
U Vodního areálu se bude do konce 
února bruslit pod širým nebem

Na zimní údržbu je vyčleněno 
třiadvacet milionů korun
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Zastupitelstvo Zastupitelstvo 
zvolilo starostu, zvolilo starostu, 

místostarosty a radnímístostarosty a radní
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Batfalská Iveta

V kosmetickém salóně poskytujeme další služby tykající se Vašeho 
zkrášlení a odpočinku. Spojením více služeb je vždy cenově 
zohledněno.  

Ve čtvrtek 18. listopadu proběhlo ustavující jednání Zastu-
pitelstva městského obvodu Ostrava-Jih.

Čtyřiačtyřicet pří-
tomných zastu-
pitelů zvolilo do 
funkce starosty 
Mgr. Karla Sibin-
ského. Lídr ob-
vodní kandidát-
ky ČSSD, která ve 
volbách získala 
42,32 procent hla-
sů, zastával tuto 
funkci už od lis-
topadu roku 2007 
a nyní svou po-
zici obhájil. Jeho místostarosty byli zvoleni Bc. Radim Miklas 
(ODS), ing. Pavel Planka (ČSSD) a ing. Radim Lauko (ČSSD).
Vzhledem k volebnímu výsledku mohla ČSSD vládnout sama, 
protože v zastupitelstvu obsadila těsnou většinu třiadvaceti po-
stů. „Bylo by ale hodně ošidné, kdybychom o všem chtěli roz-
hodovat sami,“ uvedl starosta Karel Sibinský. Stejně jako v mi-
nulém volebním období tak bude na radnici nejlidnatějšího 
ostravského obvodu vládnout koalice ČSSD a ODS, v opozici 
zůstanou KSČM a TOP 09.
Ve srovnání s uplynulým volebním obdobím došlo k přeroz-
dělení kompetencí a na radnici bude o jednoho místostaros-
tu méně. „Chceme občanům ukázat, že s úspornými opatření-
mi začínáme u sebe. Kromě toho jsme snížili také počty výborů 
a komisí i jejich členů,“ zdůraznil Karel Sibinský a poděkoval 
za odvedenou práci bývalým místostarostům a zastupitelům. 
„Cítím obrovskou zodpovědnost, věřím, že vytvoříme stejně 
kvalitní tým.“
V nově zvolené jedenáctičlenné Radě MO Ostrava-Jih usedne 
osm členů ČSSD, zbývající tři jsou z ODS. Na místo zastupi-
telky rezignovala ing. Ph.D. Zuzana Kučerová (ODS), její mís-
to zaujal první náhradník Mgr. Petr Opletal. Zastupitelského 
mandátu se vzdal také Radim Čajka (TOP 09), kterého nahradil 
ing. Tomáš Stejskal. Text a foto: Michael Ku�y

Starostou obvodu zůstal Karel Sibinský
Rozdělení kompetencí
starosta
Mgr. Karel Sibinský
tel.: 599 430 331
e-mail: karel.sibinsky@ovajih.cz
– vnější a vnitřní kontrolní čin-

nost
– zadávání veřejných zakázek
– legislativní činnost
– publicita obvodu
– obrana státu, ochrana obyva-

telstva a požární ochrana
– veřejný pořádek

místostarosta
Bc. Radim Miklas
tel.: 599 430 205
e-mail: radim.miklas@ovajih.cz
– finance a rozpočet
– školství, kultura a tělovýchova
– prevence kriminality
– vnitřní správa
– správa informačního systému

místostarosta
Ing. Radim Lauko
tel.: 599 430 344
e-mail: radim.lauko@ovajih.cz
– majetkové vztahy
– stavebně-správní řízení
– životní prostředí
– vodní hospodářství a ochr. vod
– investiční výstavba a rozvoj
– bytové hospodářství – správa 

domovního a bytového fondu
– tech. provoz a údržba majetku
– památková péče
místostarosta
Ing. Pavel Planka
tel.: 599 430 410
e-mail: pavel.planka@ovajih.cz
– komunální služby
– doprava a silniční hospodářství
– sociální péče
– sociálně právní ochrana dětí
– památková péče

Místostarostové Radim Lauko, Pavel 
Planka, starosta Karel Sibinský a místostaros-
ta Radim Miklas (zleva).

Složení Rady MO Ostrava-Jih: Mgr. Karel Sibinský, Bc. Radim Miklas, 
Ing. Pavel Planka, Ing. Radim Lauko, Mgr. Jan Dohnal, Ing. Radovan 
Horák, Aleš Chamrád, Ing. Radim Ondříšek, Eva Petrášková, Mgr. Li-
buše Přikrylová, Ing. et Ing. Jiří Srba.

Složení Zastupitelstva MO Ostrava-Jih
ČSSD: Mgr. Karel Sibinský, Ing. et Ing. Jiří Srba, Ing. Radim Lauko, Eva 
Petrášková, Ing. Pavel Planka, Ing. Miroslav Rojíček, Monika Schro-
mová, Jakub Jež, Mgr. Libuše Přikrylová, Ing. Dušan Tešnar, Karel Sle-
zák, Ing. Radovan Horák, František Dehner, Ing. Vítězslav Sliž, Lu-
káš Balcařík, Aleš Chamrád, Rudolf Penkala, Lenka Schreiberová, Bc. 
Ondřej Kafna, Martin Machač, Ing. Ivan Tomášek, Aneta Serafinová, 
Mgr. Ivo Kopeček
ODS: Bc. Radim Miklas, Mgr. Jan Dohnal, PaedDr. Ivona Klímová, 
Ing. Radim Ondříšek, Ing. Svatava Huťková, Ing. Jiří Voloch, Ing. Roma-
na Filipová, Ing. Marta Szücsová, Martin Mentlík, Mgr. Petr Opletal
KSČM: Karel Gavenda, Ing. Leo Luzar, Bc. Lucie Foldynová, Petr Jaku-
bek, RSDr. Pavel Holas, Josef Graňák, Pavel Nenička, Jan Gara
TOP 09: MUDr. Zdenka Crkvenjaš, Ing. Ivo Skalický, Ing. Vladimír 
Kutý, Ing. Tomáš Stejskal
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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři.
Po pěti týdnech máte 
v rukou další čís-
lo radničního zpravo-
daje. Hned na vedlej-
ší stránce se dočtete 

