hodin, od pátku 11. 
12. do neděle 13. 12. v 17.00 hodin: MŮJ ŽI-
VOT V RUINÁCH (USA 2009). …aneb moje 
velké řecké léto. V okouzlující romantické ko-
medii najde turistická průvodkyně Georgia 
sama sebe i opravdovou lásku právě ve chvíli, 
kdy to nejmíň čeká. České titulky, od 12 let, 95 
minut. Vstupné 50 Kč.
Od pátku 11. 12. do neděle 13. 12. v 19.30 ho-
din: HANEBNÝ PANCHARTI (USA 2009). 
Film Quentina Tarantina nás zavede do Fran-
cie během druhé světové války a seznámí nás 
se skupinou osmi amerických vojáků známou 
jako The Basterds. České titulky, mládeži nepří-
stupný, 149 minut. Vstupné 50 Kč.
V pondělí 14. 12. a úterý 15. 12. v 18.00 hodin: 
KNĚŽNA LIBUŠE (USA/ČR 2009). Příběh je in-
spirován legendou o kněžně Libuši a zachycuje 
mytické počátky vlády Přemyslovců. České ti-
tulky, od 12 let, 99 minut. Vstupné 50 Kč.
V pondělí 14. 12. a úterý 15. 12. v 19.45 hodin: 
CTIHODNÝ OBČAN (USA 2009). Dramatický 
thriller o muži, který se bez slitování rozhodne 
pomstít tomu, kdo nechal z vězení propustit 
vraha jeho rodiny. České titulky, mládeži nepří-
stupný, 108 minut. Vstupné 50 Kč.
Středa 16. 12. v 18.00 hodin: JÁNOŠÍK. PRAV-
DIVÁ HISTORIE (ČR/Maďarsko/Polsko/Sloven-
sko 2009). Příběh o lásce, přátelství, o hledání 
štěstí a o osudu, nad kterým se jen těžko dá vy-
hrát. Režie Agnieszka Holland. Mládeži nepří-
stupný, 140 minut. Vstupné 50 Kč.
Od pátku 18. 12. do středy 23. 12. v 17.00 ho-
din: 2012 (USA 2009). Rok 2012 je posledním 
rokem mayského kalendáře, podle mnoha lidí 
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tedy i rokem konce světa. A zdá se, že na tem-
ných předpovědích něco bylo. České titulky, 
od 12 let, akční/drama/sci-fi/thriller, 158 minut. 
Vstupné 90 Kč. (21. 12 .vstupné 50 Kč)
Od pátku 18. 12. do středy 23. 12. v 19.45 hodin: 
PARANORMAL ACTIVITY (USA 2007). Víš, 
co se děje v noci, když spíš ? Historicky první 
film, který je do kin uváděn na přání diváků. 
České titulky, mládeži nepřístupný, horor, 86 
minut. Vstupné 75 Kč.
24.–27. 12. – kino nehraje
Od pondělí 28. 12. do středy 30. 12. v 17.00 
hodin: ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED (ČR 
2009). Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít 
v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit. 
V hlavních rolích Vilma Cibulková, Tereza Vo-
říšková, Dana Marková, Ondřej Vetchý, Miro-
slav Etzler aj. Režie Irena Pavlásková. Mládeži 
přístupný, 127 minut. Vstupné 75 Kč (28. 12. 
vstupné 50 Kč)
Od pondělí 28. 12. do středy 30. 12. v 19.30 ho-
din: LOVE AND DANCE (Polsko 2009). Mi-
lostné drama z tanečního prostředí je filmem, 
v němž se mezi rytmem a tancem rodí láska, ve 
kterém první krůčky hrdinů po parketu strh-
nou lavinu nečekaných událostí. České titulky, 
mládeži přístupný, taneční, 123 minut. Vstupné 
75 Kč.
31. 12. 2009 a 1. 1. 2010 – kino nehraje
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od soboty 5. 12. do středy 9. 12. v 15.00 hodin: 
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE (USA 2009). 
Nejnovější animovaná komedie je příběhem 
o pozuruhodném městečku, kde se počasí mění 
i třikrát denně. České znění, 90 minut, Vstupné 
74 Kč. (7. 12. vstupné 50 Kč)
Od čtvrtka 10. 12. do neděle 13. 12. v 15.00 ho-
din: AŤ ŽĲÍ RYTÍŘI! (ČR 2009). Tak trochu jiný 
středověk v nové dobrodružné komedii pro děti 
od režiséra filmů Rafťáci a Snowboarďáci Karla 
Janáka V hlavních rolích David Prachař, Pavel 
Kříž, Tereza Voříšková, Matěj Hádek, Martin Pí-
sařík a další. 109 minut  Vstupné 50 Kč.
Od pondělí 14. 12. do středy 16. 12. v 15.00 ho-
din, v sobotu 19. 12.a neděli 20. 12. ve 13.30 ho-
din: DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ 
(USA 2009). Nenechte si ujít poslední re-
prízu nejúspěšnější animované komedie roku! 
Vstupné 60 Kč. (14.–16. 12. vstupné 50 Kč)
Od pondělí 14. 12. do středy 16. 12. v 16.30 ho-
din: VÁNOČNÍ KOLEDA (USA 2009). K ani-
mované adaptaci proslulého příběhu Charlese 
Dickense z vánočního prostředí si sám napsal 
scénář a posléze celý film zrežíroval úspěšný 
tvůrce rodinných snímků Robert Zemeckis. 
České znění, 96 minut. Vstupné 50 Kč.
V sobotu 19. 12. a neděli 20. 12. v 15.00 ho-
din: KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ (VB 2009). 
Okouzlující pohádková fantasy plná napětí, 
dobrodružství a odvahy, která si získala srdce 
miliónů lidí na celém světě. České znění, 102 
minut. Vstupné 65 Kč.
Od pondělí 28. 12. do středy 30. 12. v 15.00 ho-
din: ASTRO BOY (Hongkong/USA/Japonsko, 
2009). Astro Boy dostal od svého otce, slav-
ného vědce, do vínku super sílu, rentgenové 
paprsky, rychlost a schopnost létat nad oblaka. 
České znění, animovaný/akční/sci-fi/, 94 minut. 
Vstupné 65 Kč.
VÁNOČNĚ POHÁDKOVÁ DOPOLEDNE PRO 
NEJMENŠÍ
Neděle 6. 12. v 10.00: VÁNOCE S MIKEŠEM 
(ČR – film. pásmo), vstupné 30 Kč.

