
Novoroční ohňostroj se uskuteční

Radnice ocenila práci s dětmi 

Sibinský: Další investice se budou 
odvíjet od finančních možností

 Free Wifi zóny budou skutečností

Na náměstí SNP a na pěší Na náměstí SNP a na pěší 
zóně u K-TRIA se rozsvítily zóně u K-TRIA se rozsvítily 
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Srdečně vás zveme na 18. reprezentační 
ples městského obvodu Ostrava-Jih, který 
se uskuteční v pátek 29. ledna 2010 od 19.30 
hodin v prostorách Domu kultury Akord 
Ostrava-Zábřeh, s. r. o.
Večerem budou provázet Magda Otáhalo-
vá a Radek Erben. Návštěvníky čeká dob-
rá zábava s tancem ve dvou sálech: u živé 
hudby v hlavním sále a s diskotékou v klu-
bu Akord, chybět nebude losování tombo-
ly. Hlavním hostem večera bude populár-
ní zpěvák Petr Kotvald a taneční skupina 
Bárbý. Plesající se mohou těšit na hudební 
produkci skupiny Nebratři a DJ Diskole-

ta. Na plese vystoupí profesionální taneč-
níci se svou diskoshow taneční školy Ak-
cent, zpestřením budou neobyčejné ukázky 
moderní pohybové a zvukové show elect-
ric boome + beat box. Vystoupí karikaturis-
ta Václav Šípoš, připravena je soutěž o ceny 
v netradičním kasínu.
Začátek plesu je v 19.30 hodin. Prodej vstu-
penek bude zahájen v lednu v DK Akord 
Ostrava-Zábřeh, s. r. o., tel. č. předprode-
je 596 762 511. Vstupné do hlavního sálu 
je 450, do salónku u velkého sálu 370 a do 
klubu Akord 300 korun. Součástí vstupné-
ho je večeře.

Představme si blíže hlavního hosta, letos je 
to už pětadvacet sezón, po které Petr Kot-
vald baví posluchače svými písněmi. Je až 
neuvěřitelné, s jakou neúnavností během 
kariéry pravidelně nabízí posluchačům ne-
zapomenutelné hity, které jsou stále rotující-
mi ve většině českých rádií. Jmenujme např. 
Je v tahu, Gejzír, Milujem se čím dál víc, Dej 
nám sex a Plačky, Mumuland nebo Marilyn, 
kontroverzní Na Letný léto či Aka Huka 
Daka. Je jedním z mála interpretů, kteří vy-
tvořili i smysluplný vánoční repertoár – Vá-
noce hrajou glórĳá jsou v adventu nejhra-
nějším českým happy songem. (kut)

Reprezentační ples v DK Akord

Slavnostní přestři-
žení pásky. Obča-
né projíždějící ko-
lem Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih 
určitě dávno zare-
gistrovali nově vysta-
věné prosklené patro. 
V minulém týdnu 
bylo páté nadzemní 
podlaží hlavní budo-
vy slavnostně otevře-
no. Pásku přestřihli 
hejtman Moravsko-
slezského kraje Jaro-
slav Palas, primátor 
města Ostravy Petr 
Kajnar a starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský. Vybudované prostory budou sloužit pro 
jednání obvodní rady, zastupitelstva, komisí, výborů a klubů, přĳímání návštěv nebo také 
jako školící místnosti. Občané budou mít příležitost prohlédnout si nové prostory při kaž-
dé návštěvě jednání zastupitelů. Obrazovou výzdobu a realizaci reklamních panelů zamě-
řených na propagaci MO Ostrava-Jih připravili studenti Soukromé střední umělecké ško-
ly AVE ART v Hrabůvce. Text a foto: Michael Ku�y

� Tip na vánoční dárek: poukaz na kulturu 
v Akordu
Zajímavou novinku nabízí letos popr-
vé Dům kultury Akord. Pokud si lámete 
hlavu, co darovat pod stromeček svým 
blízkým, můžete mít po starostech: sta-
čí zajít do Akordu a zakoupit dárkový 
poukaz na jakékoliv kulturní akce, kte-
ré 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 bohaté nabídky diva-
del, koncertů, plesů, klubových pořadů 
či pohádek podle chuti a času a rezervo-
vat si včas vstupenku. Z poukazu pak 
bude příslušná hodnota vstupenky ode-
čtena až do úplného vyčerpání částky 
a vaši blízcí tak mohou strávit mnoho 
krásných kulturních zážitků po celý rok 
2010. Více informací najdete na interne-
tových stránkách www.dk-akord.cz.

Krátce



Jsem hrdý na ocenění za kvalitní 
služby, říká tajemník Josef Hipšr

...Domnívám se, že jsem do práce úřadu zavedl sys-
tém a pořádek, stabilizoval se kolektiv pracovníků. 
Jsem hrdý na to, že jsme vyvinuli iniciativu a apli-
kovali ve svých podmínkách metodu CAF 2006, je-
jímž cílem bylo zvýšit výkonnost, efektivitu práce 
a zlepšit vztah úřadu k občanům...
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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
máte v rukou posled-
ní letošní číslo Již-
ních listů. Za pár dní 
nastanou nejkrásněj-
ší svátky v roce, které 
se promítly i do obsa-

hové náplně našeho radničního zpravodaje.
Jsem rád, že si tolik z vás našlo cestu na 
slavnostní rozsvícení vánočních stromů 
před Domem kultury Akord i v nepřízni-
vém počasí o týden později na pěší zóně u K-
-TRIA. Z obou akcí přinášíme celostránko-
vou reportáž na straně patnáct. Věřím, že 
také po novoročním ohňostroji u kruhové-
ho objezdu v Hrabůvce budu moci konsta-
tovat, že mě potěšila hojná účast občanů. 
Více informací k této akci najdete na ved-
lejší straně. 
Konec roku bývá vždy příležitostí k bilan-
cování. V obsáhlém rozhovoru jsem při-
pomněl realizované akce v letošním roce 
a současně jsem se vám snažil vysvětlit, 
proč se některé věci nepodařilo dotáhnout 
do konce. Mohu slíbit, že v nadcházejícím 
roce navzdory složité ekonomické situaci 
uděláme všechno pro to, aby se náš městský 
obvod nadále měnil k lepšímu a aby se vám 
„na Jihu“ dobře žilo.
Ani letos jsme nezapomněli ocenit mladé 
sportovce a pracovníky s dětmi za úspěš-
nou reprezentaci obvodu. Vyhlášení pro-
běhlo v příjemném prostředí Komorního 
klubu na Velflíkově ulici. Jména vyzname-
naných najdete na straně sedm.
Také v prosincovém čísle Jižních listů ne-
může chybět spousta krátkých zpráviček 
a zajímavostí, ani tipy na kulturní a spor-
tovní akce na první měsíc nového roku.
Přeji vám příjemné čtení, krásné prožití vá-
nočních svátků a do nového roku vykročení 
tou správnou nohou.

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 www.ostrava-jih.cz

Jediný novoroční ohňostroj na území 
města Ostravy připravuje na první led-
nový den ÚMOb Ostrava-Jih. Patnácti-
minutová hudební a světelná show se 
uskuteční od 18 hodin u kruhového ob-
jezdu v Hrabůvce. Ohňostroj se na stej-
ném místě konal už třikrát, vloni ho sle-
dovalo přes devět tisíc občanů. „Všechny 
předchozí ročníky nás ubezpečily v tom, 

že lidem se tato akce líbí, přĳímají tuto 
formu oslav státního svátku jako důstoj-
nou a berou ji většinou za svou. Pokaž-
dé nám přišly stovky děkovných dopi-
sů i e-mailů a téměř žádný negativní,“ 
uvedl místostarosta Radim Miklas. Také 
1. ledna 2010 se obyvatelé obvodu mo-
hou těšit na velkolepou show. Ze čtyř 
míst bude během patnácti minut odpá-

leno na půl tuny pyrotechniky za hu-
debního podbarvení skladby Bohemia 
Rhapsody skupiny Queen v podání The 
London Symphony Orchestra. Akce si 
vyžádá časově omezené uzavírky příjez-
dových komunikací v rozmezí od 17.55 
do 18.25 hodin. Po dobu konání ohňo-
stroje bude přerušen provoz městské 
hromadné dopravy. (kut)

Novoroční ohňostroj bude!

Aukce vynesla rekordní částku

...Studentské práce byly z oblasti malby, kerami-
ky a skla. O prestiži aukce svědčí i to, že  skleně-
nou vázu zaslal známý umělec Bořek Šípek, jehož 
umění přesahuje hranice České republiky. Výtěžek 
134 644 korun byl věnován dětem nemocným cys-
tickou fibrózou...
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Vážení a milí spoluobčané,
pro většinu z nás nastává nejkrásnější období v roce. Období klidu a rodinné poho-
dy, na které se už dlouho dopředu těšíme. Vánoční svátky neznamenají jen nazdo-
bené stromečky, vonící cukroví a dárky. Hlavní je láska, porozumění a štěstí. V tom 
je pravé kouzlo svátků. Nadcházející dny bychom si měli všichni společně přede-
vším užít, strávit je v radosti a alespoň na chvíli zapomenout na starosti všedních 
dnů. Přeji vám krásné a pohodové svátky a v novém roce hodně štěstí, zdraví, spo-
kojenosti a dobrou práci. 

Bc. Karel Sibinský, starosta
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Závěr roku je každoroční 
příležitostí k bilancová-
ní. V rozhovoru se staros-
tou Karlem Sibinským se 
ohlédneme za akcemi, 

které se letos podařilo zrealizovat, a na-
stíníme plány na příští kalendářní rok.