o ustavujícím zasedání zastupitelstva na-
šeho obvodu. Jména zastupitelů vzešla 
z říjnových komunálních voleb, tentokrát 
se volili místostarostové a radní. Za všech-
ny staronové i nové tváře vám chci slíbit, že 
v nadcházejících čtyřech letech budeme dě-
lat všechno pro to, aby se náš obvod nadá-
le rozvíjel a aby se vám na Jihu dobře žilo. 
O konkrétních plánech na další volební ob-
dobí si budete moci přečíst v posledním le-
tošním čísle, které vyjde už za tři týdny.
V ulicích už pomalu začíná být vidět, že se 
blíží nejkrásnější svátky v roce. Náš měst-
ský obvod letos investuje do vánoční výzdo-
by zhruba stejnou částku jako před rokem. 
Na tradičních místech budou nazdobe-
ny stromy, dva z nich každoročně společ-
ně rozsvěcujeme. K vánočním svátkům pat-
ří zimní radovánky, školáci mají prázdniny, 
a proto jsem moc rád, že jsme pro tuto zimu 
připravili novinku v podobě bruslení pod ši-
rým nebem. O tomto nápadu jsme uvažova-
li už dlouho, ale naše snaha vždy ztroskotala 
na nedostatku finančních prostředků. Poda-
řilo se to až nyní a já věřím, že mobilní klu-
ziště u Vodního areálu Jih bude až do konce 
února příštího roku praskat ve švech.
Vážení občané, závěrem chci poděkovat 
všem, kteří hlasovali v internetové anketě 
o Nejkrásnější město a obec 2010. Náš ob-
vod skončil na velmi pěkném pátém místě. 
Přeji vám všem pěkně prožitý adventní čas 
a všechny vás zvu v neděli pátého prosince 
na pěší zónu u Kulturního domu K-TRIO, 
kde proběhne Mikulášská neděle spojená 
s rozsvícením vánočního stromu.
 Mgr. Karel Sibinský, starosta

Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. •  Adresa vyda-
vatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 
• Za vydavatele zodpovědný Mgr. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.• DTP: Tomáš Cou-
fal • Vychází v nákladu 48.000 výtisků • Datum vydání: 29. 11. 2010 • Výtisk zdarma • Sta-
noviska 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

 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 

???

...Počet stříkaček a jehel, které strážníci z veřej-
ných prostranství odstraní, se každoročně zvyšuje. 
Zatímco v roce 2002 to bylo 71, v roce 2008 to bylo 
už 2485 a vloni dokonce 3496. Za prvních deset 
měsíců letošního roku sesbírali 3912 stříkaček...
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Nejlépe fandili žáci ZŠ Horymírova

...Žáci ze ZŠ Horymírova navíc společně s další zá-
břežskou ZŠ V Zálomu vyhráli disciplínu „Fandění“ 
při zápase světového šampionátu v ČEZ Aréně. 
Nejlepší byli také ve výrobě figuríny maskota čes-
ké reprezentace – opičáka Heika...

10

Kamenná svatba Majkusových

...Manželé Majkusovi vychovali dceru, ta však 
v mladém věku zemřela a zůstal po ní tříletý syn 
Dušan, kterého manželé vychovali. Vystudoval vy-
sokou školu, dnes má osmatřicet let a prarodičům 
dělá pečovatele a je jejich velkou radostí...

14

Na velmi pěkném pátém místě skončil 
městský obvod Ostrava-Jih v anketě 
„Nejkrásnější město a obec Čech a Mo-
ravy 2010“, která od začátku dubna do 
konce října probíhala na webových 
stránkách regionálního informačního 
portálu CZREGION.

Díky internetovému hlasování návštěv-
níků si tak ve srovnání s loňským rokem 
o sedm příček polepšil. Zatímco v roce 
2009 nejlidnatější ostravský obvod obdr-

žel 14 944 hla-
sů, což zname-
nalo dvanáctou 
příčku, letos už 
dostal 40 496 tisíc hlasů. Výsledky anke-
ty byly zveřejněny 3. listopadu v poledne, 
celkový počet hlasů zaslaných do soutěže 
dosáhl čísla téměř 1350 tisíc.
Z vítězství se radovala Kadaň, před Ostra-
vou-Jih se ještě umístily Krásná Lípa, Otro-
kovice a Jablunkov. Mezi obcemi zvítězily 
Mutěnice. Vedle diplomu bude Ostrava-
-Jih propagována na webových stránkách 

www.czregion.cz a v celostátních tištěných 
médiích. Portál CZREGION obsahuje pre-
zentace všech měst a obcí Čech a Moravy. 
Je nejnavštěvovanějším regionálním in-
formačním portálem. Cílem ankety je po-
ukázat na krásy krajů, měst a obcí České 
republiky. Soutěž bude pokračovat i v příš-
tím roce, její čtvrtý ročník odstartuje 1. dub-
na 2011 ve 12 hodin. (kut)

Městský obvod Ostrava-Jih skončil pátý
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V minulém týdnu začala na území obvo-
du instalace vánoční výzdoby. Úřad měst-
ského obvodu Ostrava-Jih do ní letos in-
vestuje zhruba pět set tisíc korun, což je 
stejná částka jako v loňském roce. Shod-
ný bude i rozsah výzdoby, nové ozdobné 
prvky se letos pořizovat nebudou. Do vá-
noční výzdoby patří zdobení stromů, oz-
doby na veřejných osvětleních apod. 
Na území obvodu bude celkem sedm vá-

nočních stromů, z toho čtyři jsou trvale 
zakořeněny a budou se zdobit (ul. Husa-
rova, prostranství u objektu Odra, nám. 
Gen. Svobody a ÚMOb Ostrava-Jih), dal-
ší tři se vyberou a poté instalují na tra-
diční místa (nám. SNP, K-TRIO, kruhový 
objezd v Hrabůvce). Poslední listopado-
vou neděli byl rozsvícen strom na ná-
městí SNP před Domem kultury Akord 
v Zábřehu. Druhou adventní neděli 

(5. prosince) v rámci Mikulášské neděle 
bude slavnostně rozsvícen strom na pěší 
zóně u Kulturního domu K-TRIO v Hra-
bůvce. Rozsvícení stromu je plánováno 
na 16.15 hodin, na akci s bohatým dopro-
vodným programem je vstup zdarma. 
Na první den roku 2011 je plánován tra-
diční ohňostroj, u kruhového objezdu 
v Hrabůvce se od 18 hodin uskuteční už 
popáté. (kut)

Vánoční výzdoba bude ve stejném rozsahu jako vloni

To, co se nepodařilo před rokem, se le-
tos stalo skutečností. Na území měst-
ského obvodu Ostrava-Jih bude poprvé 
v historii mobilní kluziště s chladící le-
dovou plochou.

Na Svazácké ulici před Vodním areálem 
Jih v Zábřehu ho instaluje ostravská fir-
ma EUROprojekt build and technology. 
Bruslit by se mělo začít v prvních prosin-
cových dnech.