Neděle 13. 12. v 10.00: VÁNOCE SE ZLATÝM 
KLÍČEM (divadelní představení), vstupné 
40 Kč.
Neděle 20. 12. v 10.00: VÁNOČNÍ PÁSMO (ČR 
– film. pásmo), vstupné 30 Kč.
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 9. 12. v 10.00 hodin: ZATAŽENO, OB-
ČAS TRAKAŘE (animovaná pohádka). Infor-
mace, rezervace – tel. 596 751 713.
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrtek 3. 12. v 17.30 hodin: HLAD (Velká Bri-
tánie/Irsko 2008). Režie Steve McQueen, 96 mi-
nut, vstupné 70 Kč. Příběh z roku 1981 popisuje 
poslední měsíce života Bobbyho Sandse, člena 
IRA.
Čtvrtek 10. 12. v 17.30 hodin: NA CHVÍLI 
SVOBODNÍ (Rakousko/Francie 2008). Režie: 
Arash T. Riahi, 110 minut, vstupné 50 Kč. Pří-
běh tří skupin uprchlíků z Iránu, kteří uvízli 
v tureckém hotelu.
Čtvrtek 17. 12. v 17.30 hodin: LA BOHÉME (Ra-
kousko/Německo 2008). Režie F. Zeffirelli, 115 mi-
nut, vstupné 50 Kč. Dvě největší hvězdy oper-
ního nebe Rolando Villazón a Anna Netrebko 
v hlavních rolích jedinečného filmového zpra-
cování La Bohéme.