•Pane starosto, začněme přímo na radni-
ci. Snad každý, kdo projíždí kolem budo-
vy, si klade otázku, k čemu bude sloužit 
nově vybudovaná prosklená nadstavba.
Předně bych chtěl říci, že výstavba pátého 
nadzemního podlaží byla součástí rekon-
strukce hlavní budovy, která už se nedala 
odkládat. Zejména stav střechy byl hava-
rĳní, kvůli nefunkčním oknům docháze-
lo k obrovským únikům tepla. Proto byla 
hlavní radniční budova kompletně zateple-
na, čímž dosáhneme značných úspor v ná-
kladech na vytápění. Co se týká nadstavby, 
vznikly zde pracovní prostory pro jednání 
obvodní rady a zastupitelstva, školící míst-
nosti, politické kluby apod. Občané budou 
mít příležitost prohlédnout si nové prosto-
ry při každé návštěvě jednání zastupitelů.

• Hned počátkem roku získal Úřad měst-
ského obvodu Ostrava-Jih prestižní oce-
nění Ministerstva vnitra „Organizace 

zvyšující kvalitu ve veřejné službě“. Co 
to vlastně znamená?
Ve svých podmínkách jsme aplikovali me-
todu CAF 2006, jejímž cílem bylo zvýšit 
výkonnost, efektivitu a účinnost úřadu. 
Zjednodušeně se dá říci, že ocenění jsme 
získali za kvalitní služby poskytované ob-
čanům. Do budoucna je to pro nás závazek 
pokračovat v nastoupeném trendu.

• Nyní pojďme ke konkrétním věcem 
a problémům. Zejména obyvatele Zábře-
hu zajímá, kdy se začne stavět avizované 
dětské hřiště mezi ulicemi Kosmonautů 
a P. Lumumby?
Lanové hřiště v této lokalitě bylo projek-
tově připraveno, bohužel kvůli nedostat-
ku finančních prostředků zatím nebyla za-
hájena jeho realizace. Vše je připraveno na 
příští rok.

• Krátce po svém nástupu do funkce 
před dvěma lety jste slíbil, že každý rok 
se bude rekonstruovat jeden podchod. 
Platí to?
Ano, občané žĳící na Dubině si urči-
tě všimli, že začala generální rekonstruk-
ce podchodu na ulici Antonína Poledníka. 
Její součástí bude i vybudování bezbari-
érových přístupů, instalace kamerového 
systému a úprava ploch po obou stranách 

směrem k nákupním střediskům. Dalším 
podchodem, který by měl projít generál-
ní opravou, je podchod mezi Poliklinikou 
a Venuší v Hrabůvce. Momentálně jsou 
prováděny projekční přípravné práce. Ter-
mín zahájení rekonstrukce je na podzim 
příštího roku, ale bude se odvíjet od eko-
nomických možností rozpočtu městského 
obvodu a Magistrátu města Ostravy. Udě-
láme vše pro to, abychom neutěšenou situ-
aci podchodu změnili do dvou let. Věřím, 
že občané pochopí, že rozpočtové mož-
nosti obvodu jsou omezené, protože bez 
dotace z mimorozpočtových zdrojů obvo-
du nelze podobné akce realizovat.

• Občané si hodně všímají stavu chod-
níků a ulic. Jaké opravy se letos podaři-
lo zrealizovat?
Z větších oprav můžeme zmínit chodní-
ky na ulicích Středoškolská, Kosmonau-
tů, Horní, Provaznická, Mitušova, Sámo-
va, Jižní a Svazácká nebo druhou etapu 
Volgogradské ulice. Opravena byla cesta 
v ulici U Zámku a příjezdová cesta k ZŠ 
Klegova a ZŠ Krestova. Chtěl bych také 
připomenout, že v rámci dlouhodobé 
koncepce byl vyměněn písek v pětatřiceti 
pískovištích a naopak zlikvidováno bylo 
patnáct nevyhovujících pískovišť a her-
ních prvků.

INZERCE

Vše se bude odvíjet od finančních 
možností, říká starosta Karel Sibinský
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1+1
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Dennì  od 15.00 - 18.00 hod
Výbìr  z  25 druhù káv...
a 50 ti druhù míchaných

koktejlù.
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Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz 
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• Věčným problémem je parkování, změ-
nila se situace alespoň částečně k lepší-
mu?
Výstavbou i úpravami silničního provozu 
přibylo na území našeho obvodu 475 par-
kovacích míst.

• Od poloviny roku funguje na území 
obvodu tzv. veřejná služba. Dá se už nyní 
říci, zda se osvědčila?
Rozhodně se osvědčila. Její vykonavatelé 
se starají téměř výhradně o čistotu na úze-
mí obvodu. Náplní jejich práce je úklid ve-
řejných prostranství, plochy v objektech 
základních a mateřských škol nebo zame-
tání kontejnerových stání. 

• Velice sledované jsou každoročně re-
konstrukce základních škol. Co se v le-
tošním roce podařilo?
Kompletní rekonstrukcí prošla ZŠ Provaz-
nická, kde bylo otevřeno i moderní infor-
mační centrum. Zrekonstruovaný pavilon 
má ZŠ Chrjukinova, z evropských dotací 
tam byly vybudovány i nové přírodověd-
né učebny. Je potěšitelné, že školy se samy 
zapojují do evropských projektů a snaží 
se získávat finanční prostředky třeba jen 
na drobné investice. Na ZŠ Šeříková bylo 
opraveno školní hřiště, které bylo v rámci 
prevence kriminality zařazeno do úspěš-
ně fungujícího prázdninového projektu 
Veřejně prospěšná hřiště. Ten je součástí 
dlouhodobého programu Bezpečný Jih.

• Chloubou obvodu je Vodní areál Jih. 
Platí, že v příštím roce by se měl začít sta-
vět krytý bazén?
Od doby, kdy byl Vodní areál Jih uveden 
do provozu, bylo naším záměrem jeho ce-
loroční využití. Je zpracována studie a mo-
mentálně se připravuje výběrové řízení na 
firmu, která zpracuje projektovou doku-

mentaci. Začít stavět by se mělo příští rok 
po sezoně. Už letos mohli návštěvníci vyu-
žívat nově vybudovaná sportoviště v hor-
ní části areálu.

• Co byste zmínil z dalších investičních 
akcí, které letos úspěšně proběhly?
Byl upraven nevzhledný prostor za restau-
rací Venuše v Hrabůvce, pokračuje projekt 
humanizace sídliště Dubina, zrekonstruo-
vány byly další domy v Jubilejní kolonii.

• Obyvatelé jižního obvodu se společ-
ně setkávají na populárních akcích jako 
jsou Slavnosti obvodu, Vinobraní nebo 
Rozsvícení vánočních stromů. Kromě 
nich se letos koncem září poprvé usku-
tečnily Svatováclavské slavnosti piva. 
Jak je s odstupem času hodnotíte?
Chceme občanům nabízet i jinou kulturu 
a tato akce byla jednou z nich. Těšila se ob-
rovskému zájmu a budeme rádi, když bude 
pořádána každoročně. To ale nezáleží jen 
na nás, ale také na ochotě provozovatele zá-
břežského zámečku. Když jsme u kultury, 
nesmím opomenout spoustu zajímavých 
akcí, které k letošnímu padesátému výročí 
založení připravil DK Akord. Součástí akcí 
pořádaných pro veřejnost zdarma byl i pro-
jekt Léto na Jihu. Hodně si slibujeme od při-
pravované digitalizace Kina Luna, ke které 
by mělo dojít v létě příštího roku. Luna je 
jediné kino v obvodě, v příštím roce oslaví 
čtyřicet let svého vzniku a díky digitalizaci 
bude moci uvádět filmové premiéry.

• Jedním z nejčastěji skloňovaných slov 
letošního roku je krize. Mluví se o ní 
všude okolo, jak ji pocítili obyvatelé nej-
lidnatějšího ostravského obvodu?
Samozřejmě vše se točí okolo peněz. Pocí-
tili ji možná v tom, že se nepodařilo zrea-
lizovat některé plánované akce, které mu-

sely být odloženy. Do budoucna bych si 
hlavně přál, aby krizi pocítili co nejmé-
ně. Z dotačních programů připravujeme 
investice do bytového fondu, komunika-
cí nebo do oblasti školství. Když bych měl 
být konkrétnější, v příštím roce bychom 
chtěli opravit chodník a cestu na Jedlič-
kově ulici, dvorní části ulic Odborářská 
a Stavbařů, chodník na ulicích Zimmle-
rova, Rudná nebo Krylovova, pokračovat 
třetí etapou na Volgogradské ulici. Počí-
táme s rekonstrukcí čtyř základních škol 
z dotací ministerstva životního prostředí. 
Co se týká údržby škol, ředitelé zpracova-
li své prioritní požadavky, které budou za-
čátkem příštího roku zpracovávány a po-
té podle finančních možností realizovány 
buď z finančních zdrojů města, nebo obce. 
Musím zopakovat, že veškeré investiční 
záměry v příštím roce budou realizovány 
v závislosti na finančních prostředcích.

• V souvislosti s výše zmíněnou krizí se 
občané zajímají, zda 1. ledna bude novo-
roční ohňostroj.
Ohňostroj v každém případě bude, což 
jsem občanům nedávno slíbil při rozsvíce-
ní vánočních stromů. Ohlasy na ohňostroj 
byly téměř vesměs pozitivní, zcela ojedi-
něle se objevil názor, že zbytečně plýtváme 
finančními prostředky. Ohňostroj opravdu 
nestojí milion korun, přĳde zhruba na sto 
padesát tisíc. Myslím si, obvod s bezmála 
sto dvaceti tisíci obyvateli si zaslouží dů-
stojnou oslavu státního svátku. Jediný no-
voroční ohňostroj v Ostravě se pomalu stá-
vá tradicí, o čemž svědčí stále se zvyšující 
zájem diváků. Děláme to hlavně pro děti, 
které se podle dopisů na tuto akci velice 
těší. Se všemi se rád potkám u kruhového 
objezdu v Hrabůvce, ale ještě předtím pře-
ji obyvatelům obvodu pěkné Vánoce.