„Už asi před pěti lety se mluvilo o tom, 
že by bylo dobré mít na Jihu kluziště. 
Mysleli jsme, že bude součástí sportov-
ní haly na Dubině. Z plánů ale sešlo, pro-
tože nebyly peníze, a přednost ve městě 
tehdy dostala stavba druhé ledové plo-
chy ČEZ Arény,“ uvedl starosta obvodu 
Karel Sibinský.
Na ploše o rozměrech 15x25 metrů se 
bude bruslit zdarma denně od 9 do 21 
hodin. Lidé mohou chodit bruslit nejen 
v předvánočním čase, ale až do konce 

února příštího roku. Pokud nemají vlast-
ní brusle, za poplatek si je bude možné 
zapůjčit. Večer se bude bruslit pod umě-
lým osvětlením, po celý den pak za hu-
debního doprovodu. 
„Společnost EUROprojekt build and 
technology vyšla vítězně z výběrového 
řízení, dala cenově nejvýhodnější nabíd-
ku dva miliony korun a s realizací mo-
bilních kluzišť má zkušenosti z České 
republiky i ze zahraničí,“ řekl místosta-
rosta Radim Miklas. (kut)

V obvodu se bude poprvé bruslit pod širým nebem!

Ostravsko se velice často potýká se zne-
čištěným ovzduším a výrazně k tomu 
přispívají lokální topeniště. Nepříznivé 
rozptylové podmínky sužují moravsko-
slezskou metropoli zejména v zimním 
období. „Znečištěné ovzdušní mne vel-
mi trápí, a proto se začátkem topné sezo-
ny apelujeme na občany, aby nebyli lhos-
tejní a všímali si, čím kdo topí. Pokud 
se někomu zdá, že někdo spaluje odpad 
nebo palivo, které způsobuje větší tma-

vost kouře či zápach, měl by to oznámit 
městské policii na bezplatnou linku 156,“ 
uvedl místostarosta Radim Lauko. Ta pak 
na základě kontroly stanoví, zda se jed-
ná o přestupek. Právě lokální topeniště 
se v určitých lokalitách stávají výrazným 
zdrojem znečištění ovzduší. Aktuální in-
formace o kvalitě ovzduší lze zjistit na 
webové stránce: h�p://portal.chmi.cz/fi-
les/portal/docs/uoco/web_generator/
actual_hour_data_CZ.html. (kut)

Ovzduší znečišťují i lokální topeniště

S
C

 3
00

63
1/

14

S
C

 9
10

50
/9

Zastupitelstvo 
MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny ob-
čany na zasedání Zastupitelstva Měst-
ského obvodu Ostrava-Jih, které se 
uskuteční ve čtvrtek 16. prosince v 9 
hodin v nadstavbě hlavní radniční bu-
dovy Úřadu městského obvodu Ostra-
va-Jih v Horní ulici v Hrabůvce. Jedná 
se o druhé zasedání nově zvolených za-
stupitelů.
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Střední vzdělání s maturitní zkouškou – M:
18-20-M/01 Informační technologie  
63-41-M/01  Ekonomika a podnikání
Management obchodu a služeb
Management obchodních fi rem a sportov-
ních klubů

    
Střední vzdělání s maturitní zkouškou – L:
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
23-45-L/01  Mechanik seřizovač
Mechanik seřizovač - mechatronik
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektronik
23-43-L/506  Provozní technika, nástavbové 

studium (večerní)
26-41-L/501  Elektrotechnika, nástavbové 

studium (denní, večerní)

Dny otevřených dveří:
11. prosince 2010

15. ledna 2011
9.00 – 12.00 Moderní svářečská škola.

Rekvalifi kační kurzy.
Přijímací řízení proběhne v zákon-
ných termínech. 
Do všech forem studia a vzděláva-
cích programů jsou žáci přijímáni 
podle výsledků ze základní školy.

Přijímací zkoušky se nekonají.

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

Střední škola, Ostrava-Kunčice
příspěvková organizace 

Škola s tradicí

Střední vzdělání s výučním listem – H:
21-52-H/01 Hutník

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů  

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

26-52-H/01  Elektromechanik  
pro  zařízení a přístroje 

Mechanik pro chladicí a klimatizační 
zařízení
Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení
Mechanik elektronických zařízení

Škola úspěšně realizuje projekty spolufi -
nancované Evropskou unií.
Škola připravuje odborníky pro fi rmy 
ostravského regionu. 
Žáci, kteří se připravuji pro akciovou 
společnost ArcelorMittal  Ostrava ve 
strojírenských, hutnických a elektrotech-
nických oborech,  dostávají prospěchová 
stipendia.

Vzdělávací nabídka 
ve školním roce 2011/2012:
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V radní místnosti ÚMOb Ostrava-Jih se 
uskutečnilo slavnostní zakončení pro-
jektu Městské policie (MP) Ostrava Bez-
pečná hřiště a pískoviště.
Zástupce ředitele MP Ostrava pro operač-
ní a krizové řízení Richard Váňa a starosta 
obvodu Karel Sibinský odměnili žáky zá-
kladních škol, kteří nalezli nejvíce volně 
pohozených použitých injekčních stříka-
ček. Propagační předměty obvodu a MP 
dostali Martin Kryštofík, Eliška Skurňo-
vá, Natálie Knoppová, Natálie Kováčová 
a Natálie Vnenková. 
Projekt Bezpečná hřiště a pískoviště byl 
zahájen v červnu, jeho spolurealizátory 
byly městské obvody Ostrava-Jih, Vítko-
vice, Radvanice a Bartovice a Moravská 
Ostrava a Přívoz. Záměrem projektu bylo 
zvýšení informovanosti a aktivizace ob-
čanů k podílení se na udržení čistoty ve-
řejně prospěšných zařízení, zejména dět-
ských hřišť a pískovišť, a na bezpečnosti 
ve městě. Důraz byl kladen zejména na 

ochranu dětí před nebezpečím, které pro 
ně představují pohozené použité injekční 
stříkačky v místech, kde si hrají.
Vyškolení strážníci ostravské MP každo-
ročně provádí sběry použitých injekčních 
stříkaček a jehel odhozených na veřejném 
prostranství. Tato likvidace nebezpečného 
odpadu je jednou z jejich základních pre-
ventivních činností. Použité injekční stří-
kačky a jehly jsou vzhledem k možnostem 
přenosu nakažlivých infekčních 
onemocnění považovány za jeden 
z nejnebezpečnějších odpadů.
Počet stříkaček a jehel, které 
strážníci z veřejných prostran-
ství odstraní, se každoročně zvy-
šuje. Zatímco v roce 2002, kdy 
s touto činností začínali, bylo 
z veřejných prostranství odstra-
něno 71 stříkaček, v roce 2008 
to bylo už 2485 a vloni dokon-
ce 3496. Za prvních deset měsí-
ců letošního roku sesbírali 3912 
stříkaček.

