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Ředitelé škol navštívili Košice
Dětem slouží nové lanové hřiště
Připravuje se regenerace hřbitova
Zlatá svatba manželů Džuberových

Volby v Ostravě-Jihu
skončily jasným
vítězstvím ČSSD

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Volby v obvodu skončily triumfem ČSSD
Říjnové volby do městských a obecních
zastupitelstev v Ostravě poprvé s přehledem vyhrála Česká strana sociálně demokratická. Její lídr Petr Kajnar nejspíš
zůstane primátorem, městu zřejmě dál
povládne koalice sociální demokracie
a Občanské demokratické strany.
Také v nejlidnatějším městském obvodu Ostrava-Jih byly volby jasnou záležitostí ČSSD, která své soupeře ziskem
42,32 procent doslova převálcovala. Přitom před čtyřmi lety zvítězila ODS, ale

křeslo starosty si tehdy přesto nevymohla, v koaličních vyjednáváních ustoupila ČSSD, se kterou pak čtyři roky vládla a v opozici zůstali komunisté. Nyní si
bude koaličního partnera vybírat ČSSD.
„Očekávali jsme volební výsledek okolo třiceti procent, ale že dostaneme přes
čtyřicet, jsme sami nečekali,“ uvedl starosta Karel Sibinský a zdůraznil, že jde
o nejlepší volební výsledek strany ve
všech ostravských obvodech. „Pokud
jde o budoucí složení rady, pro koaliční vyjednávání jsou otevřeny všechny
možnosti. Jsme v pozici, kdy si může-

me vybírat,“ pokračoval Sibinský s tím,
že hlavním východiskem bude shoda
v prioritách volebního programu. „To
znamená větší bezpečnost občanů, pokračování v opravách podchodů, komunikací a škol,“ dodal Karel Sibinský,
který s největší pravděpodobností bude
zastávat post starosty i v následujících
čtyřech letech.
Ustavující zasedání Zastupitelstva MO
Ostrava-Jih se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu v 9 hodin v nadstavbě hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-Jih na Horní ulici v Hrabůvce.
(kut)

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTRAVY
ČSSD
32,12 procent
ODS
18,48 procent
Ostravak
15,97 procent
KSČM
12,74 procent
TOP 09
6,52 procent
KDU-ČSL
3,87 procent
Nezávislí
2,55 procent
Věci veřejné
1,96 procent
Suverenita
1,35 procent
Strana zelených 1,10 procent
SPOZ
1,09 procent
DSSS
0,89 procent
ČPS
0,60 procent
SNK-ED
0,40 procent
Volební účast 35,39 procent

(21 křesel)
(12 křesel)
(10 křesel)
(8 křesel)
(4 křesla)

Složení Zastupitelstva města Ostravy
ČSSD
Aleš Koutný
Petr Kajnar
Petr Mihálik
Pavel Planka
Tomáš Sucharda
Eva Petrášková
Robert Timko
Lumír Palyza
Richard Bednařík
Aleš Boháč
Dalibor Gříšek
Miroslav Rojíček
Vladimír Marek
Jiří Srba
Jiří Hrabina
Simona Piperková
Vojtěch Mynář
Lenka Fojtíková
Radim Lauko
ODS
Antonín Maštalíř
Dalibor Madej
Martin Štěpánek
Monika Schromová

Tomáš Petřík
Josef Šrámek
František Šmehlík
Zuzana Kučerová
Lubomír Pospíšil
Marcel Lesník
Radomír Michniak
František Kolařík
David Mrkvica
Radana Zapletalová

Petr Jančík
Leopold Sulovský
Eva Schallerová
Jan Becher
Michal Mariánek
Bohdan Troják
Hana Kobilíková
Petr Kausta
Karel Sládeček
KSČM
Martin Juroška
Oldřich Jakubek

Ostravak
Eva Schwarzová

Justina Kamená
Zbyněk Šebesta
Josef Babka
Zlata Klenková
Leo Luzar
Yveta Sekeráková
TOP 09
Aleš Juchelka
Tomáš Mrázek
Zdenka Crkvenjaš
Andrea Doležalová

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVAJIH
(23 křesel)
(10 křesel)
(8 křesel)
(4 křesla)

Složení Zastupitelstva MO Ostrava-Jih
ČSSD
Dušan Tešnar
Karel Sibinský
Karel Slezák
Jiří Srba
Radovan Horák
Radim Lauko
František Dehner
Eva Petrášková
Vítězslav Sliž
Pavel Planka
Lukáš Balcařík
Miroslav Rojíček
Aleš Chamrád
Monika SchroRudolf Penkala
mová
Lenka SchreibeJakub Jež
rová
Libuše Přikrylová
Ondřej Kafna

Martin Machač
Ivan Tomášek
Aneta Seraﬁnová
Ivo Kopeček
ODS
Radim Miklas
Jan Dohnal
Ivona Klímová
Radim Ondříšek

Svatava Huťková
Jiří Voloch
Romana Filipová
Marta Szücsová
Zuzana Kučerová
Martin Mentlík
KSČM
Karel Gavenda
Leo Luzar
Lucie Foldynová

Petr Jakubek
Pavel Holas
Josef Graňák
Pavel Nenička
Jan Gara
TOP 09
Zdenka Crkvenjaš
Radim Čajka
Ivo Skalický
Vladimír Kutý
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42,32 procent
19,23 procent
15,14 procent
8,80 procent
3,25 procent
2,66 procent
2,61 procent
2,19 procent
1,74 procent
1,31 procent
0,76 procent
29,68 procent
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ČSSD
ODS
KSČM
TOP 09
KDU-ČSL
Věci veřejné
Suverenita
Strana zelených
SPOZ
DSSS
Alternativa
Volební účast
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Dětská hřiště budou veselejší
...Zásluhu na tom mají studenti oboru propagační
grafika Soukromé střední umělecké školy a Základní umělecké školy AVE ART v Hrabůvce, kteří svými
malůvkami zkrášlili prostory ve dvorech domů ulice Dr. J. Šavrdy na sídlišti Bělský Les...

10

Centrum připravilo víkendový pobyt
...Pro třicet dětí byl připraven bohatý program zahrnující horolezecký výcvik, sportovní aktivity, opékání párků, karaoke a další zajímavé činnosti. Pro
starší děti byly určeny přednášky o problematice
návykových látek a nebezpečí sociálních sítí...

15

Slavnostem piva nepřálo počasí
...Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám
museli organizátoři přemístit všechny výčepy
i hlavní pódium z ulice na parkoviště, které schovali
pod velký stan. Program akce však zůstal zachován,
i když je pochopitelné, že se počasí podepsalo na
návštěvnosti...

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. • Adresa
vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Za
vydavatele zodpovědný Mgr. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.• DTP: Tomáš Coufal
• Vychází v nákladu 48.000 výtisků • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí
shodovat se stanovisky redakce.
Kontakt na redakci a inzerci:
Šéfredaktor:
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230
e-mail: michael.kutty@ovajih.cz

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

Dětem už slouží nové lanové hřiště
V tomto měsíci začalo dětem sloužit nové lanové hřiště v lokalitě mezi
ulicemi Krasnoarmějců a Patrice Lumumby v Zábřehu. Jeho součástí
jsou prvky pro nejmenší děti jako točidla, houpadla či houpačky a vyhlídková věž se skluzavkou. Hlavní atrakcí je síťová pyramida, jejíž konstrukce je uspořádána tak, že v každém bodu prostoru zaujímaného sítí
má dítě na dosah další provazec, který podvědomě „automaticky“ uchopí. To zvyšuje vlastní bezpečnost jak přímo, tak i nepřímo tím, že dává
dítěti pocit jistoty při pohybu v síti. V lanových sítích mohou děti vždy
najít místo k uchopení. Důmyslně uspořádaná struktura sítě brání možnému volnému pádu a dovoluje, aby herní zařízení mělo velkou výšku.
„Tento typ hřiště je ve světě velmi oblíben a u nás jsme si jeho oblibu ověřili na obdobném projektu v Hrabůvce, kde plní svůj účel už dva roky,“
uvedl místostarosta Radim Miklas.
Text a foto: Michael Kuy
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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři.
Hned v úvodu tohoto sloupku chci poděkovat vám všem, kteří jste přišli k volbám,
abyste vyjádřili svůj
názor a aktivně ovlivnili další vývoj v naší společnosti na komunální úrovni při volbě zástupců do obvodního zastupitelstva. Po volbách nastal čas
jednání mezi jednotlivými stranami o obsazení klíčových míst na radnici. Chci vás
ubezpečit, že k tomuto úkolu přistupujeme
všichni s plnou odpovědností, abychom ve
volebním období, pro které jsme získali vaši
důvěru, splnili předvolební sliby.
Volbám se věnujeme také v tomto čísle Jižních listů, asi nejvíce vás zajímá nové složení našeho zastupitelstva, které se můžete
dočíst na vedlejší straně. Pojďme i k dalším
článkům, začátkem října zavítali místostarostové a ředitelé základních a mateřských
škol na pracovní návštěvu do Košic. O jejím průběhu si přečtete více na straně čtyři.
V poslední době v souvislosti s připravovanou regenerací zábřežského hřbitova zaznamenáváme obavy občanů z nadměrného kácení vzrostlých stromů. Mohu vás ujistit, že
nic takového není v plánu, v každém případě
půjde o citlivou obměnu zeleně. Více informací nabízí článek na straně pět a problému
se budeme věnovat i v některém z následujících čísel zpravodaje.
Vážení občané, ještě jednou děkuji za důvěru, kterou jste dali zvoleným kandidátům,
a přeji vám, aby vaše volba byla správná
a vámi zvolený zástupce naplnil vaše očekávání. Ustavující zasedání zastupitelstva
našeho městského obvodu se uskuteční ve
čtvrtek 11. listopadu v 9 hodin v nadstavbě hlavní radniční budovy. Na jednání vás
všechny srdečně zvu.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