Michael Ku�y
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Poděkování
Můj osmiletý syn Jakub Rohel trpí nevyléčitelnou pro-
gresivní svalovou dystrofií Duchennova typu (odumírá-
ní všech kosterních svalů), syndromem spánkové apnoe 
a oboustrannou nedoslýchavostí, která se mění (občas musí 
použít sluchadla). Chlapec je částečně pohyblivý, ale vel-
mi rychle unavitelný. Pohybuje se pomocí invalidního vo-
zíku, mentálně je na úrovni a svou nemoc si plně uvědo-
muje. Díky pomoci sdružení podnikatelů - GH systému 
z Petřvaldu u Karviné, zastoupeného p. Zdeňkem Groškem 
byl Kubíkovi zakoupen upravený notebook v hodnotě pat-
náct tisíc korun. Kuba navštěvuje druhou třídu bezbarié-
rové Soukromé ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, 
s. r. o. v Ostravě-Hrabůvce. Notebook bude Kubovi sloužit 
ke každodenní pomoci při výuce ve škole a pro jeho unavi-
telnost mu usnadní psaní. Zatím se s ním učí pracovat a ve 
škole navštěvuje počítačový kroužek. Ve škole se Kubovi 
moc líbí, má kamarády, kteří mu pomáhají a velice hodnou 
a usměvavou paní učitelku Hanku Kocifajovou, které tímto 
také moc děkujeme. Dobře vím, jak krutě vše jednou skončí, 
a přiznávám, že z toho mám strach. Kubík je moc statečný 
a já se snažím dělat vše proto, aby prožil šťastný a plnohod-
notný život. Děkujeme všem lidem, kteří nás znají a moc 
nám pomáhají zvládat tento krutý osud. Přejeme všem po-
hodové a šťastné Vánoce.  Petra Rohelová

Free WiFi zóny se stanou skutečností
Městský obvod Ostrava-Jih ve spo-
lupráci se společností Ovanet v těch-
to dnech začala s první etapou výstavby tzv. HOT 
SPOTU zóny volného internetu (Internet Free 
Zone), a to v lokalitách Bělský Les, Dubina, Hra-
bůvka, Zábřeh a Výškovice. S ohledem na klima-

tické podmínky by k dokončení této etapy mohlo dojít počát-
kem příštího roku. „Nyní se bude jednat o prvních třináct lokalit 
a v následujícím období je naší snahou co největší rozšíření. Vě-
řím, že občané možnost bezplatného připojení na internet v lo-
kalitách volnočasových aktivit, na zastávkách MHD i jinde oce-
ní a využĳí. Dnes má tuto možnost připojení většina mobilních 
komunikačních zařízení, jako jsou mobilní telefony, PDA, note-
booky a podobně,“ řekl Radim Miklas (na snímku), místostaros-
ta obvodu a iniciátor celého projektu.  (kut)

Výzva: V sobotu 5. prosince kolem 15 hodin se v areálu nákupního 
centra Avion Shopping Park Ostrava u prodejny Electro World ztra-
tila fenka jorkšírského teriéra šedočerné barvy. Měla červený obojek 
s modrou známkou. Podle jistých informací ji měla vzít jedna rodina 
do auta, kterou bych touto cestou chtěla moc poprosit o vrácení pejs-
ka. Volejte nebo pište na tel. číslo 736 466 468 nebo 724 455 523, 
email: lenkazabreh@seznam.cz, případně kontaktuje linku 156 nebo 
596 967 288. Uvítám jakoukoliv informaci od kohokoliv.



7

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

Váš autorizovaný prodejce vozů škoda:

Kombinovaná spotřeba a emise 
CO2 vozů Octavia Tour: 
5,1–7,9 l/100 km, 135–189 g/km

ŠkodaOctavia Tour Trumf 
až o 185 000 Kč lehčí.

Také proto si ji zamilujete i Vy. 
Součástí nabídky je paket 
Tour Plus obsahující např. 
klimatizaci, elektricky ovládaná 
přední okna, centrální zamykání 
a elektricky vyhřívaná zpětná 
zrcátka. Dlouho se 
nerozmýšlejte a navštivte nás, 
cena vozu je nejnižší v celé 
historii této modelové řady.

Autodružstvo
Beskydská 704
Frýdek-Místek
Tel.: 558 665 222, 606 692 053
Fax: 558 665 265
E-mail: prodej@autodruzstvo-fm.cz
www.autodruzstvo-fm.cz

Autodružstvo
Brandlova 5
Ostrava
Tel.: 595 131 135
Fax: 595 131 132
E-mail: prodej.brandlova@autodruzstvo-fm.cz

Autodružstvo
Hlučínská 60
Ostrava
Tel.: 596 133 061
Fax: 596 133 061
E-mail: prodej.hlucinska@autodruzstvo-fm.cz

Autodružstvo
Frýdecká
Český Těšín
Tel.: 558 713 672
Fax: 558 746 496
E-mail: autodruzstvo@silesnet.cz

NIKDY NEBYLO SNAZŠÍ ODNÉST SI JI DOMŮ

INZERCE

SC 90625/1

� Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že ve středu 23. 
prosince 2009 bude Úřad městského obvo-
du Ostrava-Jih z technických důvodů od 
12 hodin uzavřen. Totéž platí pro čtvrtek 
31. prosince, kdy bude po celý den uzavře-
na pokladna. 
� Hledáme prvního občánka obvodu
Městský obvod Ostrava-Jih chce tradičně 
slavnostně přivítat prvního občánka, který 
se narodí v roce 2010. Vyzýváme rodiče s tr-
valým pobytem v obvodu Ostrava-Jih, jímž 
se narodí dítě v prvních minutách, hodinách 
či dnech roku 2010, aby kontaktovali p. Šár-
ku Zubkovou na tel. č. 599 430 410 nebo na 
e-mailové adrese: sarka.zubkova@ovajih.cz 
nejpozději do středy 6. ledna 2010.
� Městský obvod Ostrava-Jih ve druhé desítce
Vedení Úřadu městského obvodu Ostrava-
-Jih děkuje všem občanům, kteří se zapo-
jili do ankety regionálního informačního 
portálu CZREGION o nejkrásnější město 

a obec Čech a Moravy 2009. Městský ob-
vod Ostrava-Jih se umístil na pěkné 12. 
příčce s počtem hlasů 14 944.
� Vánoční provoz Sport centra Dubina
Sportovní hala na Dubině bude v době od 
24. do 26. prosince a dále ve dnech 31. pro-
since a 1. ledna 2010 uzavřena.
� Zvýší se poplatek za hrací přístroje
Zastupitelé města Ostravy schválili obecně 
závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška MO Ostrava-Jih o míst-
ním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj. Od 1. ledna 2010 se poplatek 
navýší ze současných třech tisíc na pět ti-
síc korun.
� Poděkování ÚMOb Ostrava-Jih
FC Baník Ostrava, a.s. chce poděkovat 
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih za 
podporu při mezinárodním halovém tur-
naji žáčků Memoriál Evžena Hadamczika 
2009. Tento turnaj měl výbornou úroveň, 

kterou na společné schůzce pochváli-
li zástupci a trenéři jak českých, tak i za-
hraničních mužstev (Polska, Slovenska, 
Slovinska). Pro mimořádný úspěch v or-
ganizaci včetně sportovních podmínek 
v hale chceme jubilejní 30. ročník Memo-
riálu Evžena Hadamczika opět pořádat 
ve Sportovním centru Dubina v termínu 
19.–21.  listopadu 2010.
� Výstava Mnichov – okupace – osvobození
Od 30. listopadu do 8. prosince byla ve Vít-
kovické střední průmyslové škole a gymná-
ziu v Hrabůvce instalována putovní výstava 
Mnichov – okupace – osvobození. Slavnost-
ní vernisáž pro studenty školy byla spoje-
na s prezentací Střední průmyslové školy 
Zengrova (jejíž studenti jsou autory výsta-
vy) a besedou s pamětníky těchto událos-
tí. Ing. Michael Salomonovič vyprávěl o ži-
votě v koncentračním táboře a práci totálně 
nasazených, generál Končický o osvoboze-
ní Ostravy, jež sám zažil jako velitel tanku.

Krátce
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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“

S
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 9
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Nabízíme: KRÁTKODOBÉ I DLOUHODOBÉ ÚVĚRY! BEZ NÁHLEDU 
DO REGISTRU DLUŽNÍKŮ A BEZ RUČITELE!

PŘEMÝŠLÍTE O VÁNOČNÍCH 
DÁRCÍCH?     Chcete udělat radost sobě 

či někomu blízkému?

PENÍZE NA COKOLIV DO 48 HODIN! NÍZKÉ MĚSÍČNÍ SPLÁTKY!                                               
Půjčíme z vlastních zdrojů se zajištěním nemovitostí. Vyplatíme exekuce!

Pro koho jsou půjčky určené:   ZAMĚSTNANCI, ŽENY NA MD, DŮCHODCI, 
INVALIDNÍ DŮCHODCI, OSVČ

NENECHTE SHÁNĚNÍ DÁRKŮ PRO SVÉ BLÍZKÉ NA POSLEDNÍ CHVÍLI!                                
Zájemců je hodně, času do Vánoc málo….

Po sedmi letech dojde na Úřadu městské-
ho obvodu Ostrava-Jih ke změně tajemní-
ka. Ing. Josef Hipšr v následujícím rozho-
voru mj. vysvětluje, v čem vlastně spočívá 
výkon této funkce.

• Co si má běžný občan představit pod 
slovem tajemník?
Spousta lidí si myslí, že tajemník je jen ja-
kýsi úředník, který vede sekretariát sta-
rosty. Ve skutečnosti je to vedoucí úřadu, 
který plně zodpovídá za jeho řízení a per-
sonální a mzdové záležitosti.

• Jaká je konkrétní náplň tajemníkovy 
práce?
Tajemník řídí jednotlivé odbory úřadu po 
stránce státní správy i samosprávy. Dá se 
říci, že je jakýmsi prostředníkem mezi vo-
lenými orgány a zaměstnanci úřadu. 