„Obávám se, že odhozené injekční stříkač-
ky představují větší problém, než si myslí-
me. Nejohroženější skupinou jsou bohužel 
malé děti,“ uvedl starosta Sibinský.
Každý, kdo na pohozenou injekční stříkač-
ku nebo jehlu narazí, má možnost kontakto-
vat MP Ostrava prostřednictvím bezplatné 
telefonní zelené linky na č. 800 199 922 nebo 
prostřednictvím tísňové linky MP 156.
 Text a foto: Michael Ku�y

Injekční stříkačky ohrožují zejména děti
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�

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

�

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

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

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

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

Srdečně zveme všechny žáky Základních škol

Připoj svou energii k naší
Přijímáme bez přijímacích zkoušek!

Na zimní údržbu je vyčleněno 23 miliónů
S nástupem zimního období se stává ak-
tuální otázka zimní údržby místních ko-
munikací a chodníků. Úřad městského 
obvodu Ostrava-Jih má dlouhodobě uza-
vřené smlouvy na zimní údržbu komuni-
kací na paušální měsíční platby. Na zim-
ní údržbu je vyčleněna částka v celkové 
výši třiadvaceti miliónů korun.

Městský obvod Ostrava-Jih je z hledis-
ka zimní údržby rozdělen na šest lokalit, 
o které se na základě výběrových řízení 
starají tři dodavatelské společností. V pří-
padě, že dodavatelské společnosti vzhle-
dem k teplému počasí k zimní údržbě ne-

vyjely, finanční prostředky budou kráceny 
o poměrnou část dle uzavřené smlouvy. 
Výměra nyní udržovaných místních ko-
munikací v městském obvodu Ostrava-
-Jih je asi 300 tisíc metrů. Na určených 
komunikacích se bude sypat solí, na ji-
ných inertním posypem. Ne všechny ko-
munikace budou udržovány (málo frek-
ventované, úzké, přístupové chodníky 
ke vchodům do domů) z hlediska záko-
na č. 13/1997 Sb., o pozemních komuni-
kacích a nařízení statutárního města Os-
travy č. 7/2009. „Občany bychom chtěli 
poprosit, aby zimní údržbu nekompli-
kovali nevhodným parkováním,“ uvedl 
místostarosta Pavel Planka.

Pokud by měl kdokoliv z obyvatel zájem 
zjistit, které komunikace na území obvodu 
budou udržovány, a které ne, může se po-
dívat na mapy. Ty jsou k dispozici na úřed-
ní desce ÚMOb Ostrava-Jih, na webových 
stránkách obvodu www.ovajih.cz, na Od-
boru dopravy a komunálních služeb (ODK) 
ÚMOb Ostrava-Jih nebo také na interneto-
vé adrese www.ostrava.cz. Případné poža-
davky, připomínky a stížnosti v souvislos-
ti se zimní údržbou místních komunikací 
mohou občané hlásit p. Moskalové z ODK 
ÚMOb Ostrava-Jih na tel. číslo: 599 430 471 
nebo na e-mailovou adresu: renata.moska-
lova@ovajih.cz, ze které jsou informace vy-
bírány nepřetržitě. (kut)

1. 12.
Proskovická 61 
(Výškovice)
F. Formana 21, 43 
(Dubina)
V. Jiříkovského 
14, 36
E. Podgorného 16
A. Gavlase 1, 34
V. Košaře 22
J. Matuška 7
J. Maluchy 6, 83
2. 12.
J. Kotase 37
Tlapákova 25
F. Hajdy 5, 30
Krestova 21
Mjr. Nováka 33

Veverkova 5
Dr. Martínka 22
Aviatiků 16
Z. Chalabaly 1
B. Četyny 1
V. Vlasákové
6. 12.
Vaňkova 6
F. Lýska 13
Z. Vavříka 9
Horní 58
Cholevova 23
Krakovská 14
Mitušova 79
U Lesa 80
Horní 28
Dr. Martínka 3, 69
Klegova 68

7. 12.
Holasova 16 
Adamusova 5
U Haldy 60
Dvouletky 70
U Nové školy 83
Závodní 15
Horní 11
Šponarova 9
Moravská 101
Hasičská 1
Bystřinova 31
Edisonova 13
8. 12.
Rodinná 22
U Skleníku 3
Chalupníkova 28, 66
Česká 18

Pospolitá 26
Starobělská 35
Věšínova 20
Palkovského 21
Hulvácká 20
V Poli 23
Na Nivách 30
9. 12.
Zimmlerova 21, 47
Jandova 3
Markova 8
Horymírova 10, 26, 116
Tylova 15, 39
Jugoslávská 43
Karpatská 49
Sarajevova 1
13. 12.
Abramovova 8

Pavlovova 67
Utvenkova 2
Gurťjevova 2
Chrjukinova 13
Samoljovova 17
Pjanovova 25
Čujkovova 9, 38, 41
Svazácká 4
Průkopnická 11
14. 12.
Krasnoarmějců 14, 25
Svazácká 21
P. Lumumby 26
Jiskřiček 8
Svornosti 12, 45
Husarova 9, 29
29. dubna 13
Staňkova 4, 22

15. 12.
Výškovická 149, 153
Jičínská 9, 33
Srbská 21
Výškovická 178, 186
Lužická 1
Lumírova 26, 12
Břustkova 9
Štefkova 5
16. 12.
Drůbeží 4
K Odře 8
Hýlova 20
Kotlářova 3
Volgogradská 17, 30, 52, 
66, 108
Petruškova 20
Výškovická 70, 92

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih

S blížícím se koncem letošního roku fi-
nišují v městském obvodu Ostrava-Jih 
opravy chodníků a komunikací. Před do-
končením jsou opravy chodníků v uli-
cích Jubilejní, Krakovská a Šponarova 
a parkoviště na ulici F. Formana na Dubi-

ně. Dokončena už byla oprava části Zim-
mlerovy ulice včetně chodníku. Proběhly 
opravy výtluků na komunikacích a čiš-
tění komunikací a vyhrabávání travna-
tých ploch. Průběžně jsou ořezávány keře 
a stromy včetně jejích kácení. Do konce 

roku by měla proběhnout ještě likvidace 
zchátralých dětských zařízení v lokalitě 
ulic Zimmlerova, V Zálomu, Tarnavova 
a Markova a také oprava přípojky dešťo-
vé kanalizace poblíž Sportovního centra 
Dubina. (kut)