 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
3. 12. v 19.00 – O LÁSCE ČILI PARLE MOI 
D ÁMOUR – autor Philippe Claudel. Premi-
éra francouzské konverzační komedie. Strhující 
manželský duel, půlnoc, hodina pravdy a zú-
čtování. Hrají: Karel Roden a Jana Krausová.
9. 12. v 19.30 KLÁRA A BÁRA – autor Patrik 
Hartl. Komedie o dvou manželských krizích 
a jednom úmyslně založeném požáru. Hrají: 
Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jan Holík, Moj-
mír Maděrič, Eva Suchánková.
� Koncerty
11. 12. v 18.30 – Vánoční koncert Dětského pě-
veckého sboru KOKO ze ZŠ Kosmonautů 
15, Ostrava-Zábřeh na závěr 2. ročníku Fes-
tivalu dětských pěveckých sborů VÁNOČNÍ 
AKORDY.
� Společenská zábava
8. 12. v 15.00 – SENIOR KLUB V AKORDU. 
Mikulášská nadílka se zábavou. Hostem Dět-
ský pěvecký sbor Koko. K poslechu i tanci hraje 
Petr Prášek. Vstup zdarma do zaplnění sálu, 
akce k 50. výročí Domu kultury Akord.
31. 12. ve 20.00 – SILVESTR 2009. Hraje TNT, 
v klubu DJ Zdeněk Trembač, vstupné velký sál 
500 Kč (vč. večeře), Klub 250 (bez večeře), loso-
vání vstupenek o zájezd CK Maixner.
� Klub
10. 12. v 19.00 – KAPRIOLA. Ostravsky zemity 
babsky rock.
17. 12. v 17.00 – DÁMY, NA KAFÍČKO ANEB 
SILVESTR V PŘEDSTIHU. Hostem Vlaďky 
Dohnalové travesti skupina Divoké kočky.
18. 12. v 19.00 – FOLK A COUNTRY 
V AKORDU. V pořadu Tóny cest s kapelou 
Tempo di vlak v rytmu dálek, vánoční speciál 
s překvapením.
� Dětem
2. 12. v 10.00 – KAMARÁDI V BETLÉMĚ. Je-

vištní zpracování příběhu o narození Ježíška. 
Doporučeno pro děti MŠ a 1.–4.tříd ZŠ.
6. 12. v 15.00 – MIKULÁŠ A JEHO CHVÍLE. 
Premiérový autorský pořad Zdeňka Kačora. 
V závěru pohádkového odpoledne Mikuláš 
rozdá dětem dárky.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 746 062, Fax: 596 753 223 
www.svczabreh.cz 
e-mail: lenka.cervena@svczabreh.cz 
Tel.: 596 753 224. 596 746 062
1.–3. 12. – MIKULÁŠSKÝ MARATON (Mi-
kulášská nadílka pro rodiče s dětmi), vždy 
v 10.00–12.00 a 15.00–17.00.
1. 12. – MIKULÁŠKÉ NADĚLENÍ (Mikuláš-
ská nadílka pro veřejnost, pobočka Ostrava-Du-
bina), 16.00–18.00.
8.–10. 12. – VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA (krea-
tivní vánoční dílny, prodejní výstava, dopolední 
tvůrčí workshopy pro ZŠ a MŠ), 15.00–17.00.
12. 12. – TVOŘIVÁ SOBOTA – výtvarné work-
shopy Vánoční speciál (drátkování, smltování, 
ketlování, keramika, hedvábí, batika...), 10.00–
15.00.
12. 12. – POHÁDKOVÉ VÁNOCE V DŘEVĚ-
NÉM MĚSTEČKU (autobusový výlet do Valaš-
ského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm).
16. 12. – ADVENTNÍ KONCERT (pastorační 
sál v kostele Ducha Svatého, Ostrava-Zábřeh), 
14.00–16.00.
17. 12. – ŠTĚDRÝ DEN V BĚLSKÉM LESE 
(zdobení stromečku pro zvířátka, sváteční pro-
cházka), 15.00–18.00.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail: ova@arena-vitkovice.cz
www.arena–vitkovice.cz
ČEZ ARÉNA 
Tel.: 596 707 112
1. 12. v 17.30 – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
GEUS OKNA Kladno. ČEZ ARÉNA. Utkání 
hokejové extraligy.
5.–6. 12. v 15.00 – VÁNOČNÍ ŠPANĚLSKÁ 
ŠKOLA. ČEZ ARÉNA. Nejlepší světoví jezdci na 
nejlepších španělských koních z celého světa. 
12. 12. v 19.00 – OLYMPIC. ČEZ ARÉNA. Rock-
ové vánoce.
12. 12. ve 20.00 – GOSPELOVÉ VÁNOCE 2009. 
Katedrála Božského Spasitele. Oscar Williams 
& Perfected Praise (USA).
13. 12. v 17.00 – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
KOMETA BRNO. ČEZ ARÉNA. Utkání hoke-
jové extraligy.
15. 12. v 18.30 – DISNEY ON ICE ČEZ ARÉNA. 
Kouzelné cestování Mickye a Minnie.
16. 12. v 15.00 a 18.30 – DISNEY ON ICE. ČEZ 
ARÉNA. Kouzelné cestování Mickye a Minnie.
18.–22. 12. od 9 do 18 h – VÁNOČNÍ TRH. ČEZ 
ARÉNA.
29. 12. v 17.30 – HC VÍTKOVICE STEEL – BK 
MLADÁ BOLESLAV. ČEZ ARÉNA. Utkání ho-
kejové extraligy.
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – multifunkční hala:
středy 16.00–17.30
soboty 16.00–17.30
neděle 16.00–17.30