JIŽNÍ LISTY

Ředitelé škol navštívili
své košické kolegy

Ocenění MO Ostrava-Jih
Městský obvod Ostrava-Jih, oddělení školství a kultury připravuje vyhodnocení a ocenění úspěchů občanů,
dětí i mládeže v zájmových aktivitách
a činnostech, a to v kategoriích úspěchy dětí a mládeže v zájmových aktivitách a sportu a pracovníci s dětmi
a mládeží.
Písemné návrhy na ocenění, prosím, zasílejte na adresu Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, oddělení školství a kultury, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
nebo na e-mail jarmila.olsovska@ovajih.cz v termínu do 29. října 2010. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení
navrhované osoby, její bydliště, rozsah
její činnosti a důvody podání návrhu.
Z návrhů budou vybráni nejúspěšnější, kterým předá ocenění starosta MO
Ostrava-Jih Karel Sibinský.
(kut)
INZERCE

...nejlepší volba nákupu
Navštivte nově otevřený E-shop
materiály pro:
broušení
lakování
leštění
lepení
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Východoslovenská metropole Košice je
jedním z partnerských měst Ostravy. Brzy
to budou dva roky, co podepsali dohodu
o spolupráci také starosta městského obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský a starosta městské části Košice-Západ Pavol Mutafov.
Začátkem října zavítali do Košic na třídenní pracovní návštěvu místostarostové Ľubomír Košík a Jiří Voloch a ředitelé
některých ostravských škol a mateřských
škol z obvodu Ostrava-Jih. Společné setkání proběhlo na ZŠ Bernolákova, která
je centrální školou pro koordinaci aktivit
reciproční návštěvy. Ředitelé ostravských
škol navštívili pět základních, dvě základní umělecké a tři mateřské školy, vedoucí
delegace se zúčastnili pracovních setkání
na Magistrátu města Košice a na Místním
úřadě městské části Košice-Západ.
Výsledkem pracovního setkání je využití
již existující Dohody o spolupráci s městem Ostrava. Na základě této dohody se
představitelé obou měst dohodli a vymezili si oblasti vzájemné spolupráce a navrhli způsoby realizace aktivit v oblasti
školství, vzdělávání a sportu.
Ředitel ZŠ V Zálomu Pavel Sikora navštívil
ZŠ Považská, s jejímž ředitelem Ľubošem
Hvozdovičem probírali možnost společného soustředění žáků obou škol v rekreačním středisku Jemčina v jižních Čechách.
„Jednalo by se o kondičně přírodní pobyt
s využitím kol a kánoí,“ uvedl Sikora.
Ředitelka ZŠ Dvorského Věra Helebrantová zavítala na ZŠ Bernolákova, která se
zaměřuje na basketbal a házenou, což je
v současné době v Košicích nejrozšířeněj-

ší sport. „Po prohlídce školy a nově postavené sportovní haly jsme s vedením školy
domlouvali vzájemné návštěvy dospělých
i žáků včetně účasti na některých námi pořádaných turnajů,“ řekla Helebrantová.
Trojice ředitelů navštívila ZŠ Polianská.
„Společně s paní ředitelkou a jejími zástupkyněmi jsme využili čas našeho setkání k diskusi o problematice škol v obou
zemích,“ nastínila ředitelka ZŠ Mitušova 8
Marie Sikorová. „Nacházeli jsme mnoho společných témat i problémů. Shodli
jsme se na tom, že vzájemná setkání nejen na úrovni ředitelů, ale i na úrovni učitelů a žáků mohou přispět ke spolupráci
a vzájemnému poznání,“ doplnila ředitelka ZŠ Horymírova Marie Lukovská. Podle ředitele ZŠ Šeříková Jiřího Bakončíka
nyní školy hledají cesty, jak organizaně
a ﬁnančně zajistit podmínky pro možnou
návštěvu učitelů z Košic v Ostravě.
„Naším cílem je, aby školy s podobným zaměřením úzce spolupracovaly v různých
oblastech. V jazykové, sportovní, přírodovědné a také v oblasti využívání volného času ve formě realizace krátkodobých
stáží učitelů a výměnných pobytů žáků,“
uvedla vedoucí oddělení školství a kultury
ÚMOb Ostrava-Jih Sylva Sládečková.
„Jako první se nám jeví možnost zrealizovat vzájemné výměny pedagogů vyučujících zeměpis a dějepis zaměřené na dějiny
obou měst a regionů a zároveň prohloubení spolupráce v oblasti sportu vycházející ze Školní sportovní ligy v Košicích,“
dodala Helena Jeníková, vedoucí oddělení školství Magistrátu města Košice.
Michael Kuy

SPORTOVNÍ CENTRUM DUBINA
Plánované akce na měsíc listopad:

SC 301436/1
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12. 11. Mezinárodní turnaj –
futsal, žáci
FC Baník Ostrava,
14–19 hod.
13. 11. Mezinárodní turnaj –
futsal, žáci
FC Baník Ostrava,
8–19 hod.
14. 11. Mezinárodní turnaj –
futsal, žáci
FC Baník Ostrava,
8–14 hod.
14. 11. Mistrovská utkání –
florbal, muži
SC Vítkovice, 16–22 hod.

20. 11. Mistrovská utkání –
florbal
SC Vítkovice,
8–20 hod.
21. 11. Mistrovská utkání –
futsal, žáci
FC Vítkovice,
8–17.30 hod.
27. 11. Mistrovská utkání –
florbal, muži
SC Vítkovice,
18–22 hod.
28. 11. Mistrovská utkání –
florbal, elévi
SC Vítkovice, 9–13 hod.
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Připravuje se citlivá regenerace zeleně zábřežského hřbitova
Hřbitov v Ostravě-Zábřehu na ulici U Studia je ojedinělým místem ve smyslu spojení krajinného prvku vzrostlé

zeleně, historické části klasických hrobů, v mnoha případech historicky cenných, a funkčně využívané novější části.
Podobných míst je v městském obvodu Ostrava-Jih velmi
málo. V příštích měsících bude na tomto hřbitově provedena citlivá regenerace zeleně.
Za tímto účelem byl zpracován projekt, jehož cílem je zlepšení estetického vzhledu daného místa, zlepšení zdravotního stavu vzrostlé zeleně a také zlepšení provozní bezpečnosti – aby nedocházelo k ohrožení zdraví občanů
a poškozování náhrobků či hrobů. Projekt „Regenerace zeleně hřbitova Ostrava-Zábřeh“ je spoluﬁnancován z dotace
Operačního programu Životního prostředí fondů Evropské
unie.
(kut)

Festival patchworku počtvrté v K-TRIU
Kulturní dům K-TRIO připravil už tradiční
prodejní Festival patchworku. Ve dnech
12. a 13. listopadu budou autoři z celé
České republiky vystavovat na tři stovky patchworkových dek, polštářů, dekorativních ozdob i oděvních doplňků.
Přímo na místě autorky vystavovaných
děl předvedou některé technické postupy a poradí, jak na to. Zájemci si mohou zdarma vyzkoušet techniku tvorby
při výrobě dekorativních ozdůbek, které
poslouží jako malý, vlastnoručně vyrobený dárek. Budou mít možnost vyzkoušet a nakoupit si pomůcky a materiály,

které v běžných obchodech nejsou k sehnání. Festival patchworku je plný tvořivé atmosféry. Na své si přĳdou ti, kteří se chtějí něco naučit, i ti, kteří si chtějí
jen prohlédnout nádherné výrobky, načerpat tvořivou atmosféru, případně nakoupit dárky pro své blízké.
Letos je pro nadšence této textilní techniky navíc vyhlášena soutěž o nejhezčí
quilt a autoři vítězných quiltů získají zajímavé ceny ke své další činnosti. Návštěvníci výstavy budou mít nevšední
možnost rozhodnout svým hlasem o vítězném quiltu, jak se odborně říká patchworkovým výrobkům, a být součásti
slavnostního vyhlášení vítězů.
(kut)