V obvodu finišují opravy chodníků a komunikací
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� Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtek 9. prosince 
od 16 hodin v Kulturním domě K-TRIO 
v Hrabůvce.
� Minibus bude mít zastávku navíc
Se začátkem platnosti nového jízdního 
řádu Dopravního podniku Ostrava 12. pro-
since 2010 bude mít minibusová linka číslo 
96 o jednu zastávku více. Bude se jmeno-
vat Most Čs. armády. Vedení DPO se roz-
hodlo vyhovět žádostem zejména starších 
spoluobčanů, kteří poukazovali na špat-
nou dostupnost hřbitova ve Vítkovicích.
� Hledáme prvního občánka obvodu
Městský obvod Ostrava-Jih chce tradič-
ně slavnostně přivítat prvního občán-
ka, který se narodí v roce 2011. Vyzývá-
me rodiče s trvalým pobytem v obvodu 
Ostrava-Jih, jímž se narodí dítě v prv-
ních minutách, aby kontaktovali p. Šár-
ku Zubkovou na tel. č. 599 430 410 nebo 

na e-mailové adrese: sarka.zubkova@o-
vajih.cz nejpozději do 7. ledna 2011.
� Jubilejní sňatky
Slavíte padesát, šedesát, pětašedesát, nebo 
dokonce sedmdesát let společného man-
želského života? Pokud vás čeká zlatá, di-
amantová či kamenná svatba, je třeba si 
zamluvit termín v obřadní síni ÚMOb Ost-
rava-Jih, a to u paní Šárky Zubkové (budo-
va A, 2. patro, č. dveří 201, tel.: 599 430 410, 
e-mail: sarka.zubkova@ovajih.cz) i několik 
měsíců předem. Jubilejní sňatky můžeme 
zajistit také v bytě oslavenců.
� FC Vítkovice hledá talenty
FC Vítkovice provádí celoročně ná-
bor chlapců s ročníkem narození 1998–
2003 do oddílu kopané. Bližší informa-
ce podá trenér Miroslav Salač na tel. čísle 
602 750 098.
� Centrum Sdružení taostického tai chi
V Ostravě bylo v říjnu otevřeno nové 
Centrum Sdružení taoistického tai chi. 

Sídlí v ulici Čs. legií 20, kde je mj. soustře-
děna výuka zdravotně prospěšného cvi-
čení taoistického tai chi vnitřního umění 
pro zdraví. Donedávna sdružení využí-
valo v Ostravě pronajatých prostor škol 
a kulturních zařízení. Centrum bylo ote-
vřeno symbolicky v roce, kdy Meziná-
rodní sdružení taoistického tai chi slaví 
40. výročí svého založení v Torontu. Tato 
nezisková organizace zaměřená na po-
moc druhým se postupně rozšířila z Ka-
nady do dalších šestadvaceti zemí svě-
ta. Součástí oslav v Ostravě byla veřejná 
ukázka sestavy taoistického tai chi vnitř-
ního umění pro zdraví pod širým nebem 
za účasti hostů z Kanady, Nového Zélan-
du, Skotska, Polska a Slovenska. V Čes-
ké republice, kde se cvičí sedmnáct let, 
má Sdružení taoistického tai chi více než 
1200 členů a sestava 108 pohybů se vy-
učuje ve třiadvaceti městech. Více infor-
mací lze získat na webových stránkách 
www.taoist.cz.

Krátce
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ABBA bude dodáno
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� Tři králové budou koledovat
Charita Ostrava se pravidelně účastní ce-
lorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou 
na pomoc lidem v nouzi pořádá Chari-
ta Česká republika. V Tříkrálové sbírce 
2010, které se Charita Ostrava zúčastni-
la ve spolupráci s Charitou sv. Alexan-
dra, bylo celkem vykoledováno 1 214 344 
korun. Částka 799 879 korun, kterou ob-
držela Charita Ostrava, byla mj. použi-
ta na podporu hospicové péče v Hospi-
ci sv. Lukáše ve Výškovicích. Tříkrálová 
sbírka 2011 bude v rámci Ostravy a oko-
lí probíhat od 1. do 14. ledna 2011. Cha-
rita Ostrava se této tradiční veřejné sbír-
ky zúčastní ve spolupráci s partnerskou 
Charitou sv. Alexandra.
� Jesličky sv. Františka 2010
Vánoční hra Jesličky svatého Františka se 
stala tradiční součástí ostravských Vánoc, 
v letošním roce ji mohou diváci v koste-
le sv. Václava zhlédnout už pošesté. Její 
uvádění se setkalo v uplynulých letech 
s velkým ohlasem diváků. V inscenaci 
účinkují děti i dospělí a je určena obecen-
stvu od pěti až do sta let. Vánoční hra se 
zpěvy skladatele Pavla Helebranda je in-
spirována příběhy a událostmi ze života 
svatého Františka z Assisi.
� Pořádající klub vybojoval dvě bronzové 
medaile
V Zábřehu na Moravě se druhý listo-
padový víkend uskutečnilo mistrovství 
České republiky ve stolním hokeji – šprt-

ci. Jeho pořadatelem byl klub Šprtec Par-
tyja Ostrava, který sídlí v Centru volné-
ho času KLIKA, v jehož prostorách se zá-
věrečný turnaj konal. Domácí tým včetně 
sdružených oddílů měl medailové ambi-
ce zejména mezi žáky, juniory a v katego-
rii družstev. Medailový úspěch v podobě 
bronzové medaile nakonec zaznamenal 
Matěj Matýsek v žákovské kategorii 
a družstvo Šprtec Partyja Ostrava získa-
lo bronzovou medaili mezi týmy. Všichni 
zájemci o stolní hokej – šprtec jsou zvá-
ni do klubovny v CVČ KLIKA, kde pro-
bíhají každé pondělí a pátek od 16 do 18 
hodin otevřené tréninky pro veřejnost.
� Memoriál Evžena Hadamczika vyhrála 
pražská Slavia
O druhém listopadovém víkendu se ve 
sportovní hale na Dubině uskutečnil už 
třicátý ročník mezinárodního žákovského 
turnaje v halové kopané Memoriál Evže-
na Hadamczika. Zúčastnilo se ho dvanáct 
týmů žáků narozených po 1. lednu 1999 
z České republiky, Slovenska a Polska. 
Z vítězství se radovala Slavia Praha před 
MŠK Žilina a Baníkem Ostrava, na osmé 
příčce skončily Vítkovice. Turnaj, který 
pořádá FC Baník Ostrava, má dlouholetou 
tradici. Jeho záměrem je nejen vzpomínka 
na jednoho z nejlepších trenérů našeho re-
gionu, ale také fotbalová konfrontace kva-
lity hry žákovských týmů. Kromě nejlep-
ších týmů obdrželi věcné ceny i nejlepší 
hráč, střelec a brankář turnaje.

Krátce

Chůze v podtlaku a infračervené záření přispívá:
� k cílenému spalování tuků
� k odstranění celulitidy
� ke zlepšení fyzické kondice

TM Studio –  bezbolestná liposukce, rekondiční cvičení, 
Vacu Space, lymfodrenážní masáže

Objednávky:  737 871 229 | Petra Křičky 2863/17a | Moravská Ostrava
 e-mail: m.kanka@iex.cz | www.tm-studio.cz

! NOVINKA !