JIŽNÍ LISTY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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� Zastupitelé se sejdou v K-TRIU
Starosta Karel Sibinský zve občany na za-
sedání Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih, které se uskuteční 17. prosin-
ce v 9 hodin v prostorách KD K-TRIO na 
ulici Dr. Martínka v Hrabůvce.
� Obřadní síň dostala nový kabát
Svatebčané, kteří se rozhodli uzavřít sňa-
tek v obřadní síni Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Jih, se dočkali kulturnějšího 
prostředí. Budova prošla částečnou rekon-
strukcí, provedena byla celková oprava 
vstupního schodiště, výměna oken z čel-
ní strany, repase vstupních dveří a oprava 
čelní fasády, která dostala bílou barvu. 
� Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtek 10. prosince 

od 16 hodin v Kulturním domě K-TRIO 
v Hrabůvce.
� Hledáme prvního občánka obvodu
Městský obvod Ostrava-Jih chce tradič-
ně slavnostně přivítat prvního občán-
ka, který se narodí v roce 2010. Vyzývá-
me rodiče s trvalým pobytem v obvodu 
Ostrava-Jih, jímž se narodí dítě v prvních 
minutách, hodinách či dnech roku 2010, 
aby kontaktovali p. Šárku Zubkovou na 
tel. č. 599 430 410 nebo na e-mailové adre-
se: sarka.zubkova@ovajih.cz nejpozději do 
6. 1. 2010.
� Souznění v Kostele Ducha svatého
Letos už po jedenácté se uskuteční mezi-
národní festival adventních a vánočních 
zvyků, koled a řemesel s názvem Sou-
znění. Koná se poslední adventní víkend 
na několika místech Moravskoslezské-
ho kraje. Bohatý program nabízí v před-

vánočním čase od čtvrtku 17. do neděle 
20. prosince nejen koncerty a představe-
ní v zajímavých prostorách (kostely, kon-
certní sály, exteriéry, Stodolní ulice s hu-
debním klubem Templ apod.), ale také 
doprovodné výstavy, umělecká řemesla, 
filmová představení a slavnostní mši sva-
tou. Součástí je i oblíbený Vánoční jarmark 
s následným zvykoslovným programem 
a prodejem regionálních specialit v Koz-
lovicích. Festival, který je ojedinělou me-
zinárodní přehlídkou tohoto typu, vrcholí 
nedělním galakoncertem v Domě kultury 
města Ostravy. V pátek 18. prosince v 19 
hodin proběhne pod záštitou starosty ob-
vodu Ostrava-Jih Karla Sibinského kon-
cert duchovní hudby v Kostele Ducha sva-
tého v Zábřehu. Úvodní slovo přednesou 
biskup Mons. František Václav Lobkowicz 
a farář Vítězslav Řehulka.