Hlasujme společně pro náš obvod!
Na regionálním informačním portálu www.
czregion.cz začala 1. dubna v poledne soutěž „Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2010“. Do soutěže se přihlásil také
městský obvod Ostrava-Jih. Pokud jej chcete podpořit, hlasujte na www.czregion.cz/
ostrava-jih. Hlasovat je možné maximálně
jedenkrát za hodinu. To znamená, že obec
dostane od jednoho hlasujícího maximálně
čtyřiadvacet hlasů denně. Vyhrává město/
obec, které získá nejvíce hlasů. Soutěž končí
31. října ve 12 hodin, výsledky budou zveřejněny 3. listopadu v poledne. V loňském roce
se MO Ostrava-Jih umístil na pěkné 12. příčce s počtem hlasů 14 944. Prozatím si náš
obvod stojí velice dobře, v době uzávěrky
tohoto čísla byl na průběžném čtvrtém místě! Více informací o soutěži najdete na adrese www.czregion.cz/soutěz/2010.
(kut)
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Dětská hřiště na sídlištích
budou mít veselejší podobu
Nejen hezčí, ale hlavně veselejší. Nevzhledné šedé stěny lemující dětská
hřiště a pískoviště ve dvorech domů v městském obvodu Ostrava-Jih se postupně mění k lepšímu. Zásluhu na tom mají studenti oboru propagační
graﬁka Soukromé střední umělecké školy a Základní umělecké školy AVE
ART v Hrabůvce, kteří svými malůvkami zkrášlili prostory ve dvorech
domů ulice Dr. J. Šavrdy na sídlišti Bělský Les. Na místní hřiště bylo navíc dodáno i dvacet tun nového písku a okolní prostory byly vyčištěny od
náletových dřevin. „Děti zde najdou příjemnější prostředí, které jim snad
nezničí sprejeři,“ uvedl místostarosta Radim Miklas, který si pochvaluje
dlouhodobou spolupráci se školou.
Text a foto: Michael Kuy

Občanské sdružení pro volný čas
v Ostravě připravuje zajímavé projekty
Také pro tento školní rok připravilo Občanské sdružení pro volný čas v Ostravě
řadu zajímavých projektů, do jejichž aktivit se mohou zapojit děti z celého města.
Sdružení se od roku 2004 podílí na zajišťování volnočasových aktivit pro školní mládež, a to pořádáním sportovně-rekreačních kurzů a poznávacích výletů, určených
zejména pro děti dosud neorganizované
v žádných sportech. S podporou městského obvodu Ostrava-Jih je už šestým rokem
realizován projekt „Sport pro všechny“,
v rámci kterého se děti mohou přihlásit
a vytvořit týmy pro ﬂorbal, minifotbal, házenou nebo skupiny pro spinning, aerobic
a další hry, jenž jsou po dohodě s účastníky sdružení organizovány jako mimořádné nebo pravidelné sportovní akce.
„Největší zájem mezi žáky je zaznamenán
u kurzů lyžování a snowboardingu, které sdružení realizuje s ﬁnanční podporou
z programů přeshraniční spolupráce, zejména česko-polské a česko-slovenské,“
uvedl předseda sdružení Jaroslav Mola.
V tomto školním roce je připravována II.
závěrečná etapa projektu „III. Eurokur-

Cyklojízda starostů. Poslední zářijový
pátek se uskutečnil už dvanáctý ročník Jízdy ostravských starostů spojený s výjezdním zasedáním Sboru starostů na téma Cyklistická doprava. Na
osmadvacet starostů dorazilo po desáté hodině na radnici Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, kde pro ně
bylo připraveno malé občerstvení. Jejich jízda městem začala v 9 hodin
u zámečku ve Vítkovicích, poté pokračovala přes Ostravu-Jih, Hrabovou, Novou Bělou a Starou Bělou.
Text a foto: Michael Kutty

zy lyžování a snowboardingu v Moravskoslezských a Kysuckých Beskydech“,
do kterého je kromě žáků z partnerských
škol sdružení otevřena volná účast pro
děti z celé Ostravy. Pro II. etapu eurokurzů je pro děti připravováno celkem osm
týdenních kurzů a balíček šesti jednodenních kurzů do ski areálů na Bílé, v Mostech u Jablunkova a Velké Rači. Eurokurzy
jsou určeny i pro děti bez vlastní lyžařské
a snowboardové výstroje, kterou si mohou zapůjčit.
Před několika dny byl schválen nový projekt s názvem „Poznáváme se sportem
a kulturou“, který je realizován s polským
městem Mszana. Hlavním obsahem i tohoto projektu je naplňování mimoškolních
aktivit dětí v obou městech.
Přehled všech připravovaných aktivit a informací o projektech sdružení ve školním
roce 2010/11 včetně přihlašovacích formulářů je k dispozici na internetových stránkách sdružení „www.osvolnycas.cz“, kde
si zájemci mohou prohlédnout fotograﬁe
a videa ze sportovních akcí sdružení.
Michael Kuy
INZERCE
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Nabídka pronájmu zrekonstruovaných bytů
Rada Mo Ostrava-Jih rozhodla 7. 10. 2010
o zveřejnění podmínek na pronájem volných zrekonstruovaných bytů nájemcům
bytů ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, MO Ostrava-Jih.
Uchazeč o pronájem zrekonstruovaného bytu musí být nejméně 12 měsíců
nájemcem obecního bytu ve vlastnictví
SMO, MO Ostrava-Jih a po tuto dobu
nesmí být na bytě evidován dluh na nájmu a službách spojených s užíváním
bytu v jakékoliv výši. Vybraný uchazeč stávající byt bez závad předá SMO,
MO Ostrava-Jih, zastoupenému příslušným pověřeným správcem domovního
a bytového fondu. S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva k nájmu zrekonstruovaného bytu na dobu
určitou – 6 měsíců za (smluvní) nájemné stanovené Radou MO Ostrava-Jih ve
výši 80 Kč za m2 podlahové plochy mě-

síčně, a to po úhradě pětinásobku měsíčního nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytu před
uzavřením smlouvy k nájmu. Při řádném plnění povinností ze strany nájemce bytu bude Radě MO Ostrava-Jih opakovaně předkládán návrh na uzavření
smlouvy k nájmu zrekonstruovaného
bytu na dobu určitou, nejdéle však na
12 měsíců.
Uchazeči mají možnost prohlídky bytů
23. listopadu 2010 na místě – Edisonova 31/354, Ostrava-Hrabůvka od 10 do
12 hodin.

Žádosti adresujte na ÚMOb Ostrava-Jih,
Horní 3, Ostrava-Hrabůvka ve lhůtě do
29. listopadu 2010.
V žádosti uchazeč uvede: adresu a číslo bytu, o který má zájem, jméno a adresu uchazeče (číslo bytu, který bude vrácen), velikost vráceného bytu, kategorii
a od kdy je uchazeč nájemcem bytu, počet osob, které budou byt užívat, telefon.
Další informace lze získat telefonicky nebo osobně na bytovém oddělení, budova B, ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, tel. 599 430 243,
599 430 415, 599 430 375.

EDISONOVA 31/354
1. NP

2. NP

2. NP

1

3

4

velikost bytu

1+1

1+1

1+3

plocha bytu

50 m2

50 m2

100,9 m2

číslo bytu

7
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Poděkování
Milí čtenáři, chtěla bych poděkovat Nadaci bratří Šuškových a Soukromé základní
škole se speciálními vzdělávacími potřebami, s. r. o. v Ostravě-Hrabůvce. Můj devítiletý syn Jakub Rohel trpí neléčitelnou
progresivní svalovou dystroﬁí Duchennova typu (odumírání všech kosterních svalů) a těžkou spánkovou obstrukční apnoe.
Kubík se pohybuje pomocí invalidního
vozíku, je rychle unavitelný a v průběhu
dne i noci je závislý na dýchacím přístroji

BiPAP. Tento denně vozíme s sebou a používá ho i v průběhu výuky. Chlapec je žákem třetí třídy výše uvedené soukromé ZŠ
a Nadace bratří Suškových mu v plné výši
hradí školné i stravné. Dále bych chtěla
poděkovat panu řediteli R. Macháčovi za
to, že z důvodu zhrošujícího se zdravotního stavu zajistil pro Kubíka pedagogického asistenta, a to v podobě příjemné slečny bc. H. Návratové, která pomáhá dětem
v průběhu vyučování.
Školu Kubík navštěvuje rád, našel si kamarády, kteří mu pomáhají, a má moc

hodnou, milou a vstřícnou paní učitelku
bc. H. Kocifajovou. Také jí bych chtěla poděkovat za krásný přístup k dětem a trpělivost. Velký dík patří i paní vychovatelce
Alence a Marcelce.
Mentálně je Kuba na úrovni a svůj handicap a vážnou nemoc si uvědomuje. Je to
moc statečný a veselý kluk a já se snažím
dělat vše proto, aby prožil šťastný a plnohodnotný život. Proto z celého srdce děkuji všem dobrým lidem, kteří nám pomáhají zvládat tento krutý osud.
Ing. Petra Rohelová

Krátce
 TJ Sokol Hrabůvka hledá
fotbalové naděje
Fotbalový oddíl TJ Sokol Hrabůvka pořádá nábor mladých
sportovců. Zájemci ročníku narození 1993–2002 se mohou přihlásit na hřišti za hotelem Vista
v Ostravě-Zábřehu každé úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin.
Kopačky je nutné vzít s sebou.
Oddíl hledá také trenéry mládežnického družstva. Bližší informace podá p. Jan Materanka na tel. čísle 732 277 568 nebo
552 312 962.
 ZŠ Provaznická hledá
historické dokumenty
V letošním školním roce slaví ZŠ Provaznická v Hrabůvce padesáté výročí svého založení. V rámci oslav tohoto
jubilea škola mj. plánuje uspořádání výstavy historických
dokumentů, kterou kromě
žáků školy a jejích zaměstnan-

ců bude moci zhlédnout také
veřejnost. Vedení školy se proto
obrací na všechny bývalé žáky,
zaměstnance a učitele s prosbou: Pokud vlastníte jakékoliv
dokumenty (fotograﬁe, články
apod.) a můžete je škole zapůjčit k vystavení nebo okopírování, obraťte se na sekretariát
školy na tel. čísla: 596 789 850
a 736 609 032, psát můžete také
na e-mailovou adresu: zsprovaznicka@seznam.cz.
 Hlídaná parkovací místa
v Intersparu
Motoristé, kteří mají zájem o hlídané parkovací místo v podzemních garážích nákupního centra
Interspar na Dubině, se mohou
registrovat na informacích hypermarketu nebo prostřednictvím e-mailové pošty na adrese:
garazedubina@seznam.cz. Při
registraci je nutné uvést jméno,
adresu a telefonní kontakt.