VACU-SPACE-THERM

jediný v Ostravě

10% sleva 
na dárkové poukazy
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� Vzpomínková akce. V úterý 26. října se 
u pomníku na Husarově ulici ve Výškovicích 
uskutečnila vzpomínková akce u příležitosti 
Dne vzniku samostatného československého stá-
tu, ke kterému došlo v důsledku končící první 
světové války. Místostarostové Oldřich Lindov-
ský a Radim Miklas (zleva) zde položili věnec, 
součástí akce bylo i kulturní vystoupení žáků 
ZŠ Šeříková. Text a foto: Michael Ku�y

Změna úředních hodin
V kanceláři senátora Mgr. Otakara Ve-
řovského na Horní ulici 3 v budově 
ÚMOb Ostrava-Jih došlo ke změně úřed-
ních hodin. V pondělí, v úterý a ve čtvr-
tek je kancelář otevřena od 9 do 16 ho-
din, ve středu pak od 10 do 16 hodin.
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SPORTOVNÍ CENTRUM DUBINA
Plánované akce na měsíc prosinec:

  4. 12. Turnaj žáků ve futsale
 FC Vítkovice, 8–20 hod.

  5. 12. Turnaj žáků ve futsale    
 FC Vítkovice, 8–20 hod.

11. 12. Mistrovská utkání – florbal, dorost  
 1. SC Vítkovice, 8–21 hod.

12. 12. Turnaj žáků ve futsale  
 FC Vítkovice, 8–17.30 hod.

13. 12. Mistrovská utkání – florbal, ženy  
 1. SC Vítkovice, 18–22 hod.

18. 12. Mistrovská utkání – florbal, žáci  
 1. SC Vítkovice, 8–15.30 hod.

Výzva k výměně 
řidičských průkazů
Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Os-
travy informuje občany města, držitele řidičských průka-
zů vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, 
o povinnosti zajistit si jejich výměnu do 31. 12. 2010. Od 1. 
ledna 2011 pozbývají řidičské průkazy vydané v uvedeném 
období platnost.

Neváhejte a dostavte se včas v úředních hodinách na odbor 
dopravně-správních činností magistrátu na ul. 30. dubna 35 
v Moravské Ostravě. K výměně budete potřebovat doklad to-
tožnosti, řidičský průkaz a jednu fotografii 3,5x4,5 cm. Vý-
měna není zpoplatněna, lhůta pro vydání nového řidičského 
průkazu je 20 dnů. Proto návštěvu neodkládejte! Úřední dny 
jsou pondělí a středa od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hod., úte-
rý a čtvrtek od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 15.30 hod. a pátek 
od 8 do 11 hod. pouze pro objednané. 
Bližší informace získáte na telefonním čísle 844 12 13 14 nebo 
na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz. Ob-
jednat se můžete telefonicky na výše uvedeném čísle nebo 
elektronicky na www.esmo.cz.

� Otevřený klub pro mládež 
V Centru volného času KLI-
KA na Bedrnově ulici v Zá-
břehu působí otevřený klub 
pro mládež s názvem HOP 
KLUB. Zájemcům ve věku 
od patnácti do šestadvaceti 
let nabízí prostor, kde se mo-
hou sejít s kamarády, posedět, 
pobavit se a také poznat nové 
lidi. V klubu je možné zahrát 
si stolní fotbal a jiné společen-
ské hry, zasportovat si, podí-
vat se na film nebo si poslech-

nout dobrou hudbu. HOP 
KLUB je otevřen vždy od pon-
dělí do čtvrtku od 16 do 20 ho-
din, je volně přístupný, není 
třeba přihláška ani průkazka. 
Projekt s názvem Otevřený 
klub pro mládež je podporo-
ván statutárním městem Ost-
rava a probíhá celoročně. Více 
informací lze získat na tel. čís-
le 602 967 468, na webových 
stránkách www.faustos.cz 
nebo prostřednictvím e-mailu 
faust.ostrava@post.cz.

Krátce
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JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA ŠKOL

U příležitosti nedávného mistrovství světa v basketbalu žen 
uspořádalo město Ostrava společně s Moravskoslezským 
krajem a Českou basketbalovou federací soutěž základních 
a středních škol pod názvem Ostrava fandí basketu. Zástupci 
Magistrátu města Ostravy předali ceny vítězné Základní a ma-
teřské škole Horymírova 100 v Ostravě-Zábřehu. 

Vedoucí odboru školství, kultury, sportu a volnočasových akti-
vit Michal Hrotík a vedoucí oddělení školství ostravského ma-
gistrátu Marta Szücsová navštívili devátou A třídu. Ocenili vý-
kony školy v soutěži, předali cenu za první místo paní učitelce 
Goldové a dětem upomínkové předměty města.
Žáci ze ZŠ Horymírova navíc společně s další zábřežskou ZŠ 
V Zálomu vyhráli disciplínu „Fandění“ při zápase světového 
šampionátu v ČEZ Aréně. Nejlepší byli také ve výrobě figuríny 
maskota české reprezentace – opičáka Heika. (d)

Na basketbalovém šampionátu 
nejlépe fandili žáci ZŠ Horymírova

ZUŠ V. Petrželky chystá zajímavé koncerty
Základní umělecká škola Viléma Petrželky v Hrabůvce je jednou 
z největších v Moravskoslezském kraji. Jedním z jejich nejdůležitěj-
ších hudebních těles je Studentský komorní orchestr. Umělecké ve-
dení Mgr. Václava Holka z Janáčkovy filharmonie Ostrava a Věry 
Mazurkové nelze v kultivovaném zvuku orchestru přeslechnout. 
Spojí-li takové těleso své síly s další zárukou kvality – Smíšeným pě-
veckým sborem z Orlové, příslib výsledného efektu je více než láka-
vý. Sbor vede Mgr. Rašíková na Gymnáziu a Střední odborné ško-
le v Orlové-Lutyni. K tomuto sboru se připojí ještě členové sboru 
Keep Smilling z Orlové, který se věnuje gospelovým písním a spi-
rituálům. Toto mimořádné spojené hudební těleso vystoupí 3. pro-
since od 18 hodin v římskokatolickém kostele svatého Ducha v Os-
travě-Zábřehu a 19. prosince v 16 hodin v evangelickém kostele na 
Českobratrské ulici v centru Ostravy. Zazní výběr z České mše vá-
noční Jakuba Jana Ryby v podání spojeného hudebního tělesa. 
V obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih proběhnou ve dnech 15. a 21. pro-
since vánoční koncerty ZUŠ V. Petrželky. V plánu jsou i dva novo-
roční koncerty, první z nich zazní 9. ledna 2011 v kostele Navštívení 
Panny Marie v Ostravě-Zábřehu, druhý pak 16. ledna v kostele sv. 
Kateřiny v Ostravě-Hrabové. Bližší informace o koncertech i o ško-
le mohou zájemci najít na webových stránkách www.zusvpetrze-
lky.cz. (d)