Krátce

ZŠ Chrjukinova má nové přírodovědné učebny

V pátek 6. listopadu byly slavnostně ote-
vřeny dvě přírodovědné učebny na ZŠ 
Chrjukinova v Zábřehu. Přestože tato ško-
la je známa spíše jako škola s rozšířenou 
výukou jazykových předmětů, v jejich 
prostorách vznikly dvě nové učebny pro 
integrovanou výuku přírodovědných před-
mětů. Finanční prostředky ve výši tří mili-
onů korun na realizaci projektu „Učebny 
pro integrovanou výuku přírodovědných 
předmětů na ZŠ Chrjukinova“ byly čerpány 
z rozpočtu Evropské unie v rámci Regionál-
ního operačního programu NUTS II Morav-
skoslezsko 2007-2013, tři sta tisíc korun 
poskytl Magistrát města Ostravy.
Hlavním cílem projektu bylo vybudová-
ní přírodovědných učeben. „Chtěli jsme 
tím přispět k rozvoji přírodovědné gra-
motnosti žáků a zlepšení podmínek pro 
jejich uplatnění na trhu práce,“ uvedla ře-
ditelka ZŠ Chrjukinova mgr. Jana Mikoško-
vá. „Přírodovědná gramotnost je chápána 
jako schopnost využívat přírodovědné vě-
domosti, klást otázky a na základě důkazů 
vypracovat závěry vedoucí k porozumě-
ní. Dosud totiž ve vyučovacích metodách 
převažuje výklad, v uplatnění experimen-

tálních metod ve výuce přetrvává převaha 
experimentální činnosti učitele nad vlast-
ní experimentální činností žáků a toto jsme 
realizací projektu chtěli změnit,“ vysvětlila.
Přírodovědné předměty prožívají v součas-
né době boom a na ZŠ Chrjukinova bylo 
pro tyto účely zastaralé vybavení. „Uvažo-
vali jsme o obnově nebo o vybudování no-
vých učeben. Jednou z možností bylo zís-
kat finanční prostředky z Regionálního 
operačního programu Evropské unie. Ma-
gistrát města Ostravy oslovil základní ško-
ly, zareagovali jsme hned na první výzvu. 
Přihlásilo se pět škol včetně té naší,“ pokra-
čovala Mikošková s tím, že žádost o získání 
grantu byla nakonec úspěšná.
Jedna učebna pro integrované přírodo-
vědné předměty je koncipována jako po-
sluchárna s počítačovým zázemím a inter-
aktivní tabulí. Jedná se o tabuli ovládanou 
počítačem, na které společně v hodině pra-
cují žáci a vyučující. Žáci jsou tímto způso-
bem aktivně vtaženi do výuky. Druhá učeb-
na je laboratoř s kompletní výbavou pro 
dvanáct žáků, posluchárna pro třicet žáků.
Vlastní realizace projektu odstartovala le-
tos v srpnu a od pondělí 9. listopadu obě 
učebny slouží svému účelu. „Budou pro 
potřeby žáků naší školy, pro jejich zájmo-
vou činnost, ale také pro vzdělávání pe-
dagogů, pro které chceme ve spolupráci 
s Ostravskou univerzitou a Vysokou ško-
lou báňskou-Technickou univerzitou pořá-

dat žákovské soutěže,“ nastínila mgr. Jana 
Mikošková a doplnila, že v případě zájmu 
mohou učebny navštěvovat také žáci jiných 
ostravských základních škol. „Přednostně 
budou sloužit žákům naší školy, ale po do-
mluvě jsou k dispozici i dalším školám. Bu-
deme je využívat pro přírodovědné krouž-
ky a soutěže. Chceme podpořit upadající 
zájem žáků o přírodovědné předměty.“