INZERCE
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Krátce
 Na území obvodu žije 113 043 obyvatel
Přesně 113 043 obyvatel mělo k 30. září letošního roku trvalé bydliště na území MO
Ostrava-Jih. Z tohoto počtu tvoří 4159 cizinci. Druhým nejlidnatějším ostravským
obvodem je Poruba (70 181), následují Moravská Ostrava a Přívoz (41 502), Slezská
Ostrava (21 464) a Mariánské Hory a Hulváky (12 989). Celkem měla metropole
Moravskoslezského kraje k 30. září 311 650
obyvatel, což je zhruba o tisíc a půl méně
než v polovině roku.
 Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje občanům,
že poradenská služba k otázkám bydlení se
koná ve čtvrtek 11. listopadu od 16 hodin
v Kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce.
 Minibus bude mít zastávku navíc
Se začátkem platnosti nového jízdního řádu
Dopravního podniku Ostrava, od 12. prosince 2010, bude mít minibusová linka číslo
96 o jednu zastávku více. Bude se jmenovat
Most Čs. armády. Vedení DPO se rozhodlo

vyhovět žádostem zejména starších spolu- se budou po dobu konání kurzu dětem věobčanů, kteří poukazovali na špatnou do- novat v rámci doprovodného programu.
stupnost hřbitova ve Vítkovicích.
 Pomoc obětem kriminality v Ostravě
 MP Ostrava pořádá kurz pro veřejnost
Už třináct let působí v Ostravě poradna
Městská policie Ostrava uspořádá v rám- občanského sdružení Bílý kruh bezpečí,
ci projektu Bezpečnější Ostrava pátý letoš- která sídlí v Domě kultury města Ostraní kurz pro veřejnost, a to ve středu 10. lis- vy na ul. 28. října 124. Poskytuje bezplatné
topadu od 16 hodin. Místem konání je opět právní poradenství, psychosociální poraředitelství Městské policie Ostrava na Hlu- denství a emociální podporu všem obětem
binské ulici 6 v Moravské Ostravě. Tento- a svědkům trestné činnosti a pozůstalým
krát bude hlavním tématem setkání s obča- po obětech. Ve velmi závažných přípany prevence krádeží. Strážníci ze skupiny dech je schopna zajistit doprovod k souprevence si pozvou policistu, který se vě- du nebo získání ﬁnančního odškodnění od
nuje právě krádežím a bude společně se státu, z nadačních fondů apod. Služba je
strážníky diskutovat s občany na toto téma. bezplatná, anonymní a nestranná. SoučásUvedou několik případů z praxe, poskyt- tí poradny pro oběti trestné činnosti je také
nou informace o základních způsobech intervenční centrum pro osoby ohrožené
prevence a obrany. Nebude chybět oblíbe- domácím násilím. Jedná se o registrovanou
ná sebeobrana, i tentokrát se zájemci mo- sociální službu, která je podporována Mahou naučit několik triků, např. jak se ubrá- gistrátem města Ostravy a Ministerstvem
nit útočníkovi se zbraní v ruce. Pro velký práce a sociálních věcí ČR. Více informací
zájem z řad rodičů bude i tentokrát zajištěn je k dispozici na internetových stránkách
dětský koutek. Strážníci skupiny prevence www.bkb.cz, www.domacinasili.cz.
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ŠkodaOctavia Edition
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Seznamte se s výhodami vozů Škoda Octavia
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Škoda nebo na www.autodruzstvo-fm.cz.
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia: 4,5–7,8 l/100 km, 119–182 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Autodružstvo Frýdek - Místek
Beskydská 704
Frýdek - Místek
Tel.: 558 665 111

Brandlova 5
Ostrava
Tel.: 595 131 135

Hlučínská 60
Ostrava
Tel.: 596 133 061

Frýdecká
Český Těšín
Tel.: 558 713 672
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Centrum připravilo víkendový pobyt

Krátce
 ZŠ Krestova připravuje akce k výročí
V tomto školním roce slaví ZŠ a MŠ
Krestova 36A čtyřicáté výročí svého
založení. V této souvislosti je v plánu
výstava ve vestibulu školy pro bývalé zaměstnance, žáky a širokou veřejnost, ale také koncerty a jiné akce s tím
spojené. „Proto se obracíme na všechny občany se žádostí o zapůjčení fotograﬁí, historických dokumentů a věcí, které připomínají začátky existence
této školy,“ uvedla ředitelka Ladislava
Měchová. Zájemci mohou kontaktovat
sekretariát školy na čísle 596 713 298
nebo psát na e-mailovou adresu zskrestova@zskrestova.cz.

Pracovníci rodinného centra, které je součástí Odboru sociálně právní ochrany dětí
ÚMOb Ostrava-Jih, uspořádali nedávno
pro děti svých klientů každoroční víkendový pobyt. Tentokrát se konal v rekreačním středisku Zálesí na Opavsku, které
se nachází mezi Budišovem nad Budišovkou a obcí Guntramovice. Pro třicet dětí
byl připraven bohatý program zahrnující horolezecký výcvik, sportovní aktivity,
opékání párků, karaoke a další zajímavé
činnosti. Pro starší děti byly určeny přednášky pracovníka Renarkonu, který s dětmi besedoval o problematice návykových
látek a nebezpečí sociálních sítí. Finanční prostředky na tento víkendový pobyt
byly získány z Magistrátu města Ostravy

v rámci projektu Šance. „Všechny děti byly
víkendovým pobytem nadšeny a naši pracovníci se budou i v budoucnu snažit o realizaci podobných projektů,“ uvedla Patricie Kajanová z rodinného centra.
(kut)

Foto: Petra Pokludová

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
Jubilejní 83, 104
Hasičská 56, 24
9. 11.
Jubilejní 9
Zlepšovatelů 28
Edisonova 25
Závodní 32
Bystřinova 1
Rodinná 48
Česká 10
Chalupníkova 57
Ovocná 20
nám. Gen. Svobody 1
Starobělská 30
Pospolitá 25
10. 11.
Mňukova 24
Krokova 15
Dolní 75
Hulvácká 22
Hulvácká 9
Na Drahách 38
Na Nivách 17
V Poli 23

Horymírova 6
Horymírova 18, 108, 122
11. 11.
Tarnavova 7
Zimmlerova 53, 31
Jandova 3
Břenkova
Rezkova
Markova 17
Tylova 25, 45
Karpatská 20, 49
Písečná 9
15. 11.
Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 6
Rýparova 47
garáže Rudná za ČD –
uprostřed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
Bolotovova 1
Pavlovova 68, 25
Baranovova 8

18. 11.
Rodimcevova 25
Utvenkova 2
Averinova 14
Čujkovova 50, 38, 41
Gerasimova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Kischova 1
22. 11.
Krasnoarmějců 22, 25
Svazácká 14, 23
P. Lumumby 52, 90
Svornosti 35
Staňkova 20
29. dubna 13
Výškovická 127, 147,
157
23. 11.
Husarova 11
Srbská 7
Srbská 21
Lužická 6

Lumírova 70, 22, 54, 34
Výškovická 172
Proskovická 71, 49, 39
24. 11.
Jičínská 19, 35
Koncová 22
K Odře 12
Husarova 78
Výškovická 138, 154,
186
Břustkova 18
Šeříková 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
25. 11.
Řadová 68
Koncová 1
Venclíkova 23
Kubalova 33
Volgogradská 122, 133,
107, 10
Výškovická 102, 86,
54
Petruškova 18
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uvádějí

ČEZ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

2. 3. Ostrava

TEL.: 222 897 333

ČEZ ARÉNA

VSTUPENKY@TICKET-ART.CZ

WWW.TICKET-ART.CZ

vstupenky: tel. 222 897 333,

www.ticket-art.cz
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V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 5, 45
J. Herolda 12
4. 11.
Mitušova 71, 43
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 20, 72
Holasova 10
Klegova 80
Provaznická 63
U Prodejny 7
8. 11.
Provaznická 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Provaznická 11
Plavecká 16
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16