� Miniškolička 
na ZŠ Kosmonautů 15
Už několik let na ZŠ Kosmo-
nautů 15 v Zábřehu pořáda-
jí v rámci přípravy na školu 
a poradenství pro rodiče bu-
doucích prvňáčků tzv. mi-
niškoličku. Děti z mateřské 
školy se hravou formou po-
stupně seznámí s prostory 
a odbornými učebnami ško-
ly, poznají své budoucí uči-
tele. Samy si při různých 
aktivitách ověří, co umí. Vy-
zkoušejí si hry s jazykolamy 
a říkadly, zahrají si na malé 
počtáře, seznámí se s cviče-
ním v tělocvičně školy, ově-
ří si, jaké je to zpívat s kama-
rády ve sboru nebo pracovat 

s počítačem aj. Při zápise bu-
dou svou budoucí školu dob-
ře znát. Adaptace na nové 
prostředí v první třídě bude 
jednodušší, dítě nebude báz-
livé, uplakané a snadněji se 
zapojí do kolektivu dětí, se 
kterými absolvovalo miniš-
količku. Rodiče mají mož-
nost poradit se s pedagogy, 
výchovným poradcem či lo-
gopedem školy ohledně své-
ho dítěte. Prohlédnou si pro-
story školy i školní družiny 
a prvních tříd. Miniškolička 
funguje celý prosinec a leden 
jednou týdně každé pondělí. 
I během těchto měsíců se ro-
diče mohou informovat na 
své dítě u pedagogů.

Krátce

přijímá telefonistky 
do Callcentra 

v Ostravě-Porubě 

725 607 657
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INZERCE

JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA ŠKOL

� Na ZŠ B. Dvorského mají šachovou 
mistryni. Význameného úspěchu dosáhla 
žákyně čtvrté třídy ZŠ B. Dvorského v Běl-
ském Lese Lída Kopcová. Talentovaná ša-
chistka zvítězila ve své věkové kategorii do 
deseti let na mistrovství republiky v Kou-
tech nad Desnou. „Hrála jsem devět zápasů 
s dost těžkými soupeřkami,“ vypráví o svém 
úspěchu dívka, která hraje šachy od svých 
čtyř let. „Většinu zápasů jsem vyhrála nebo 
alespoň remizovala. Ocenění mi dávali čeští 
šachoví mistři.“ Lídu trénuje její otec Ladi-
slav Kopec, který ve škole každé úterý od 15 
do 16 hodin vede šachový kroužek. „Taťka je 
hodný trenér. Když hraji, tak se na mě dívá. 
Pokud udělám něco špatně, jen se zamračí,“ 
chválí svého kouče Lída. (d), foto: Jan Goj

Dopravní výchova v MŠ Staňkova
Občanské sdružení Zahrada dětí uspořá-
dalo v MŠ Staňkova tradiční sportovní den. 
Letos byl tak trochu výjimečný, protože se 
jej zúčastnil i Alan Dorňák, ředitel závodu 
5 ArcelorMi�al Ostrava. Tato akciová spo-

lečnost se totiž stala patronem minigran-
tu Hrajeme si s dopravou aneb Bezpečně 
k mámě. Děti se tak mohou zdokonalovat 
ve znalosti dopravních předpisů a trénovat 
si dovednosti na nových bezpečných kolo-
běžkách, odrážedlech a kolech. Na krásné 
školní zahradě mohou využívat venkovní 
dopravní značky a aktivně formou hry se 
učit být účastníkem silničního provozu.
„Během akce se ředitel společnosti blíže 
seznámil s myšlenkou minigrantu a sám 
mohl posoudit, zda je či není naplněna,“ 
uvedla předsedkyně Občanského sdružení 
Zahrada dětí Iveta Danysová a poděkova-
la vedení ArcelorMi�al za finanční podpo-
ru ve formě minigrantu ve výši dvaceti ti-
síc korun. (d)

� Drakiáda na ZŠ Šeříková
Začátkem listopadu proběhla na ZŠ 
Šeříková ve Výškovicích Drakiáda, 
tentokrát trochu jinak. Dopoledne žáci 
prvního stupně se svými vyučující-
mi a za vydatné pomoci žáků druhé-
ho stupně vytvořili rozmanité mode-
ly třídních draků. Odpoledne žáci se 
svými rodiči společně pouštěli draky 
na nedaleké louce u Odry. Akce se se-
tkala s velkým zájmem žáků i rodičů. 
Všichni draci jsou vystaveni ve vesti-
bulu školy. 

� Vydařený lampiónový průvod
V pátek 5. listopadu uspořádala ZŠ 
Srbská ve Výškovicích třetí ročník 
lampiónového průvodu. Díky teplé-
mu počasí se sešlo kolem tří set rodi-
čů a prarodičů spolu s dětmi. Původ-
ním záměrem bylo zahájení průvodu 
vypuštěním „lampiónu štěstí“, na kte-
rý se děti podepsaly. Kvůli větru však 
lampion skončil na stromě. Po počá-
tečním nezdaru se všichni vydali na 
lampiónovou procházku zakončenou 
u areálu Odra.

Krátce ze škol
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

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

� Společenská zábava
2. 12. v 19 h – ROBERT KŘESŤAN a Druhá tráva, 
host POUTNÍCI – dvojkoncert. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS.
3. 12. v 17 h – MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA. Pro pří-
znivce společenského tance se skupinou DO-
MINO, při vstupu malé překvapení. Předprodej 
KD K-TRIO.
5. 12. – MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE s rozsvícením 
vánočního stromu, od 10 hodin mikulášský jar-
mark, od 14 hodin doprovodný program, koledy, 
betlém, Luciferova přání – loutková pohádka pro 
děti, CALATA, 16.15 hodin ROZSVÍCENÍ VÁ-
NOČNÍHO STROMU, vstup zdarma.
6. 12. v 17 h – VÁNOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ pro zá-
jemce od 14 let tříhodinový kurz výroby šperků z bi-
žuterie a komponentů, v kurzu si vyhotovíte dva 
náhrdelníky a dvě soupravy náušnic, naučíte se pra-
covat s řetízkem i lankem. Předprodej KD K-TRIO.
10. 12. v 19 h – DIVOKÉ KOČKY travesti show 
THE BEST OF předprodej KD K-TRIO, OIS.
12. a 19. 12. v 17 h – TANEČNÍ VEČERY pro pří-
znivce společenského tance se skupinou DO-
MINO, předprodej KD K-TRIO.
26. 12. v 17 h – ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA pro pří-
znivce společenského tance se skupinou DO-
MINO, mažoretky z DOLNÍ LHOTY. Předprodej 
KD K-TRIO.
31. 12. ve 20 h – SILVESTR 2010 – hraje sk. RAIN-
BOW, diskotéka, standardní tance, Magic Andrew 
– show v podání úřadujícího mistra ČR v mo-
derní magii, v ceně vstupenky je půlnoční přípi-
tek, ke vstupence je možné zakoupit zvýhodněné 
silvestrovské menu nebo jen večeři. Předprodej 
KD K-TRIO.
� Dětem
5. 12. v 10, 14 a 16 h – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
aneb S Mrazíkem kolem světa. Zábavný pořad pro 
děti i rodiče s Hopsalínem, předprodej KD K-TRIO.
19. 12. v 10 h – VÁNOČNÍ SHOW S MÍŠOU 
A HOPSALÍNEM. Minidiskotéka s Míšou a Hop-
salínem na poutavé písničky, soutěže a tanec pro 
děti rodiče. Předprodej KD K-TRIO.
� Výstavy
Fotografie – Michal Tvrdý
Fotografie z K-TRIA – restaurace
� Komorní klub
1. 12. v 18.30 h – Komorní cyklus koncertů – VÁ-
NOČNÍ KONCERT. Program: J. J. Ryba, F. Schu-
bert, F. Lehár, R. Friml, E. Kalmán, R. Piskáček, J. 
Herman, B. Diviš, B. Lane, A. Wolf, J. Vomáčka, 
F. Hervé, I. Berlin. Soňa Jungová a Petr Miller – 
zpěv, Regina Bednaříková – klavír. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS, na místě v den akce od 18 hodin.
10. 12. v 19 h – AS GUESTS TRIO – jazzový kon-
cert, Miro Herak (Slovensko) – vibrafon, Paul 
Towndrow (Skotsko) – alt saxofon, Claus Kaars-
gard (Dánsko) – contrabass. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS a na místě od 18.30 hodin v den akce.