Slavnostního otevření se za ÚMOb Ost-
rava-Jih zúčastnili místostarosta ing. Ji-
ří Voloch a manažerka projektu ing. Syl-
va Sládečková. Pozvání přĳali také hosté 
– vedoucí Ústavu organické chemie a paliv 
VŠB-TU Ostrava doc. ing. Petr Pánek, pro-
děkan Pedagogické fakulty Ostravské uni-
verzity RNDr. Martin Malčík a ředitelka 
Centra negraduálních praxí mgr. Lucie Do-
koupilová. „Otevření těchto učeben je cesta, 
jak nadchnout žáky pro přírodovědné dis-
ciplíny,“ uvedl Pánek.
 Text a foto: Michael Ku�y
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Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním 
jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih 
Karel Sibinský přeje všem říjnovým oslaven-
cům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti 
a pohody v kruhu nejbližších.
Marie Novotná .........................................92 let
Miroslav Trojančík ...................................91 let
Eduard Podešva .......................................91 let
Vladimír Horák .........................................91 let
Drahomíra Segetová ...............................90 let
Božena Holoubková .................................90 let
Bohuslav Glomb .......................................90 let
Marie Zajícová .........................................85 let
Vlasta Pastrňáková  .................................85 let
Bohumír Kuchař .......................................85 let
Lubomír Ježíšek .......................................85 let
Michal Tokár ............................................80 let
Eva Říhovská ............................................80 let
Olga Roglová ............................................80 let
Věra Polášková ........................................80 let
Libuše Pastrňáková  ................................80 let
Vlasta Kusynová ......................................80 let
Libuše Kučerová  ......................................80 let
Drahomil Bula ..........................................80 let
Karel Bartusek .........................................80 let

Eurobabička z Hrabůvky
Paní Anna Kührová z Hrabůvky se může 
pyšnit titulem druhá vícemiss Eurobabič-
ka 2009. Tento úspěch zaznamenala ve 4. 
ročníku celostátní soutěže. Do finálového 
galavečera v lázních Velichovka se probo-
jovalo osm nejlepších z celé republiky. Prv-
ní disciplina spočívala v představení sou-
těžících a tradičním rychlokvizu. Ve druhé 
disciplině bylo úkolem vytvoření a realiza-
ce reklamního spotu na produkty různých 
firem. Ve třetí disciplíně měly soutěžící za 
úkol z vylosovaných textilních metráží vy-
tvořit modní návrh v časovém limitu pěti 
minut. Ve čtvrté disciplině babičky doká-
zaly, že jsou schopny absolvovat i nároč-
né tiskové konference. Závěrečná disciplí-
na byla připomenutím prvního ročníku, 
odehrávaly se někdy i akční scénky komu-
nikace babičky s vnučkou. Absolutní vítěz-
kou se stala paní Vilma Svobodová z Loun, 
druhá skončila Eliška Lantová ze Šum-
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 Najdete nás:

OC Futurum,  u multikina CineStar

1+1
káva  zdarma

Dennì  od 15.00 - 18.00 hod
Výbìr  z  25 druhù káv...
a 50 ti druhù míchaných

koktejlù.
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250.000 Kč
za 4.575 Kč měsíčně
                     RPSN: 27,95%Volejte 

ZDARMA i o víkendu

844 500 550

• Půjčky od 100 000 Kč výše
• Ručení nemovitostí
• Bez prověřování a poplatků předem 

PŮJČÍME 
VÁM NA COKOLI
A PRVNÍ SPLÁTKU ZAPLATÍME ZA VÁS*

www.mojepujcka.cz *Akce platí 
do 31. 12. 2009

Vzor:

inz Moje pujcka_58x41.indd 1 10/30/09 3:30:41 PM
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� Hlasujte pro MO Ostrava-Jih 
Na regionálním informačním portá-
lu CZREGION www.czregion.cz pro-
bíhá soutěž o nejkrásnější město a obec 
Čech a Moravy 2009. Do soutěže je za-
pojen také městský obvod Ostrava-Jih. 
„Poslední průzkum ukázal, že téměř de-
vadesát procent občanů je se životem na 
území obvodu spokojeno. Proto věřím, 

že v anketě kliknutím na www.czregion.
cz/ostrava-jih náš obvod podpoří,“ uvedl 
místostarosta Radim Miklas. Hlasovat je 
možné maximálně jedenkrát za hodinu. 
To znamená, že obec dostane od jednoho 
hlasujícího maximálně 24 hlasů denně. 
Vyhrává město/obec, které získá nejvíce 
hlasů. Soutěž končí 30. listopadu, výsled-
ky budou zveřejněny 5. prosince 2009.

Krátce

perka a třetí místo po zajímavém a napí-
navém průběhu soutěže pro sebe získala 
Anna Kührová z Ostravy, která navíc vy-
hrála soutěž Eurobabička Sympatia Inter-
net 2009. (d)
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