• Můžete popsat rozdíl mezi starostou 
a tajemníkem?
Starosta podle zákona o obcích zajištu-
je úkoly v samostatné a přenesené působ-
nosti. Je nejvyšším představitelem samo-
správy. Tajemník je odpovědný starostovi 
za plnění úkolů úřadu v samostatné i pře-
nesené působnosti, plní podle pokynů sta-
rosty úkoly vyplývající z usnesení zastupi-
telstva a rady.

• Narazili jsme na pojmy státní správa 
a samospráva. Můžete ve stručnosti vy-
světlit hlavní rozdíly?

Občan někdy přĳde na úřad a odchází ne-
spokojen, protože je odmítnut s tím, že věc 
nespadá do působnosti orgánů obce. Sa-
mostatná působnost je samosprávou obce, 
to znamená, že obec sama spravuje své 
záležitosti, jedná svým vlastním jménem 
a na vlastní účet. Samosprávu vykonáva-
jí volené orgány, jako jsou zastupitelstvo 
a rada. Jiné je to u přenesené působnosti, 
to jsou záležitosti, které vykonávají orgá-
ny obce jménem státu. Státní správu vyko-
nává úředník, který má příslušné zkoušky 
a musí se řídit platnými zákony a vyhláš-
kami. Příkladem státní správy je například 
stavební úřad vydávající stavební rozhod-
nutí, do kterých mu nemohou zastupitelé 
zasahovat. 

• Jaké problémy řešíte s tajemníky ostat-
ních městských obvodů?
Jedenkrát za tři měsíce se na Magistrátu 
města Ostravy setkávají tajemníci všech 
městských obvodů. Bohužel ne vždy fun-
guje ideálně komunikace a někdy se k nám 
nedostanou docela podstatné informace 
z krajského úřadu. Dvakrát ročně se schá-
zíme na pracovních poradách Sdružení ta-
jemníků městských a obecních úřadů Čes-
ké republiky, jehož jsem členem. Všichni si 
nejvíce ceníme neformálního setkání před 
oficiální částí, kde si vyměňujeme zkuše-
nosti, jak obdobné problémy řeší na jiných 
úřadech v republice. Jsou to cenné zkuše-
nosti, které se nedají nikde naučit, ale mu-
sejí se buď pracně získat, nebo už jinde zís-
kané aplikovat na naše poměry.

• Když byste měl vyzdvihnout něco, co se 
Vám za dobu působení na ÚMOb Ostrava-
-Jih nejvíce podařilo, co byste jmenoval?
Domnívám se, že jsem do práce úřadu za-
vedl systém a pořádek, stabilizoval se ko-
lektiv pracovníků. Jsem hrdý na to, že 
jsme vyvinuli iniciativu a aplikovali ve 
svých podmínkách metodu CAF 2006, je-
jímž cílem bylo zvýšit výkonnost, efektivi-
tu práce a zlepšit vztah úřadu k občanům. 
Za kvalitní služby poskytované občanům 
jsme získali prestižní ocenění Ministerstva 
vnitra ČR a věřím, že v této činnosti bude 
realizační tým dále úspěšně pokračovat.

• Čemu se budete věnovat po odchodu 
do penze?
Hlavně svým soukromým iniciativám 
a koníčkům. Pokud bude zájem, vzhledem 
k získaným zkušenostem a znalostem cho-
du úřadu bych rád kandidoval při komu-
nálních volbách v příštím roce, kde bych 
snad svou prací mohl být přínosem.
 Text a foto: Michael Ku�y

Jsem hrdý na ocenění za kvalitní 
služby, říká tajemník Josef Hipšr
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Radnice ocenila práci s dětmi a mládeží
Prostory Komorního klubu na Velflíkově 
ulici v Jubilejní kolonii se druhou pro-
sincovou středu staly místem tradičního 
ocenění dětí a mládeže za úspěšnou re-
prezentaci obvodu a občanů pracujících 
s dětmi a mládeží.

Ceny předávali místostarostové Jiří Vo-
loch a Oldřich Lindovský a Sylva Sládeč-
ková z Odboru kultury a školství ÚMOb 
Ostrava-Jih.

Přehled oceněných

Barbora Prudková je členkou sportovního 
klubu BIKE 2000. V soutěži horských kol se 
stala mistryní ČR a vítězkou Českého po-
háru v kat. žákyň. Je trojnásobnou mistryní 
ČR ve slalomu, obřím slalomu a superobřím 
slalomu, vítězkou Českého poháru Svazu 
lyžařů ČR v kategorii mladších žákyň. Do-
sáhla i mezinárodních úspěchů, skončila 
druhá v závodě Mezinárodní lyžařské fede-
race ve francouzském Val dIsere.
Matěj Kapošváry je členem turistického od-
dílu mládeže Žďorbi. Pravidelně se účastní 
turistických závodů, ve kterých dosáhl nej-
větších úspěchů ze všech v MS kraji. Letos 
závodil v kategorii mladší dorost. Ve větši-
ně závodů nenašel přemožitele, takže vy-
hrál celkové hodnocení Českého poháru. 
Na mezinárodním mistrovství v Uherském 
Hradišti obsadil výborné 2. místo.
Alena Paliderová se věnuje plavání v rám-

ci ZŠ s rozšířenou plaveckou výukou a sou-
časně triatlonu, ve kterém dosáhla vel-
mi dobrých výsledků. Reprezentovala MS 
kraj v rámci Letní olympiády dětí a mláde-
že v Táboře a získala prvenství ve své kate-
gorii starších žákyň. Letos absolvovala sérii 
závodů Českého poháru v triatlonu, kde se 
umístila na 2. příčce v celkovém pořadí své 
věkové kategorie.

Pracovníci s dětmi a mládeží

Jiří Kopec je trenérem sportovní gymnasti-
ky v GK Vítkovice, kde připravuje družstvo 
chlapců ve věku od 9 do 17 let. Trenérské čin-
nosti se věnuje po zaměstnání a o víkendech 
se svými svěřenci absolvuje soutěže. Vedle 
trenérské činnosti stále aktivně cvičí. Vloni 
se účastnil „Veteraniády“ v Liberci, kde ve 
své kategorii obsadil 3. místo. Přirozené pe-
dagogické schopnosti uplatňuje při přípravě 
závodníků i ostatních členů GK Vítkovice. 
Jeho svěřenci se umisťují na předních příč-
kách mistrovství ČR ve všech kategoriích.
Jitka Staňová je předsedkyní občanského 
sdružení Centra volného času (CVČ) Směr, 
které provozuje nízkoprahový klub na Du-
bině. V obvodu Jih působila v CVČ Duhoví 
kamarádi při ZŠ Fr. Formana a v CVČ Klika 
na Pískových Dolech. Vloni založila občan-
ské sdružení Směr, které provozuje v klu-
bovně na ul. J. Škody na sídlišti Dubina níz-
koprahový klub pro děti a mládež z okolí.
Petr Závodný je programovým vedoucím 
Turistického oddílu mládeže (TOM) Prů-

zkumník, který se za jeho působení stal 
jedním z největších v Ostravě. Dětem při-
pravuje program na družinové schůzky 
a výpravy do okolí Ostravy, v létě program 
stanového tábora v Čermné u Vítkova a le-
tos i program putovního tábora v Čes-
kém Švýcarsku. Podílí se na akcích v obvo-
du, např. Bambiriády, a vloni uspořádal se 
svým oddílem tábor v rumunském Banátu. 
Po jeho ukončení byl oceněn tehdejším mi-
nistrem školství Ondřejem Liškou.
Jana Dvořáčková je hlavní vedoucí TOM 
Zálesáci Hrabůvka. Zaměřuje se na posti-
žené děti, se kterými organizuje činnost 
v klubovně i víkendové výpravy a letní tá-
bor. Děti, které by jinak byly doma, pod je-
jím vedením poznávají přírodu i okolí Os-
travy v kolektivu svých vrstevníků. 
Jaromír Mielec působí v Českém rybář-
ském svazu, místní organizaci Zábřeh. 
Jeho činnost spočívá ve vedení a výuce dětí 
a mládeže v oblasti rybářství. Mládež je ve-
dena k ochraně přírody a životního pro-
středí. Podílí se na mimoškolní výchově 
dětí a mládeže v oboru rybářství a rybář-
ského sportu.

Zvláštní ocenění

Pavel Vi� je bubeníkem Tensingu Ostrava-
-Jih. Letos odvedl výbornou práci jako or-
ganizátor festivalu Youth4Youth. Předsta-
vili se na něm amatérské hudební skupiny, 
divadelní skupiny, malíři, proběhla výstava 
fotek a výtvarného umění. Michael Ku�y
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Rada MO Ostrava-Jih s účinností od 31. 
prosince 2009 zrušila odbor školství 
a kultury (OŠK), ze kterého se stane samo-
statné oddělení.
Toto opatření bude znamenat snížení po-
čtu zaměstnanců. Důvodem jsou zejména 
úsporná opatření. „Na základě vyhodno-
cení skutečností budou pracovní činnos-

ti v rámci oddělení přerozděleny jednot-
livým zaměstnancům,“ uvedl starosta 
Karel Sibinský a pokračoval: „Změna se 
neprojeví negativně na rozsahu ani kvali-
tě činností, které zajišťuje v současné době 
OŠK a bude mít ekonomický přínos v ob-
lasti mzdových nákladů.“ Dojde k úspoře 
platu jednoho zaměstnance včetně odvo-
dů, zrušení jednoho příplatku za vedení 

stávajícího ekonomického oddělení a pří-
padné snížení platového stupně od 1. led-
na 2010.
V současné době má Úřad městského ob-
vodu Ostrava-Jih dvanáct odborů, tři od-
dělení a dva referáty. Celkem zaměstná-
vá 294 osob. Městský obvod Ostrava-Jih 
je počtem obyvatel 115 257 nejlidnatějším 
v moravskoslezské metropoli. (kut)

Úřad bude mít o jeden odbor méně

Termíny zápisů dětí do 1. tříd 
pro školní rok 2010/2011
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, protože 
se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd, nabízí-
me vám přehled základních škol zřizovaných 
Městským obvodem Ostrava-Jih a zároveň zá-
kladní informace o zápisu. Zákonný zástup-
ce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plně-
ní povinné školní docházky podle § 36 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní (školský zákon).