SC 301477/2

1. 11.
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 2
V. Jiříkovského 17, 20
J. Maluchy 18, 9
J. Matuška 20
J. Škody 4
V. Košaře 1, 13, 27
2. 11.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 10
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 1, 39
Na Obecní 6
Stadická 13
Dr. Šavrdy 1
3. 11.
Dr. Martínka 30, 55, 5
Z. Chalabaly 3
Vaňkova 46
Horní 102
Četyny 13
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ZE ŽIVOTA
ŠKOL

Skvělá možnost pro sportovní vyžití dětí
1. Judo club Baník Ostrava jako nástupce
oddílu judo při TJ Baník Ostrava OKD se za
deset let znovu vypracoval mezi nejlepší
judo kluby v České republice. Oceněním
této práce je zřízení Sportovního centra
mládeže, které spadá pod Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
Klub má momentálně na tři stovky členů,
z toho dvě stě osmdesát tvoří děti a mládež
do osmnácti let. Jedním z jeho sídel je budova bývalé základní školy na ulici Mjr. Nováka v Hrabůvce, dalšími centry pak jsou hala
Sarezy v Přívoze a ZŠ Porubská v Porubě.
Zejména hala Sarezy v Přívoze je pro judistický sport plně vybavena. „Díky velikosti
tréninkové plochy a sportovnímu zázemí ji
v našem sportovním odvětví můžeme zařadit mezi evropskou špičku,“ uvedl předseda klubu Martin Pavlica.
„Systém založení středisek v různých částech Ostravy se ukázal jako velmi efektivní.
Zejména těm nejmenším jsme umožnili zapojit se do sportovní činnosti, a cvičící tak
můžeme rozdělit do družstev podle věku
a výkonnosti,“ vysvětlil Pavlica.

Výsledkem je široká členská základna od
těch nejmenších až po seniory. Členové cvičí v deseti družstvech a na jejich vedení se
podílí dvacítka trenérů. To se odráží i na
sportovních výsledcích, v dorostenecké
i seniorské kategorii klub působí v nejvyšších domácích soutěžích.
Vedení klubu je aktivní i v dalších oblastech. Velmi dobře funguje úzká spolupráce
s městským obvodem Ostrava-Jih a Sportovním gymnáziem Dany a Emila Zátopkových. Pro děti pořádá letní tábory, nejrůznější akce pro seniory, zapojuje se do
dotačních programů, o zdraví členů je postaráno ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Porubě, která provozuje sportovní lékařskou poradnu.
Velkou devizou 1. Judo clubu Baník Ostrava
je široký a kvalitní trenérský kádr ve spojení s členskou základnou zaměřenou na děti
a mládež. „Právě proto v příštích letech očekáváme ve všech směrech další růst našeho
klubu,“ nastínil optimisticky Pavlica.
V budově bývalé ZŠ Mjr. Nováka momentálně cvičí asi stovka dětí. 1. Judo club Baník Ostrava rád přivítá další, přímo v budově probíhá nábor nových členů od pěti

let. Zájemci se mohou hlásit na telefonu:
603 850 937.
„Hlavním cílem našeho klubu není pouze výchova maximálního počtu mladých
talentů pro vrcholový sport, ale hlavně
umožnit co nejširšímu množství dětí a mládeže kvalitní sportovní vyžití,“ dodal závěrem Martin Pavlica.
Další informace o klubu je možné najít na
webových stránkách www.1jcbo.cz. (kut)

Stacionární centrum prevence pomáhá
Už více než tři roky je občanům Ostravy
k dispozici stacionární centrum prevence
provozované Městskou policií Ostrava
v prostorách služebny v Hrabůvce na ulici Alberta Kučery 31.
Občané se zde mohou obracet na
přítomné strážníky se svými dotazy, náměty a žádostmi týkajícími se veřejného pořádku, prevence kriminality a upevňování pořádku
a bezpečí v Ostravě. Centrum slouží
rovněž jako poradna pro občany, kterým se dostává informací o práci stráž-

níků ostravské městské policie. Rovněž
jsou zde k dispozici kontakty na krizová
centra, azylové domy a intervenční centra, materiály a publikace týkající
se preventivní činnosti Městské
policie Ostrava. Zájemci mohou získat také informace, jak se
do řady preventivních projektů
městské policie mohou sami zapojit. Nespornou výhodou je možnost
poskytnout veškerý možný a dostupný
servis informací občanovi, v neposlední řadě přímé navedení občana na pří-

slušnou instituci. Občané se obracejí na
pracovníky stacionárního centra s problematikou domácího násilí, šikanování dětí na školách, požadují řešení parkování v místě bydliště, dotazují se na
platnost a výměny dokladů, hledají pomoc ve složitých životních situacích. Na
pracovníky stacionárního centra prevence v Hrabůvce se do 10. října obrátilo 1193 občanů. Jednalo se o kontakty
osobní, telefonické (595 781 324) i prostřednictvím elektronické pošty (prevence@mpostrava.cz).
(kut)
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Jubilantka. Krásných sto druhých narozenin
se ve středu 6. října dožila paní Zdenka Stýblová. Protože trvalé bydliště má v Porubě, ale
žĳe v Domově pro seniory Korýtko v Zábřehu, přišli ji dnes současně pogratulovat starosta jižního obvodu Karel Sibinský a místostarosta Poruby Petr Jedlička. Jubilantce věnovali
kytici, dárkový koš a přiťukli si s ní skleničkou
šampaňského. Text a foto: Michael Kuy

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

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
3. 11. v 17.00 h – PSYCHOTERAPIE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ. Beseda se zkušeným terapeutem D. Červenkou určená všem, kteří si chtějí osvojit postup řešení konﬂiktů a napětí, které ztrpčují
lidem život. Předprodej KD K-TRIO.
7., 14., 21. a 28. 11. v 17.00 h – TANEČNÍ VEČERY
pro příznivce společenského tance se skupinou
DOMINO. Předprodej KD K-TRIO.
4. 11. v 19.00 h – ŽALMAN a hosté – koncert. Hrají Pavel Žalman Lohonka, Šárka Benetková, Tonda Hlaváč,
Petr Novotný (nebavič). Předprodej KD K-TRIO, OIS.
8. 11. v 17.30 h – ŽENA V 21. STOLETÍ. Mimořádná
přednáška Zity Breitenbacherové, na které zjistíte
a prakticky vyzkoušíte, jak mít dobrou náladu při
každodenních činnostech, jak zvládat stres v práci,
jak v klidu a míru prožít vánoční svátky, jak čistit
myšlenky pomocí techniky Hó oponopono, naučíte
se čerpat energii a rozvádět ji po těle pomocí tantrických technik. Předprodej KD K-TRIO.
9. 11. v 19.00 h – LUBOMÍR BRABEC. Kytarový
sólový recitál, předprodej KD K-TRIO, OIS.
12.–13. 11. od 10.00 do 18.00 h – FESTIVAL PATCHWORKU. Prodejní výstava netradiční textilní techniky. Součástí výstavy jsou odborné kurzy.
24. 11. v 19.00 h – OLYMPIC – koncert v kině Luna.
Předprodej KD K-TRIO, OIS, kino Luna.
30. 11. v 17.00 h – VÁNOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ pro
zájemce od 14 let, tříhodinový kurz výroby šperků
z bižuterie a komponentů, v kurzu si vyhotovíte dva
náhrdelníky a dvě soupravy náušnic, naučíte se pracovat s řetízkem i lankem, předprodej KD K-TRIO.

 Dětem
2. 11. v 16.00 h – BROUČKIÁDA – příprava
broučků na zimní spánek, soutěže, tanec broučků,
průvod světýlek.
21. 11. v 10.00 h – NEBOJSA V ČAROVNÉM LESE
– výpravná pohádka pro nejmenší, předprodej KD
K-TRIO, OIS, kino Luna.

 Výstavy
JAROSLAV PROKOP – Fotografie Bretaň
12.–13. listopadu – FESTIVAL PATCHWORKU.
Prodejní výstava netradiční textilní techniky a odborné kurzy pro veřejnost.
FOTOGRAFIE Z K-TRIA – restaurace

 Komorní klub
9. 11. v 19.00 h – GRAFFOVO KVARTETO v rámci
projektu Mladé podium Ostrava. V programu zazní: Karel Stamic Smyčcový kvartet D dur, Bedřich
Smetana Smyčcový kvartet č. 2, d moll , Bohuslav
Martinů Smyčcový kvartet č. 7 „Concerto da camera“, předprodej v KD K-TRIO, OIS a na místě od
18.00 h v den akce.
18. 11. v 19.00 h – RENZA BÓ (Francie) jazzový
koncert, Pierre Millet – trubka, Yann Letort – tenor
saxofon, François Chesnel – piano, Antoine Simoni
– kontrabas, Franck Enouf – bicí, předprodej KD
K-TRIO, OIS a na místě od 18.30 h v den akce.
25. 11. v 18.00 h – SKOTSKO. Cestopisná přednáška s projekcí Petra Vrchovského. Předprodej
KD K-TRIO, OIS a na místě od 17.30 h v den akce.