K zápisu si vezměte s sebou: občanský prů-
kaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní pří-
slušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého 
pobytu. V případě, že již byla dítěti odložena 
povinná školní docházka, vezměte originál 
tohoto rozhodnutí. Pokud zákonný zástup-
ce bude žádat odklad povinné školní docház-
ky, doloží společně s žádostí také doporuče-
ní odborného lékaře a doporučení školského 
poradenského zařízení.

Přehled škol a termíny zápisu
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20: 
26. 1. od 12 do 17 hod., 27. 1. od 13 do 18 
hod. Prezentace školy: www.zsakucery.cz
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27: 26. 1. od 
12 do 17 hod., 27. 1. od 13 do 18 hod.
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36: 

26. 1. od 12 do 18 hod., 27. 1. od 12 do 17 
hod. Prezentace školy: www.zskrestova.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8: 
26. 1. od 12 do 18 hod., 27. 1. od 12 do 17 
hod. Prezentace školy: www.zsmitusova8.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16: 
26. 1. od 12 do 18 hod., 27. 1. od 12 do 17 
hod.. Den otevřených dveří pro žáky a rodiče 
13. 1. Prezentace školy: www.zsmitusova16.
cz, tel.: 596 716 504, 736 761 940, e-mail:
pail@zsmitusova16.cz
ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabův-
ka, Klegova 29: 26. 1. od 10 do 18 hod., 27. 1. 
od 12 do 17 hod. Prezentace školy: www.zslu-
kasove.cz
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64: 26. 1. 
od 13 do 18 hod., 27. 1. od 13 do 17 hod. Pre-
zentace školy: www.zsprovaznicka.cz
ZŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6: 26. 1. od 12 
do 17 hod., 27. 1. od 13 do 18 hod. Prezenta-
ce školy: www.kosare.cz, tel.: 595 700 057
ZŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 45: 26. 1. od 
13 do 18 hod., 27. 1. od 13 do 17 hod. Prezen-
tace školy: www.zsfformana.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1: 
19. 1. od 12 do 18 hod., 20. 1. od 12 do 17 
hod. Prezentace školy: www.zsdvorskeho.eu
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15: 
26. 1. od 12 do 18 hod., 27. 1. od 12 do 18 hod. 
Prezentace školy: www.kosmonautu15.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13: 
26. 1. od 13 do 17 hod., 27. 1. od 13 do 17 

hod. Prezentace školy: www.zskosmonau-
tu13.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52: 26. 1. 
od 13 do 17 hod., 27. 1 od 13 do 17 hod. Pre-
zentace školy: www.zs-brezinova.cz
ZŠ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1: 26. 1. od 12 
do 17 hod., 27. 1. od 13 do 18 hod. Prezenta-
ce školy: www.zsvzalomu.wz.cz
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12: 26. 1. od 
12 do 17 hod., 27. 1. od 13 do 18 hod. Prezen-
tace školy: www.zschrjukinova.cz
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B: 26. 1. 
od 12 do 17 hod., 27. 1. od 13 do 18 hod. Pre-
zentace školy: www.zsvolgogradska.wz.cz
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23: 26. 1. od 
12 do 17 hod., 27. 1. od 13 do 18 hod. Prezen-
tace školy: www.zsjugoslavska.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100: 
18. 1. od 12 do 18 hod., 19. 1. od 12 do 17 
hod. Prezentace školy: www.zshorymirova.cz
ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2: 26. 1. od 13 
do 18 hod., 27. 1. od 14 do 17 hod. Prezenta-
ce školy: www.zs-srbska.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33: 
18. 1. od 13 do 18 hod., 19. 1. od 13 do 17 
hod. Prezentace školy: www.zs-serikova.cz

Podrobnější nabídku jednotlivých škol lze na-
jít na internetových stránkách www.ovajih.cz 
v sekci Školy a školská zařízení.

Odbor školství a kultury ÚMOb Ostrava-Jih

N A B Í Z Í M E 
NEJVÝHODNĚJŠÍ  ÚVĚR
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Vánoční akordy. V DK Akord se konal druhý ročník celorepubli-
kového festivalu dětských pěveckých sborů Vánoční akordy, který 
pořádala ZŠ a MŠ Kosmonautů 15. Zúčastnilo se ho dvacet sbo-
rů, absolutní vítězové jednotlivých kategorií získali šek od společ-
nosti Muzikant.cz v hodnotě deseti tisíc korun na nákup hudeb-
nin. Novinkou byla Cena skladatele Petra Šibileva, který sledoval 
soutěžící sbory a vybral z nich ty, které ho nejvíce zaujaly. Jako 
cenu přivezl kytaru a ukulele od krnovské firmy Rieger-Kloss. Na 
snímku je zachycen dětský pěvecký sbor Ko-Ko z pořádající školy. 
V kategorii B školních sborů dětí s věkovým průměrem 10–13 let 
získal tzv. zlaté pásmo, a navíc ještě obdržel ocenění poroty za pes-
trý výběr repertoáru a provedení. Text a foto: Michael Ku�y

U příležitosti dvacátého výročí tzv. sametové revoluce se v pro-
storách Magistrátu města Ostravy uskutečnila vzpomínková 

akce, kterou pořádala Kon-
federace politických vězňů. 
Za městský obvod Ostra-
va-Jih položili kytici k pa-
mátníku obětem komunis-
mu místostarosta Radim 
Miklas (vpravo) a zastupi-
tel Jan Dohnal.
 Foto: Jiří Urban

Aukce vynesla rekordní částku
První prosincový 
den se v hotelu Cla-
rion v Ostravě us-
kutečnila aukce. Za 
účasti laické i od-
borné lékařské ve-
řejnosti byla draže-
na díla studentů tří 
uměleckých škol: 
SSUŠ AVE ART Ost-
rava, s. r. o., Střední 
školy sklářské v No-
vém Boru a Střed-
ní školy textilních řemesel v Praze. Studentské práce byly z oblas-
ti malby, keramiky a skla. O prestiži aukce svědčí i to, že skleněnou 
vázu zaslal známý umělec Bořek Šípek, jehož umění přesahuje hra-
nice České republiky. Výtěžek 134 644 korun byl věnován dětem 
nemocným cystickou fibrózou. „Je to rekordní částka, která byla 
v historii našeho klubu docílena poprvé,“ uvedla předsedkyně 
Klubu cystické fibrózy Kamila Šmídová. Ředitel Soukromé střed-
ní umělecké školy AVE ART Jaroslav Prokop dodal: „Naše škola už 
pátým rokem podporuje nemocné děti. Spolupracujeme s Klubem 
cystické fibrózy, s nadací Krtek, podporující onkologicky nemocné 
děti a také s nadací Patrik dětem podporující handicapované děti. 
Souhrnná částka, kterou škola dosud věnovala na podporu nemoc-
ných a handicapovaných dětí, činí úctyhodných 586 344 korun, za 
což patří nesmírný dík studentům naší školy“. (d)

Ředitel SSUŠ AVE ART Jaroslav Prokop 
(vlevo) si prohlíží skleněnou vázu darovanou 
Bořkem Šípkem.  Foto: Vladimír Petřek

� Tříkrálová sbírka 2010
Charita Ostrava se pravidelně 
účastní Tříkrálové sbírky, kte-
rou celostátně na pomoc lidem 
v nouzi pořádá Charita Česká 
republika. V Tříkrálové sbír-
ce 2009, které se Charita Ost-
rava zúčastnila ve spoluprá-
ci s Charitou sv. Alexandra, 
bylo vykoledováno 1 163 509 
korun. Částka 769 703 korun, 
kterou Charita Ostrava obdr-
žela, byla mj. použita na pro-
voz komunitního centra pro 
seniory – Charitního středis-
ka Gabriel a vybavení nebo 
provoz výškovického Hospi-
ce sv. Lukáše. Tříkrálová sbír-
ka 2010 bude v rámci Charity 
Ostrava probíhat od 1. do 14. 
ledna 2010. Charita Ostrava se 
této akce zúčastní opět ve spo-
lupráci s Charitou sv. Alexan-
dra. 
� Den otevřených dveří
Gymnázium Ostrava-Hra-
bůvka zve všechny zájemce 
o studium, jejich rodiče i širo-
kou veřejnost na den otevře-
ných dveří, který se uskuteč-

ní 13. ledna 2010 od 14 do 18 
hodin. Více informací lze najít 
na webových stránkách www.
ghrabuvka.cz.
� Na ZŠ Provaznická dokončili 
naučnou stezku
Středisko environmentální vý-
chovy a osvěty při ZŠ Provaz-
nická v Hrabůvce dokončilo 
dlouhodobý záměr vybudovat 
školní naučnou stezku s poci-
tovým chodníkem. Na tento 
projekt získalo finanční dota-
ce ze statutárního města Ost-
rava. V jarních měsících příští-
ho roku jsou zvány základní 
školy z celého Moravskoslez-
ského kraje na nové ekologické 
programy.
� Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sdě-
luje občanům, že poradenská 
služba k otázkám bydlení se 
koná ve čtvrtek 14. ledna 2010 
od 16 hodin v Kulturním domě 
K-TRIO v Hrabůvce. Termíny 
pro letošní rok se nemění, ob-
čané mohou využít poraden-
skou službu každý druhý čtvr-
tek v měsíci.

Krátce
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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
3., 10., 17., 24. a 31. 1. v 17 hodin – TANEČNÍ VE-
ČERY. Pro příznivce společenského tance se sku-
pinou DOMINO. Předprodej KD K-TRIO.
5. 1. v 17.00 hodin – PSYCHOTERAPIE V KAŽ-
DODENNÍM ŽIVOTĚ. Beseda se zkušeným te-
rapeutem D. A. Červenkou určená všem, kteří 
si chtějí osvojit postup řešení konfliktů a na-
pětí, které ztrpčují lidem život. Předprodej KD 
K-TRIO.
14. 1. v 17.30 hodin – CESTA ŽENY K UZDRA-
VENÍ. Inspirace pro tělo a duši ženy k hledání 
spokojenosti, souznění a rovnováhy v životě 
a celoživotní cestě ženy za zdravím přednáší 
RNDr. Lenka Krejčí. Předprodej KD K-TRIO.
16. 1. od 20 hodin – PLES HITŮ. Diskotékové 
hity 70–90 léta uvádí Zdeněk Trembač, progra-
mové vstupy. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
27. 1. v 17.30 hodin – PENTAGRAM A ZÁ-
KLADY ČÍNSKÉ MEDICÍNY. Na téma jak apli-
kovat čínskou medicínu do denního života Ev-
ropana přednáší Pavla Charvátová – Sýkorová. 
Předprodej KD K-TRIO.
27. 1. v 19 hodin – LUBOŠ POSPÍŠÍL & 5P. Po-
spíšil a jeho věrný souputník Bohumil Zatloukal 
se obklopili o dvě až tři generace mladšími muzi-
kanty a připravili materiál pro novou desku Pří-
znaky lásky, která vyšla v únoru 2008. Koncert. 
Předprodej KD K-TRIO, OIS.
30. 1. od 20 hodin – COUNTRY BÁL. Hraje Durhá 
šance, speciální hosté BRUNO UNIT, Kuba Bílý, 
westernová show, stylové oblečení vítáno. Před-
prodej KD K-TRIO, OIS.
� Dětem
20. 1. – 2. ročník soutěže v praktických a od-
borných dovednostech ŘEMESLO MÁ ZLATÉ 
DNO aneb „Dělání, dělání nudu z těla vyhání“ 
pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěž šestičlenných druž-
stev, pro které jsou připravena ve spolupráci s od-
bornými učilišti a středními odbornými školami 
interaktivní stanoviště, na kterých se bude pre-
zentovat konkrétní řemeslo či obor praktickým 
úkolem. Pod odborným vedením si žáci osvojí 
vlastní předpoklady pro různorodé činnosti sou-
visející s daným oborem. Přihlášky pro družstva 
a informace: Ingrid Červeňová tel: 596 721 488 
nebo na www.kzoj.cz. Akce se koná pod záštitou 
starosty městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Karla 
Sibinského, Krajské hospodářské komory Mo-
ravskoslezského kraje a Sdružení podnikatelů 
v pohostinství a ubytovacích službách ČR, UNI-
HOST. Projekt je realizován za finanční podpory 
Nadace OKD. 
24. 1. v 10 hodin – KARNEVAL S HOPSALÍ-
NEM. Interaktivní pořad pro děti i rodiče na pou-
tavé písničky, soutěže a tanec. Pro každou masku 
je připravena sladká odměna. Předprodej KD 
K-TRIO.
31. 1. v 10 hodin – DOKTORSKÁ POHÁDKA. 
Maňásková pohádka pro nejmenší diváky Diva-
dla Smíšek. Předprodej KD K-TRIO.
� Výstavy
14. 1. v 18 hodin – VERNISÁŽ

INDONÉSIE – Jáva, Bali – fotografie Taťány 
Skočíkové 
FOTOGRAFIE – František Hajnyš 
SVĚT HOR – Pavel Szabo – výstava fotografií – 
Restaurace K-TRIO.
� Vzdělávací kurzy a semináře 
Výuka hry na kytaru • Hra na africké bubny • 
Numerologie – tajemství čísel • Celostní terapie 
– SU jok • Cestou sám k sobě – ozdravení těla 
a duše
5. 1. v 17.00 hodin – PSYCHOTERAPIE V KAŽ-
DODENNÍM ŽIVOTĚ
14. 1. v 17.30 hodin – CESTA ŽENY K UZDRA-
VENÍ
23. 1. od 8.30 do 17.00 hodin – SPIRÁLNÍ STABI-
LIZACE PÁTEŘE – KURZ 1. SM systém je origi-
nální metoda jak léčit poruchy páteře, ale hlavně jak 
jim předcházet dostatečnou regenerací. Školitelé: 
RNDr. Renata Vlachová – trenér a lektor metodiky 
SM systému, MUDr. Juliana Rašková – Stahovcová 
– lékař rehabilitační a fyzikální medicíny, neurolog.
27. 1. v 17.30 hodin – PENTAGRAM A ZÁ-
KLADY ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Pohybové kurzy pro dospělé
Kalanetika • Step aerobic • P-Class • Pilates 
• Cvičení – prevence bolesti zad • Cesta ženy 
k uzdravení – prožitková taneční terapie • Cvi-
čení pro seniory • Cvičení na velkých míčích • 
Jóga – dopolední cvičení • Latinské tance – pro 
ženy • Hip-Hop • Linie • Body form • Taneční 
pro manželské páry a partnerské dvojice – začá-
tečníci, pokročilí, speciál • Irské tance
Kurzy pro děti
Pohybová výchova pro děti od 4 let • Výuka hry 
na kytaru od 8 let • Školička malého výtvarníka 
od 5 do 8 let • Výtvarný kutil od 8 do 13 let
� Komorní klub 
7. 1. v 18.30 hodin – komorní cyklus koncertů 
– Novoroční koncert. Kateřina Sabová – harfa, 
Erika Šporerová – zpěv, Regina Bednaříková – 
klavír. Program J. S. Bach, J. L. Dusík, A. Has-
selmance, Ch. Sinding, B. Andrés, A. Dvořák, 
R. Schumann, C. Saint-Saëns. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS. Doprodej na místě od 17.30 hodin 
v den koncertu.
21. 1. v 18 hodin – JÁVA. Cestopisná přednáška 
s projekcí T. Skočíkové a J. Ryšavého. Národní 
parky, čajové plantáže, tradiční loutkové divadlo 
a mnoho dalšího. 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.
NABÍDKA FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ ZA ZVÝHODNĚNÉ 
VSTUPNÉ 50 KČ
  4. 1. 17.00 ZOUFALCI
11. 1. 17.00 PROTEKTOR
18. 1. 17.00 ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
25. 1. 16.00 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Od soboty 2. 1. do neděle 3. 1. v 17.00 a 19.30 
hodin, od pondělí 4. 1. do neděle 10. 1. v 19.30 
hodin (mimo sobotu 9. 1.): TWILIGHT SAGA: 
NOVÝ MĚSÍC (USA 2009). Poté, co se Bela zotaví 
z útoku upíra, který ji málem stál život, chystá se 
s Edwardem a jeho rodinou oslavit své 18. naro-
zeniny… Pokračování veleúspěšné ságy. České ti-
tulky, mládeži od 12 let, fantasy, romance, thriller, 
130 minut. Vstupné 75 Kč.