KINO LUNA
DIGITÁLNÍ KINO DLE STANDARDU DCI
ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
Tel.: + 420 596 751 712–3, www.kzoj.cz
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Info o o programu a on-line rezervace vstupenek na
www.kzoj.cz. Upozorňujeme návštěvníky, že platnost
on-line rezervace je 48 hodin od zadání. Rezervované
vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději do doby platnosti uvedené v konečné rekapitulaci, jinak automaticky
propadají. Předprodej vstupenek denně v pokladně kina
od 14.30 do 19.45 h.
Od čtvrtka 28. 10. do úterý 2. 11. v 17.30 h: LET´S
DANCE 3D (USA, 3Digital s brýlemi). Luke je osiřelý
streetový tanečník, který se zoufale snaží vyhnout
vystěhování z jediného domova, starého skladiště
v New Yorku, které je rájem pro mladé tanečníky
z celého světa. České znění, ml. přístupný, drama /
romance / hudební, 108 minut. Vstupné 140 Kč.
Pondělí 1. 11. v 15.30 h: KAJÍNEK (ČR, 2Digital).
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného
vraha v České republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také
nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím. Ml. nepřístupný, 118 minut. Zvýhodněné vstupné 50 Kč.
Od pondělí 1. 11. do středy 3. 11. v 19.45 h, od
čtvrtka 4. 11. do neděle 7. 11. v 17.00 h: RED (USA,
2Digital). Příběh penzionovaného agenta CIA
Franka Mosese (Bruce Willis), který žĳe poklidně
a idylicky na venkově až do té doby, kdy se jej nové
vedení CIA rozhodne zlikvidovat. V tu chvíli nastává souboj na život a na smrt mezi špičkovým, ale
zestárlým agentem a celým zbytkem CIA. Název
ﬁlmu je zkratkou označení Retired Extremely Dangerous (v důchodu, extrémně nebezpečný) a právě
takovým se náš hrdina ukáže. České titulky, od 12
let, 99 minut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 4. 11. do neděle 7. 11. v 19.30 h: PREMIÉRA VE FORMÁTU 3DIGITAL – SAW 3D (USA,
3Digital s brýlemi). Ústředním motivem ﬁlmu je příběh skupiny přeživších, kteří unikli se spárů šíleného vraha Jigsawa. V dosavadních dílech Saw zůstávala některá témata otevřená, ale tento díl již
bude poslední. Na všechny otázky, které si kdy fanoušci položili, bude odpovězeno a v ději se budou
dobře orientovat také diváci, kteří neviděli díly
předchozí. České titulky, ml. nepřístupný, horor,
110 minut. Premiérové vstupné 130 Kč.
Od pátku 5. 11. do neděle 7. 11. v 15.00 h: SHREK:
ZVONEC A KONEC (USA). Animovaná komedie,
v jejímž čtvrtém díle nás čeká království Za sedmero
horami vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek,
který vypustil do světa jedno velmi nerozumné
přání. České znění, 92 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 8. 11. do úterý 9. 11. v 17.00 h: ŽENY
V POKUŠENÍ (ČR 2009). Divácky nejúspěšnější komedie roku, která vás určitě nezklame. Mládeži přístupný, 118 minut. Vstupné 80 Kč. Nenechte si ujít –
v pondělí 8. 11. za zvýhodněné vstupné 50 Kč.
Od pondělí 8. 11. do středy 10. 11. v 19.45 h: EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ (USA, 2Digital). Elektrizující akční thriller, s nímž se na plátna
vrací Sylvester Stallone v žánru, který ho proslavil.
Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou misi
do Jižní Afriky, jejímž cílem je svržení nelítostného
diktátora. České titulky, ml. nepřístupný, 99 minut.
Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 11. 11. do úterý 16. 11. v 17.00 h (mimo
13. 11.): ROMÁN PRO MUŽE (ČR, 2Digital). Pouto,
které se mezi třemi sourozenci utvořilo po tragické
smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal starší Cyril, prochází zvláštní
zkouškou. Podle scénáře a literárního bestselleru
spisovatele Michala Viewegha. Mládeži od 12 let,
99 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 11. 11. do neděle 14. 11. v 19.45 h: PREMIÉRA VE FORMÁTU 2DIGITAL PIKO (ČR). Pavel se v 70. letech dostal do malé komunity lidí, experimentujících s omamnými látkami, které v tehdy
totalitním Československu oﬁciálně neexistovaly.
Později stál u zrodu krystalické formy pervitinu,
který se tak stal českým patentem a který nepřímo

připravil o život statisíce lidí po celém světě. Praha
se stává Amsterdamem Východu, Pavel jeho vůdčí
osobou. Příběh podle skutečnosti v režii Tomáše
Řehořka. Mládeži od 12 let, 80 minut. Premiérové
vstupné 135 Kč.
Od neděle 14. 11. do středy 17. 11. v 15.00 h:
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ (Belgie 2009,
2D bez brýlí). Film vypráví příběh mořské želvy
Sammyho od jeho narození až do dospělosti. Za
svůj život mořské želvy přeplavou tisíce kilometrů,
aby se v dospělosti vrátily na pláž, kde se narodily.
Sledujeme malého Sammyho na jeho cestě plné
dobrodružství s kamarádem Rayem a jeho hledání
přítelkyně Shelly. Film zábavnou formou předává
dětem poselství o potřebě ochraňovat naši planetu.
České znění, ml. přístupný, 88 minut. Vstupné 75
Kč. Nenechte si ujít – v pondělí 15. 11. za zvýhodněné vstupné 50 Kč.
Od pondělí 15. 11. do středy 17. 11. v 19.30 h: ĎÁBEL (USA, 2Digital). Nejnovější thriller podle scénáře M. Night Shyamalana nás zavede do jedné
výškové budovy, ve které se náhle zastaví výtah.
V něm uvízne pětice lidí, ale jeden z nich se od
ostatních liší… České titulky, ml. nepřístupný, 80
minut. Vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 18. 11. do úterý 23. 11. v 17.00 h, ve čtvrtek 25. 11. v 18.00 h, od pátku 26. 11. do úterý 30. 11.
v 17.00 h: PREMIÉRA VE FORMÁTU 2DIGITAL
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 1. ČÁST
(USA, 2Digital). Do dvou samostatných ﬁlmů je rozdělen přepis závěrečného dílu megaúspěšné knižní
série o mladém čarodějovi a jeho boji s temnými silami. První část máme možnost vidět nyní, druhá
část nás čeká příští rok v létě. Svého vyvrcholení se
tak dočká boj Harryho Po era s lordem Voldemortem a osudy jeho přátel Rona a Hermiony. Všichni
tři se rozhodnou odejít ze školy, ve které se novým
ředitelem stal Snape, zatímco Voldemort se snaží
ovládnout čarodějnický svět. Jediný, kdo se mu
může postavit úspěšně, je Harry. České znění, od
12 let, 153 minut. Premiérové vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 18. 11. do úterý 23. 11. v 19.30 h: OBČANSKÝ PRŮKAZ (ČR, 2Digital). Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice
dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů.
Mládeži přístupný, 137 minut. Vstupné 90 Kč. Nenechte si ujít – v pondělí 22. 11. za zvýhodněné
vstupné 50 Kč.
Od pátku 26. 11. do středy 1. 12. v 19.30 h: JÍST,
MEDITOVAT, MILOVAT (USA, 2Digital). Podle
skutečného příběhu, který do knižní podoby sepsala Liz Gilbert, vznikl ﬁlm o putování jedné ženy
a hledání smyslu života. Hrdinku ztělesnila Julia
Roberts a my ji budeme doprovázet na cestě kolem
světa, během které objevuje mnoho dosud netušených prožitků, ale i sebe samu. Romantická podívaná není zdaleka určena pouze ženám. České titulky, mládeži přístupný, 137 minut. Vstupné 85
Kč. Nenechte si ujít – v pondělí 29. 11. za zvýhodněné vstupné 50 Kč.
V sobotu 27. 11. a neděli 28. 11. v 15.00 h: HURVÍNEK NA SCÉNĚ 3D (ČR, 3Digital s brýlemi). Šedesátiminutový 3D záznam jednoho z nejatraktivnějších představení Divadla Spejbla a Hurvinka.
Příběh vypráví o tom, jak Hurvínek s Máničkou čekali netrpělivě na příchod Mikuláše. Roztržitý pan
Spejbl však na nadílku zapomněl, a tak se Hurvínek s Máničkou rozhodnou tuto „nehoráznost“ napravit. Vstupné 90 Kč.

KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Artové tituly nejen pro členy ﬁlmového klubu uvádíme každou středu v 17.30 hodin. Nově pro vás
připravujeme před hlavním ﬁlmem i připojení, archivní lahůdku: Týden ve ﬁlmu. Jedná se o unikátní
nedistribuční kolekci z roku 1958, ze které vám po
jednotlivých číslech budeme promítat po celou klubovou sezónu.
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FRANCOUZSKÝ PODZIM VE FILMOVÉM
KLUBU
Středa 3. 11. v 17.30 h: PAŘÍŽ 36 (Francie 2008). Příměstská část severovýchodní Paříže, prosinec 1935
– červenec 1936, během “revolučního” období Lidové fronty, která jako první zavedla placenou dovolenou a kratší pracovní týden. Tři nezaměstnaní herci se rozhodnou převzít násilím kabaret,
kde ještě před pár měsíci pracovali, a rozjet v něm
svoji show. Za zmínku stojí, že snímek se natáčel
v Praze. Režie Christophe Barratier, české titulky,
od 12 let, drama / 120 minut. Vstupné 75 Kč. Připojení – krátký ﬁlm: Týden ve ﬁlmu č. 44/58.
Středa 10. 11. v 17.30 h: MEZI ZDMI (Francie 2008).
Vítězný ﬁlm festivalu v Cannes je civilní sondou
do světa jedné střední školy na předměstí Paříže.
Mladý učitel Francois na ni přĳde plný ideálů, které
se však záhy střetnou s nesmlouvavou realitou
podﬁnancovaného školského systému a nezájmu
studentů, kteří v těžkých sociálních podmínkách
jen hořce snášejí nespravedlnosti a pokrytectví většinové francouzské společnosti. České titulky, ml.
nepřístupný, drama, 128 minut. Vstupné 75 Kč. Připojení – krátký ﬁlm: Týden ve ﬁlmu č. 45/58.
Středa 17. 11. v 17.30 h: (K)LAMAČ SRDCÍ (Francie).
Romain Duris (Erasmus a spol., Rozvod po francouzsku) a Vanessa Paradis (Poloviční šance) v komedii
o tom, že každá životní jistota je relativní a láska si
nedá poroučet. Režie Pascal Chaumeil, české titulky,
ml. přístupný, 105 minut. Vstupné 75 Kč. Připojení
– krátký ﬁlm: Týden ve ﬁlmu č. 46/58.

POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
Každou neděli od 10.00 hodin zadáno pro ﬁlmové
začátečníky. Vstupné na ﬁlmová pásma je 30 Kč
s možností uplatnění rodinné slevy!
7. 11. Kamarádi z televize IV. (ČR, ﬁlm. pásmo)
14. 11. Krtek a orel (ČR, ﬁlm. pásmo)
21. 11. Nebojsa v čarovném lese (divadelní představení)
28. 11. Broučkova rodina II. (ČR, ﬁlm. pásmo)

PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 10. 11. v 10.00 h: SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ (animovaný, 2D bez brýlí , 88 minut). Rezervace, informace: kino.luna@kzoj.cz.

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. 11. v 19.00 h – PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME –
S. Skopal. J. Čenský, M. Zahálka, L. Skopalová, J.
Boušková.
16. 11. v 19.00 h – VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
– hrají V. Vydra, J. Švormová, M. Zahálka, J. Trojan aj.
24. 11. v 17.00, 20.00 h – BESÍDKA – DIVADLO
SKLEP uvádí pásmo nejnovějších a nejlepších
scének a skečů, písní a tanců. Hrají: D. Vávra, M.
Šteindler, J. Burda, F. Váša, L. Andelová, J. Hanáková, T. Kučerová, M. Marinová a kapela Sklep.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

25. 11. v 17.00 h – DÁMY, NA KAFÍČKO. Host
Vlaďky Dohnalové – ROMAN HADRBOLEC – Vařil jsem světovým celebritám. Ukázky originálních
stříbrných šperků, gastronomická show.
28. 11. ve 14.00 h – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU pod patronací starosty obvodu Ostrava-Jih. Program plný koled a vánočních zvyků. Vánoční jarmark. Pěvecký sbor KOKO, studentský
sbor Gymnázia Ostrava-Zábřeh, gospelový soubor KEEP SMILING, SKUPINA Q.Z.H. BLUES
BAND. Děti, pošlete svá přání Ježíškovi. Přĳdou
i andělé…

 Dětem
4. 11. v 10.00 – PINNOCCHIO – Nosáčkova dobrodružství.
21. 11. v 10.00 – KTERAK CHUDÝ RYBÁŘ
ZMOUDŘEL – Divadlo Smíšek.

 Výstavy
FOTOGALERIE – modelingové fotograﬁe Hoang
Tran Minh.
Malá galerie – FOTO MARTIN NETOČNÝ.

 Kultura těla
Pohybové kurzy pro dospělé
Koktejl cvičení – různé typy cvičení – aerobic, step,
posilování.
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla
a mysli. Nevyčerpává, dodává energií..
Orientální tanec – všech stupňů.
Body form – pomalejší cvičení vhodné pro všechny
věkové kategorie.
Relaxační cvičení – udržení fyzické kondice, zlepšení zdravotního a duševního stavu.
Jóga – tělesná, dechová a relaxační cvičení pro rovnováhu organismu.
Stepování – tanec pro mládež i dospělé.
Body styling – posilovací cvičení s gumami.
Salsa a další latinsko americké tance – dokáže
uvolnit a zároveň posílit.
Salsa s prvky zumby
Kalanetika – spalovací cvičení bez větších sestav.
Orientální tanec pro muže – NOVINKA – kurz pro
odvážné muže, kteří se nebojí rozhýbat své křivky.
Step aerobic – posilování dolní poloviny těla. NOVINKA.

Pohybové kurzy pro děti
Barevné cvičení pro děti 4–6 let – rozvíjí koordinaci pohybu, dýchání, základy tance, akrobacie.
Rytmika pro děti od 7 let – zaměřena na taneční
pohyb v klasických i folklorních tancích.
Taneční soubor dětičky – pro děti 3–9 let. Navazuje na tradice valašského folkloru. Učí děti tančit
i zpívat.
Aerobic pro dívky 9–12 let. Skvělé dynamické cvičení vhodné pro tuto věkovou skupinu.
Stepování – tanec. Základy stepování pro mládež
od 12 let.
Taneční soubor Koťata – děti 3–4 let – děti si budou
hrát, zpívat i tančit. Vše bude formou hry, předpoklad je, že děti vydrží bez rodičů. NOVINKA.
Kuřátka – cvičení s overbally, stuhami, pro děti od
3–4 let.

Sport

 Koncerty
5. 11. v 19.00 h – KATAPULT – Turné Radosti života.
6. 11. v 19.00 h – 60. výročí MFS ŠEVČÍK – slavnostní koncert folklorního souboru.
10. 11. v 19.00 h – NEZMAŘI v pořadu Tóny cest
s kapelou Tempo di vlak.

 Společenská zábava
2. 11. 15.00 h – DIVADLO MOJE VÁŠEŇ – host.
JAN FIŠAR, člen činohry NDM Ostrava. K poslechu hraje Petr Prášek.
20. 11. – PAFORTA – 2. ročník taneční soutěže
v parketových kompozicích a orientálních tancích
– Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova ul.
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13. 11. – HAMR CUP – galavečer thajského boxu
a MMA.

Pohybové kurzy pro děti
16. 11. – CELODENNÍ SEMINÁŘ PRO SENIORY z cyklu Čtyři roční období z pohledu tradiční
čínské medicíny. Jak správně „udržovat“ organizmus na podzim – psychosomatika, zdravotní cvičení Čchi kung dle TČM s praktickým cvičením,
s konkrétní radou i odpovědí na dotazy. Přednášející mgr. M. Volanský.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, PSČ 700 30,

tel: 596 746 062, fax: 596 759 223
e-mail: svczabreh@svczabreh.cz
www.svczabreh.cz
Pobočka Střediska volného času Ostrava-Zábřeh,
příspěvková organizace
ul. J. Matuška 26A, Ostrava-Dubina
tel.: 596 768 565
1. 11. – HALLOWEENSKÉ NADĚLENÍ. Tvořivé
strašidelné odpoledne pro malé i velké (vyřezávání
dýní, výroba masek a dekorací). Pro veřejnost od
14.00 do 17.00 h, cena 30 Kč.
2. 11. – GRAFICKÁ DÍLNA. Graﬁcký workshop
pro začátečníky i pokročilé. Přĳďte si vyzkoušet základní tiskařské techniky. Pro veřejnost od 15.00 do
18.00 h, vstup zdarma.
11. 11. – MARTINOVY LUCERNY. Tradiční lampiónová dílna. Výroba luceren a lampiónů z přírodnin a batikovaných ručních papírů – od 14.00
do 17.30, cena 40 Kč. Od 18 h lampiónový průvod
pro veřejnost.
13. 11. – TVOŘIVÁ SOBOTA. Tvůrčí dílny a workshopy výtvarných technik. Batika, keramika, smaltování, ketlování, malování na hedvábí, linoryt a Tiffany technika. Pro veřejnost od 10.00 do 16.00 h.
Cena 250 Kč
19. 11. – SLAVNOSTI PADAJÍCÍHO LISTÍ. Sportovně zábavné odpoledne na zahradě pobočky
SVČ Ostrava-Zábřeh v Ostravě-Dubině. Připravena bude lukostřelba, soutěže o sladké odměny
a výtvarné i sportovní stanoviště. Od 14.00 do
17.00 h, cena 20 Kč.
20. 11. – PAFORTA. Taneční soutěžní přehlídka
parketových kompozic, scénického tance a orientálního tance dětských a mládežnických souborů.
DK Akord, od 13.00 h. Vstupné 50 Kč.
24. 11. – SE SVĚTÝLKEM DO POHÁDKY. Tvořivá dílna s výrobou pohádkových lampiónů a následný lampiónový průvod. Pobočka Dubina, dílna
od 14.00 h, průvod od 17.30.
27. 11. – ADVENT V ZOO OSTRAVA. Návštěva
ostravské zoo s bohatým programem, spoustou zajímavostí a adventní náladou. Od 9.00 do 17.00 h,
cena 80 Kč.

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
2. 11. v 17.30 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC
SLAVIA PRAHA. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové
extraligy.
5. 11. v 15.00 h – ADVANTAGE TENNIS 3. ČEZ
ARÉNA. Single: Mečíř x Wilander, Lendl x Borg,
double: Lendl, Nováček x Borg, Wilander.
7. 11. v 17.00 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC
GEUS OKNA KLADNO. ČEZ ARÉNA. Utkání
hokejové extraligy.
13. 11. v 17.00 h – HORSE EVOLUTION SHOW.
ČEZ ARÉNA. 36 krásných koní v jedinečné jezdecké show.
20. 11. v 19.00 h – MS VE FREESTYLE MOTOCROSSU. ČEZ ARÉNA.
21. 11. v 15.00 h – MS VE FREESTYLE MOTOCROSSU. ČEZ ARÉNA.
23. 11. v 17.30 h – HC VÍTKOVICE STEEL – BÍLÍ
TYGŘI LIBEREC. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové
extraligy.
26. 11. v 17.30 h – HC VÍTKOVICE STEEL – BK
MLADÁ BOLESLAV. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové extraligy.
30. 11. v 17.30 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC
OCELÁŘI TŘINEC. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové extraligy.
od 6. 11. – VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. MULTIFUNKČNÍ HALA. Středy, soboty, neděle 16.00–
17.30 h.

ZE ŽIVOTA SENIORŮ
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Zlatá svatba Pavla a Zdeňky Džuberových

Oslava dne seniorů se vydařila
Také letos se u příležitosti Mezinárodního dne seniorů uskutečnilo slavnostní setkání seniorů z Klubu důchodců
v městském obvodu Ostrava-Jih s vedením tamní radnice. V hlavním sále Kulturního domu K-TRIO se dobře bavila
bezmála stovka seniorů. Velký aplaus
sklidilo pásmo písniček a scének, se
kterým vystoupily Novobělské babičky. Každá žena od starosty Karla Sibinského obdržela růži. „Tradiční akce má
u seniorů velký ohlas, letos se konala už počtrnácté,“ uvedl Karel Sibinský,
kterého za doprovodu živé hudby mnohé z žen i přes svůj pokročilý věk vyzvaly k tanci. Text a foto: Michael Kutty

Pan Pavel se narodil v říjnu roku 1935
v Hostovicích na východním Slovensku. Po
ukončení základní školy odcestoval do Ostravy-Hrabůvky na učiliště, kde se vyučil
zámečníkem. Po absolvování základní vojenské služby se vrátil do VŽKG a dokončil si večerní průmyslovku. Od roku 1960
pracoval jako mistr energetik v závodě 3 až
do roku 1996, kdy odešel do starobního důchodu. Poté ještě až do sedmdesáti let vypomáhal v různých ﬁrmách. Pan Pavel je
stále plný optimismu a mladistvého humoru, a vyskytne-li se problém, vždy ho s nadhledem vyřeší.
Paní Zdeňka se narodila v roce 1940, dětství prožila v Polance nad Odrou. Vyučila
se prodavačkou, od roku 1968 začala pracovat jako vedoucí jídelny v mateřské škole.
Do důchodu odešla v roce 1995. Dnes ráda
čte a luští křížovky. Paní Zdeňka poskytla
péči a oporu své mamince, která po ovdovění žila v Domově důchodců v Zábřehu
a před dvěma roky v téměř devadesáti letech zemřela.
V roce 1959 se pan Pavel seznámil s paní
Zdeňkou na oslavě Letnic na Pustevnách.

Blahopřejeme jubilantům

Na podzim roku 1960 si v obřadní síni
v Polance nad Odrou řekli své „ano“. Brzy
nato se nastěhovali do družstevního bytu
v Ostravě. V roce 1962 se manželům narodila dcera Šárka a o tři roky později syn
Aleš. Dětem věnovali maximální péči, rodinu vždy stavěli na první místo. Šárku i Aleše podporovali v zálibách i ve studiu, syn
vystudoval Vysokou školu báňskou. S dětmi rádi jezdili stanovat, na dovolené u moře vzpomínají dodnes.
Jak děti dospěly, rodina se rozrostla o vnoučata Sabinku a Adámka, a nyní jsou unešeni z jednoročního pravnuka Šimonka. Od
jara do podzimu nejraději „kolchozničí“ na
zahradě v Polance, kde někdy příroda činí
jinak, než člověk míní. I přes zásahy přírody se stále vrhají do pěstování zeleniny,
ovoce a kytiček.
Padesát společných let nepřineslo jen šťastné chvíle, ale tolerance, slušnost a trvalé lidské hodnoty jim pomohly přenést manželství až dodnes. Svůj slib, který si dali před
padesáti let, stvrdili 2. října v obřadní síni
ÚMOb Ostrava-Jih slavnostním podpisem
v pamětní knize. Manžele Džuberovy na jejich zlaté svatbě oddal místostarosta Ľubomír Košík, ceremoniářkou byla jejich dcera
Šárka Zubková.

Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem říjnovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti
a pohody v kruhu nejbližších.
Pavel Tunák .............. 85 let
Jiřina Štěpánová ...... 85 let
Dana Nováčková ...... 85 let
Hedvika Longová ..... 85 let
Bohumír Juchelka .... 85 let
Lydie Běláková ......... 85 let
Libuše Pojerová ....... 80 let
Eliška Muroňová ...... 80 let

Věra Matějů.............. 80 let
Marie Kozová............ 80 let
Hilda Kollárová ......... 80 let
Vlasta Ivičicová ........ 80 let
Gertruda Hořínková . 80 let
Vlasta Halotová........ 80 let
František Fiamčík .... 80 let
Eva Benoniová.......... 80 let
Foto: Kamila Kolowratová
INZERCE

SC 301476/2

Františka
Nowáková............... 100 let
Valerie Studnická .... 94 let
Josef Pernický .......... 92 let
František Voltemar .. 90 let
Kateřina Staňková ... 90 let
Milada Flösselová .... 90 let
Jiřina Vrbasová......... 85 let
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Letošní Svatováclavské slavnosti piva poznamenalo počasí
Chladné a deštivé počasí poznamenalo
druhý ročník Svatováclavských slavností
piva, které se uskutečnily 27. a 28. září na
Zámku Zábřeh. Kvůli nepřiznivým povětrnostním podmínkám museli organizátoři přemístit všechny výčepy i hlavní pódium z ulice na parkoviště, které schovali
pod velký stan. Program akce však zůstal
zachován, i když je pochopitelné, že se počasí podepsalo na návštěvnosti. Ve srovnání s loňskými osmi tisícovkami lidí jich letos dorazila zhruba polovina.
Akci zahájili starosta městského obvodu
Ostrava-Jih Karel Sibinský a Svatý Václav.
Kníže a světec v jedné osobě je nejen patronem země české, ale i sládků a pivovarníků. Speciální piva představilo čtrnáct převážně regionálních minipivovarů, které
měly na čepu třicet piv. Mezi speciály převládala piva nejrůzněji ochucená – zázvorové, mandlové, višňové, švestkové nebo
medovo-badyánové z produkce hostitelského zámeckého minipivovaru.
„Vypilo se přes osm tisíc třetinkových piv,
největší úspěch měla piva ochucená a vícestupňové speciály,“ uvedl manažer zábřežského zámku Radovan Koudelka. Z bohatého a pestrého kulturního programu slavily
největší úspěch u mladých Mňága a Žďorp,
u střední generace jasně vyhrála Bára Basiková s kapelou. Text a foto: Michael Kuy

Krátce
 Pěvecká soutěž pro nejmenší
V úterý 30. listopadu v 16 hodin se
v sále ZŠ na Krestově ulici uskuteční
pěvecká soutěž s názvem Přĳďte si zazpívat. Je určena dětem ve věku od pěti
do sedmi let. Přihlásit se do soutěže je
možné do 15. listopadu buď telefonicky na čísle 596 713 298 (p. Horečková),
nebo prostřednictvím e-mailu zskrestova@zskrestova.cz.
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JIŽNÍ LISTY

Pro skvělé řešení
nemusíte chodit daleko.
Era půjčky

SC 91050/12

SC 301424/2

SC 301132/3

INZERCE

Dostupné kdekoli

Informujte se v pobočce Poštovní spořitelny
Ostrava – Mariánské hory, Ostrava-Poruba
nebo na vaší nejbližší poště.



Volitelná
výše splátek
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