Od pondělí 4. 1. do středy 6. 1. v 17.00 hodin: 
ZOUFALCI (ČR 2009). Komedie o šestici bilan-
cujících třicátníků. Jsou dlouholetí přátelé a po-
stupně se všichni přestěhovali z Jablonce do 
Prahy. Po společném setkání na večírku ve svém 
rodném městě je jim jedno jasné – vědí, co v ži-
votě nechtějí, ale zároveň ještě nepřišli na to, co by 
chtěli… Mládeži od 12 let, 97 minut. Vstupné 75 
Kč. (pondělí 4. 1. za zvýhodněné vstupné 50 Kč)
Od čtvrtka 7. 1. do neděle 10. 1. v 17.00 hodin 
(mimo sobotu 9. 1.), v sobotu 9. 1. pouze v 19.30 
hodin: 3 SEZÓNY V PEKLE (ČR 2009). Film in-
spirovaný životními osudy básníka Egona Bon-
dyho začíná v roce 1947, kdy hlavnímu hrdinovi 
je devatenáct let. Utíká z domova za bohémskou 
poutí a láskou… Jenže změnou režimu, po roce 
1948 se milenci, plánující útěk do Paříže, dostanou 
do střetu s mocí. V hlavních rolích Kryštof Hádek, 
Martin Huba, Karolina Gruszka, Jan Kraus aj. 
Mládeži od 12 let, 110 minut. Vstupné 85 Kč.
Od pondělí 11. 1. do středy 13. 1. v 17.00 hodin: 
PROTEKTOR (ČR 2009). Tragické události po 
atentátu na Reinharda Heydricha jsou pozadím 
pro úspěšný český film, vyprávějící příběh man-
želské dvojice, která v rámci válečného dramatu 
prožívá drama soukromé. Mládeži od 12 let, 100 
minut. Vstupné 80 Kč. (v pondělí 11. 1. za zvý-
hodněné vstupné 50 Kč)
Od pondělí 11. 1. do středy 13. 1. v 19.30 hodin: 
ZAKLETÝ V ČASE (USA 2009). Romantický film 
je natočen podle bestselleru o lásce, která přesa-
huje hranice času.V hlavních rolích Eric Bana, Ra-
chel McAdams, Arliss Howard aj. České titulky, 
mládeži od 12 let, 108 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 14. 1. do neděle 17. 1. v 19.30 hodin: 
SAMEC (USA 2009). Nikki je notorický svůdník, 
který si vybírá hlavně dobře situované ženy. Ty 
mu dokážou poskytnout náležitý komfort. Jed-
noho dne ovšem potká servírku Heather. České ti-
tulky, ml. nepřístupný, 97 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 18. 1. do středy 20. 1. v 17.00 ho-
din: ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED (ČR 2009). 
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. le-
tech a zároveň se nenechat zmrazit. V hlavních 
rolích Vilma Cibulková, Tereza Voříšková, Dana 
Marková, Ondřej Vetchý, Miroslav Etzler aj. Re-
žie Irena Pavlásková. Mládeži přístupný, 127 mi-
nut. Vstupné 75 Kč (pondělí 18. 1. za zvýhodněné 
vstupné 50 Kč)
Od pondělí 18. 1. do středy 20. 1. v 19.30 hodin: 
GALIMATYÁŠ (Francie 2009). Kriminální a ne-
zvykle akční komedie režiséra Jean-Pierre Jeuneta 
ve stylu jeho nejslavnějšího filmu Amélie z Mont-
martru nás zavede mezi obchodníky se zbraněni. 
Těm se na ruce podívá se svérázným humorem, 
francouzským šarmem a svým typickým vizuál-
ním ztvárněním. České titulky, ml. nepřístupný, 
104 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 22. 1. do středy 27. 1. v 18.00 hodin: 
2012 (USA 2009). Rok 2012 je posledním rokem 
mayského kalendáře, podle mnoha lidí tedy i ro-
kem konce světa. A zdá se, že na temných předpo-
vědích něco bylo. České titulky, od 12 let, akční/
drama/sci-fi/thriller/158 minut. Vstupné 85 Kč.
Od pátku 29. 1. do neděle 31. 1. v 18.00 hodin: 
PROROK (Francie / Itálie 2009). Devatenáctiletý 
Malik je odsouzen na šest let do vězení. Ještě se 
pořádně nenaučil číst ani psát a ve vězení je nej-
mladší a bez přátel. Jeho život si vezme na starost 
korsický gang. České titulky, ml. nepřístupný, kri-
minální drama/154 minut. Vstupné 75 Kč.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V sobotu 2. 1. a neděli 3. 1. v 15.00 hodin: AS-
TRO BOY (Hongkong / USA / Japonsko 2009). As-
tro Boy dostal od svého otce, slavného vědce, do 
vínku super sílu, rentgenové paprsky, rychlost 
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a schopnost létat nad oblaka. České znění, animo-
vaný, akční, sci-fi, 94 minut. Vstupné 65 Kč.
V neděli 10. 1. v 15.00 hodin: ZATAŽENO, OB-
ČAS TRAKAŘE (USA 2009). Animovaná kome-
die je příběhem o pozuruhodném městečku, kde 
se počasí mění i třikrát denně. České znění, 90 mi-
nut. Vstupné 74 Kč.
V sobotu 16. 1. a neděli 17. 1. v 17.00 hodin: G-
-FORCE (USA 2009). Dobrodružná animovaná 
komedie o posledních úspěších tajného vládního 
programu pro výcvik špionážních zvířat. Hrdiny 
jsou morčata, vybavena nejmodernější špionážní 
technikou, která během filmu zjistí, že mají osud 
světa ve svých”packách”. České znění, 89 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od pátku 22. 1. do středy 27. 1. v 16.00 hodin: 
MIKULÁŠOVY PATÁLIE (Francie 2009). Miku-
láš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín 
a další hrdinové senzačních příběhů dětských 
knížek o Mikulášovi se v hrané podobě konečně 
dostávají na filmová plátna. Za 50 let od vydání 
první knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolu-
žáky oblíbily generace dětí po celém světě i u nás. 
České znění, 91 minut. Vstupné 65 Kč. (pondělí 
25. 1. za zvýhodněné vstupné 50 Kč)
Od pátku 29. 1. do neděle 31. 1. v 16.00 hodin: 
ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA (Fran-
cie 2009). S hlavním hrdinou jsme se již setkali ve 
filmu Arthur a Minimojové. Nyní příběhy ma-
lého hrdiny pokračují. Na hostině u Minimojů ob-
jeví Arthur vzkaz s prosbou, ze kterého vyplývá, 
že princezna Selénia je v nebezpečí. Podívaná pro 
malé i velké v českém znění Zlaty Adamovské, 
Matyáše Valenty, Zuzany Norissové a mj. také Sá-
mera Issy! 93 minut. Vstupné 65 Kč.
NEDĚLNÍ FILMOVÉ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
Filmové projekce klasických večerníčkových po-
hádek nabízíme každou neděli od 10.00 hodin za 
jednotné vstupné 30 Kč s možností uplatnění ro-
dinné slevy.
  3. 1. 10.00 POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ (ČR 

film. pásmo)
10. 1. 10.00 KRÁL A SKŘÍTEK (ČR film.

pásmo)
17. 1. 10.00 KYTICE POHÁDEK (ČR film. 

pásmo)
24. 1. 10.00 SMOLÍČEK (ČR film.pásmo)
31. 1. 10.00 POHÁDKY POD SNĚHEM (ČR 

film.pásmo)
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 20. 1. v 10.00 hodin: G-FORCE (animo-
vaná pohádka, 89 minut). Informace, rezervace – 
tel. 596 751 713.
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrtek 14. 1. v 17.30 hodin: ANTIKRIST (Dán-
sko / Německo / Francie / Švédsko 2009). Drama, ho-
ror, 104 minut, vstupné 75 Kč. Kontroverzní film 
Larse von Triera vypráví příběh manželů, kteří 
se po tragické smrti svého dítěte uchýlí do lesní 
samoty. Jeden z nejočekávanějších filmů vzbudil 
už při svém uvedení v Cannes velmi silné emoce, 
nabízí totiž zcela nevšední zážitek, který hraničí 
s fyzickým prožitkem.
Pátek 15. 1. v 17.00 hodin: PRACH ČASU (Řecko / 
Itálie / Německo / Francie / Rusko 2008). Režie Theo 
Angelopoulos, drama, 125 minut, vstupné 70 Kč. 
Americký režisér řeckého původu se vrací doto-
čit film, v němž vypráví příběh své matky a dvou 
mužů, které milovala. Na pozadí dějinných udá-
lostí druhé poloviny 20. století se postavy ztrácejí 
a znovu nalézají po celém světě, od Sibiře až po 
Ameriku. České titulky, ml. nepřístupný.
PROJEKT 100 – 2010
Čtvrtek 21. 1. v 17.00 a 19.30 hodin: SMLOUVA 
S VRAHEM (Finsko, Švédsko, Francie, Velká Bri-

tánie, SRN 1990). Režie Aki Kaurismäki, 80 mi-
nut, vstupné 60 Kč. Vynikající postmoderní va-
riace na film noir. Klidná, hypnotická režie na 
jedné straně naplňuje očekávání diváků Kau-
rismäkiho filmů, zápletka o muži propuštěném 
z práce, který se rozhodne najmout si vraha, vy-
tváří zcela nový, absurdní rozměr noirových 
příběhů.
Čtvrtek 28. 1. v 17.00 a 19.30 hodin: FISH TANK 
(Velká Británie 2009). Režie Andrea Arnoldová, 123 
minut, vstupné 60 Kč. Druhý celovečerní snímek 
britské režisérky a scenáristky vyhrává na filmo-
vých přehlídkách doslova na celém světě. Vyslou-
žil si Cenu poroty na letošním festivalu v Cannes 
a ostrovní publicisté ho označují za nejlepší brit-
ský film roku.

 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
14. 1. v 19.00 – PHILIPPE CLAUDEL: VŠE O MU-
ŽÍCH aneb Jak muži sami sebe vidí, za co se ne-
stydí a stydí. Hrají Maroš Kramár, Michal Slaný, 
Filip Blažek.
27. 1. UVOLNĚTE SI, PROSÍM – nová hudební 
a taneční show pražské travesti skupiny SCREA-
MERS.
31. 1. v 19.00 – SZIDI TOBIASZ A BAND – „Sou-
sedé společně“ – koncert skvělé slovenské šanso-
niérky na speciálním místě v kostele Ducha sva-
tého v Ostravě-Zábřehu.
� Koncerty
21. 1. v 19.00 – JUMPING DRUMS v nové strhu-
jící koncertní show, hraje 5 bubeníků a bubenic na 
90 bubnů a percusí
31. 1. v 18.00 – SZIDI TOBIASZ A BAND v kos-
tele Ducha sv. v Ostravě-Zábřehu
� Společenská zábava
5. 1. v 15.00 – SENIOR KLUB V AKORDU – no-
voroční pozdrav dětského sboru Formáneček. 
Myslivost – záliba na celý život. K poslechu i tanci 
hraje Petr Prášek.
15. 1. ve 20.00 – PLES ABSOLVENTŮ TANEČ-
NÍCH KURZŮ. Hraje Vladimír Koždoň, mo-
deruje taneční mistr Mirek Gilar, programové 
vstupy
16. 1. SPOLEČENSKÝ PLES Gymnázium Volgo-
gradská, Ostrava-Zábřeh
23. 1. PLES PĚSTOUNŮ
23. 1. ve 20.00 – DISKOPLES – skvělá zábava 
a tanec pro všechny s DJ Frantou Krásným
29. 1. v 19.30 – SPOLEČENSKÝ PLES MĚST-
SKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH
� Klub
15. 1. v 19.00 – 333 – Ostravska rockova kapela, se 
kterou si zatančíte
20. 1. v 19.00 – FOLK A COUNTRY V AKORDU 
– v pořadu Tóny cest s kapelou Tempo di vlak 
v rytmu dálek přizvala své kamarády z kapely 
Trempo di šlak a Marod
28. 1. v 17.00 – DÁMY, NA KAFÍČKO – hostem 
MODERÁTOR RÁDIA ČAS HONZA GAVEL-
ČÍK. O českých písničkách a kulturních tipech. 
Další Vlaďčino překvapení.
� Dětem
17. 1. v 10.00 – O VESELÉM KRÁLOVSTVÍ – 
nedělení pohádka pro nejmenší zahraje divadlo 
Křesadlo. Dvě princezničky se rozhodnou změnit 
nudné království na barevné a veselé.
20. 1. v 8.00, 9.30 a 11.00 – IVO BATOUŠEK 
A JUMPING DRUMS. Rhytmania je další díl in-

teraktivního výchovného koncertu profesionál-
ního bubeníka a muzikoterapeuta. Pořad je určen 
pro žáky ZŠ
31. 1. v 15.00 – POHÁDKOVÝ KARNEVAL – 
karnevalová neděle se Zdeňkem Kačorem, sou-
těžemi, losováním i tancováním pro děti a ro-
diče.
Vzdělávání
18. 1. Důchodové pojištění 2010
19. 1. Paušály na dopravu, cestovní náhrady 

apod.
20. 1. Aktuálně o DPH
26. 1. Roční zúčtování záloh na daň
29. 1. Změny v daních z příjmů
Více na www.economis.cz.
Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové • Orientální 
tanec – škola Elahe Vlasty Gazdové • Jóga – pro 
dospělé • Relaxační cvičení v dopoledních hodi-
nách • Koktejl cvičení • Bodyform  • Bodystyling 
• Step – začátečníci i pokročilí • Salsa (pro začá-
tečníky i pokročilé) • Taneční aerobik
Pro děti a mládež
Step – pro zájemce od 13 let • Aerobic pro dívky 
9–12 let (začátečníci a mírně pokročilí) • Barevné 
cvičení pro děti 4–6 let • Rytmika pro děti od 7 let 
• Taneční škola Dětičky
Hudební kurzy pro děti
Výuka – klavír, keyboard, a country kytara (kur-
zovné 1500 vč. hudební nauky za pololetí) • Ja-
zykové kurzy • Angličtina všech stupňů • Špa-
nělština (mírně pokročilí) • Francouzština – pro 
začátečníky (cena ročního kurzu 3000 Kč) • An-
gličtina pro seniory – začátečníci a mírně pokro-
čilí (cena 900 Kč)

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
15.–16. 1. – ČERTOVINY (setkání dětí všech 
letních pobytových táborů s bohatým progra-
mem)
16. 1. – TVOŘIVÁ SOBOTA (tradiční výtvarné 
workshopy – keramika, hedvábí, smaltování, 
batika..., od 10 do 15 hodin)

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
8. 1. v 17.30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC ENERGIE KARLOVY VARY. ČEZ ARÉNA.  
Utkání hokejové extraligy.
17. 1. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – BÍLÍ 
TYGŘI LIBEREC. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové 
extraligy.
22. 1. v 17.30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC OCELÁŘI TŘINEC. ČEZ ARÉNA. Utkání 
hokejové extraligy.
29. 1. v 17.30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC LITVÍNOV ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové 
extraligy.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – multifunkční hala:
středy 16.00–17.30
soboty 16.00–17.30
neděle 16.00–17.30
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JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA SENIORŮ

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

Otakar Oršový ................................... 94 let
Anna Petrišáková .............................. 93 let
Anežka Vajdová ................................ 91 let
Marie Slívová ..................................... 90 let
František Pospíšil ............................. 90 let
Věra Fialová ....................................... 90 let
Oldřich Wolf ...................................... 85 let
Vítězslava Starečková ...................... 85 let
Max Skalný ........................................ 85 let
Zdeněk Ondračka ............................. 85 let
Jiřina Kološová .................................. 85 let

Drahomíra Janulková ....................... 85 let
Vlastimil Šmít ................................... 80 let
Josef Pešek ........................................ 80 let
Miloslav Kukuča ................................ 80 let
Anna Krýsová .................................... 80 let
Věra Chrobáková .............................. 80 let
Jaroslava Hovorková ......................... 80 let
Vlasta Hošťálková ............................. 80 let
Josef Gerlich ...................................... 80 let
Zygmunt Burdyna ............................. 80 let
Adolf Bohunský ................................. 80 let

Pan Miroslav se narodil v Ostravě-Hra-
bůvce v roce 1938, paní Anna v Lité 
u Plzně roku 1940. Seznámili se v Che-
bu, kde Miroslav vykonával základní vo-
jenskou službu a Anna tam pracovala 
jako prodavačka. Po ukončení vojenské 
služby uzavřeli sňatek 5. prosince 1959 
v Dolní Bělé u Plzně. Manželka se od-
stěhovala k rodičům svého muže do Os-
travy-Zábřehu, kde později dostali byt 

na Glazkovové ulici, kde žĳí dodnes. 
Pan Vraník pracoval v Severomorav-
ském autodružstvu až do důchodového 
věku, paní Vraníková pracovala v Tat-
ře Bělský les, později v Obvodním pod-
niku bytového hospodářství v Ostravě-
-Zábřehu, odkud odešla do odpočinku. 
Manželé Vraníkovi vychovali dvě dcery 
– Mirku a Danu. Když se později rodi-
na rozrůstala o vnoučata – Alenku, Ros-
tíka, Jakuba a Radka, prarodiče vypomá-
hali s hlídáním. Prvořadým zájmem byla 
vždy šťastná a spokojená rodina. K dal-
ším zálibám manželů patří autoturistika, 
jak po krásách naší vlasti, tak i v zahra-
ničí. Ve volných chvílích se věnují četbě 
a sledování televize. Manželé Vraníkovi 
se stále těší dobrému zdraví, uchovali si 
velmi hezký vztah plný úcty, lásky a po-
chopení.

Za velkého zájmu zástupců médií se ve 
středu 16. prosince v bytě na ulici Zlepšova-
telů v Hrabůvce uskutečnila kamenná svat-
ba manželů Elišky a Arnošta Paulových.
Pan Arnošt se narodil v roce 1920 ve Frýd-
lantu nad Ostravicí. Vyučil se strojním zá-
mečníkem v Ostravě-Kunčicích, poté začal 
pracovat v mostárně ve Vítkovicích, poz-

ději v Hutních montážích Ostrava. Při za-
městnání vystudoval Střední průmyslovou 
školu strojní. Svůj aktivní život zakončil 
jako zmocněnec podnikového ředitele pro 
severní Čechy. Paní Eliška se narodila v ro-
ce 1927, plně se věnovala výchově dcer Táni 
a Elišky. Svou pracovitostí a píli nahrazova-
la dětem tatínka, který byl často mimo do-
mov. K jejich zálibám patřilo cestování.
Když se dcery provdaly, rodina se rozrost-
la o vnoučata Martinu, Petra, Hanu, Pavlu 
a Honzu. Smutek zasáhl do života manželů 
Paulových tragickým odchodem dcery Eliš-
ky. Nový smysl života jim v dnešní době 
dodává deset pravnoučat. Za pětašedesát 
společných let si manželé Paulovi uchova-
li velmi hezký vztah plný úcty, lásky a po-
chopení. Text a foto: Michael Ku�y

Kamenná svatba Elišky a Arnošta Paulových

INZERCE

Zlatá svatba 
Heleny a Zdeňka 
Borovcových
Paní Helena se seznámila s panem 
Zdeňkem před dvaapadesáti lety v za-
městnání ve Vítkovicích, kde oba pra-
covali. Před padesáti lety, 21. listopa-
du, si řekli své „ANO“ v obřadní síni 
ve Staré Bělé.
Paní Helena pracovala jako úřednice 
v ekonomickém oddělení, pan Zdeněk 
vykonával funkci technika v investič-
ním oddělení, později na Dodavatelsko-
-inženýrském závodě ve Vítkovicích. 
V roce 1962 se manželům narodil syn 
Miroslav, kterému vytvořili podmínky 
pro vysokoškolské studium v Brně. Je-
jich společný život je poznamenán spo-
lečnou prací a úsilím, díky kterému si 
vybudovali rekreační chatu v Besky-
dech, kde rádi jezdili a trávili svůj vol-
ný čas.
K jejich společným zájmům patří i ces-
tování. Velkou radost mají z patnác-
tileté vnučky Janičky. Neměli vždy 
„ustláno na růžích“, hlavně v období 
normalizace po roce 1968, kdy měli sta-
rosti, což je silněji stmelilo. Jejich man-
želství je po padesáti letech důkazem, že 
tam, kde se dva lidé vydávají na společ-
nou cestu životem opravdu z lásky, kde 
si vzájemně pomáhají, váží si a ctí jeden 
druhého, dokáže takové manželství vy-
tvořit harmonické rodinné prostředí.

Zlatá svatba Anny a Miroslava Vraníkových



15

JIŽNÍ LISTY FOTOSTRANA

INZERCE

S
C

 9
13

64
/1

Rozsvícení vánočního stromu 
přihlížel rekordní počet lidí
Rekordních sedm tisíc lidí zaplnilo v neděli 29. listopadu náměstí SNP v Ostravě-Zábřehu. 
I když tomu teplé počasí moc neodpovídalo, konal se zde vánoční jarmark. V bohatém progra-
mu plném koled a vánočních zvyků vystoupily dětské pěvecké sbory Formáneček a KOKO, 
Žesťový kvintet, pro nejmenší zahrálo pohádky Divadlo Babky Miládky, nechyběla výtvarná 
dílna. Návštěvníky nadchlo ojedinělé vystoupení gospelového souboru Keep Smiling a skupi-
ny BG styl. Vrcholem první adventní neděle bylo rozsvícení vánočního stromu.
„Dostali jsme několik připomínek od lidí, že se po náměstí téměř nedalo chodit. Bohužel pro-
stor se nedá nafouknout, ale pro příští rok uděláme drobné úpravy v rozmístění stánků tak, 
aby se těch sedm tisíc návštěvníků tolik netísnilo,“ uvedla ředitelka Domu kultury Akord 
Darina Daňková.
O týden později se na pěší zóně u Kulturního domu K-TRIO konala Mikulášská neděle. 
V deštivém počasí už od dopoledních hodin probíhal jarmark, následovaly koledy, betlém, 
loutková pohádka pro děti a vystoupení folklorního souboru Morava a Tomáše Kočka s or-
chestrem. Sváteční slovo pronesl farář Vítězslav Řehulka a návštěvníky z pódia pozdravili 
starosta Karel Sibinský a místostarosta Jiří Voloch.

Text a foto: Michael Ku�y
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osmiletý obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (pro žáky z 5. tříd ZŠ)
− školní vzdělávací program, jehož mottem je „Neučíme se pro školu,

ale pro život“,
− profilace vzdělávání širokým výběrem volitelných předmětů,
− gymnázium, které vás připraví ke studiu na vysoké škole,
− hledáte kvalitní výuku, přijďte se podívat k nám.

Informace o studiu a přijímacím řízení budou souhrnně podávány
v 16.00 a 17.00 hod.

Kontakt: tel.: 596 750 873  http:// www.gvoz.cz

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6a,

příspěvková organizace
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