 KINO LUNA 

DIGITÁLNÍ KINO DLE STANDARDU DCI
ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
Tel.: + 420 596 751 712–3, www.kzoj.cz

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 auto-
maticky propadají. Předprodej vstupenek denně v po-
kladně kina od 14.30 do 19.45 h.
Od čtvrtka 2. 12. do neděle 5. 12. v 17.00 h: PRE-
MIÉRA – MEGAMYSL (USA 2010, 3Digital 
s brýlemi). Studio Dreamworks přichází s dal-
ším animovaným filmem pro děti i dospělé. 
Hlavním hrdinou je super darebák Oobermind, 
který léta zápasí se svým úhlavním nepřítelem. 
Poté, co ho porazí, začne se nudit. Zjišťuje, že 
bez nepřítele to není ono, a tak si vytvoří ještě 
silnějšího protivníka, než je on sám. Ten bude 
ale tvrdým oříškem. České znění, ml. přístupný, 
animovaná komedie / 96 minut. Premiérové 
vstupné 150 Kč.
Od čtvrtka 2. 12. do středy 8. 12. v 19.30 h: PRE-
MIÉRA – TACHO (ČR 2010, 2Digital). Film Mir-
jam Landy s Danielem Landou v hlavní roli. 
Úspěšný závodník rallye Alex je po havárii posta-
ven před fakt, že má nádor na mozku. Jen díky 
také nemocné Lucii se mu podaří získat zdra-
votní kartu do závodu v Nitře, kde se chce napo-
sled měřit se svým největším konkurentem Něm-
cem Weberem. Bude mít dramatický závod vůbec 
vítěze? Mládeži od 12 let, černá komedie / 102 mi-
nut. Premiérové vstupné 90 Kč.
Od pátku 3. 12. do neděle 5. 12. v 15.00 h: LE-
GENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH (USA 2010, 
2Digital bez brýlí). Film vypráví příběh mladého 
sovího kluka Sorena, který je okouzlen histor-
kami svého otce. Vznešení soví válečníci byli 
známi jako Strážci Ga´Hoolu. Přísahali, že budou 
chránit bezbranné a potlačovat zlo. S nimi se spojí 
i soví sameček Soren. České znění, rodinné fan-
tasy / 97 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pondělí 6. 12. do úterý 7. 12. v 17.00 h: HA-
BERMANNŮV MLÝN (ČR 2010, 2Digital). Su-
dety. Pro nás Čechy stále bolavé téma. Do let 1938 
až 1945 nás zavede nejnovější film Juraje Herze 
a bude vyprávět příběh na základě skutečných 
událostí. Od Mnichovské dohody až po odsun, od 
obětí k vrahům a od vrahů k obětem. Znovu ote-
vřeme temné kapitoly našich dějin. Mládeži od 12 
let, drama / 104 minut. Vstupné 75 Kč. V pondělí 
6. 12. za zvýhodněné vstupné 50 Kč.
FILMÁNIE 2010
Od čtvrtka 9. 12. do středy 15. 12. – kterýkoliv 
den i hodinu promítáme za padesátikorunu!
Od čtvrtka 9. 12. do neděle 12. 12. v 15.15 h: 
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 
1. ČÁST (USA 2010, 2Digital). Sedmé a poslední 
pokračování dobrodružství kouzelnického učně 
je rozděleno do dvou celovečerních filmů, z nichž 
první část nás čeká nyní a druhá příští léto. České 
znění, od 12 let, rodinné fantasy / 148 minut. Fil-
mánie – vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 9. 12. do úterý 14. 12. v 18.00 h: PRE-
MIÉRA – RODINKA (ČR 2010, 2Digital). Volné 
pokračování kultovního seriálu Taková normální 
rodinka, která se vrací ke svým divákům po více 
než třiceti letech! V hlavních rolích Jana Štěpán-
ková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr 
Forman, Lucie Vondráčková, Tereza Kostková aj. 
Režie Dušan Klein. Ml. přístupný, rodinná kome-
die / 85 minut. Filmánie – vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 9. 12. do neděle 12. 12. v 19.45 h: OB-
ČANSKÝ PRŮKAZ (ČR 2010, 2Digital). Hořká 
komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stej-
nojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy 
čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek 
a rodičů. Mládeži přístupný, 137 minut. Filmánie 
– vstupné 50 Kč.

Sobota 11. 12. ve 13.00 h: TOY STORY 3: Příběh 
hraček (USA 2010, 2Digital bez brýlí). Woody, Buzz 
a všechny ostatní známé hračky se znovu vracejí 
v nejnovějším animovaném pokračování. České 
znění, 100 minut. Filmánie – vstupné 50 Kč.
Neděle 12. 12. ve 13.00 h: KUKY SE VRACÍ (ČR 
2010, 2Digital). Dobrodružný film podle skutečné 
události, kterou na vlastní kůži prožila jedna ply-
šová hračka. Rodinný film / 95 minut. Filmánie – 
vstupné 50 Kč.
Od pondělí 13. 12. do středy 15. 12. v 15.30 h: LE-
GENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI (Sloven-
sko, Polsko 2010). Podle jedné staré legendy kdysi 
dávno žil v klášteře v horách znalec tisíce věd 
a mistr tisíce řemesel, lékař a bylinkář, tajemný 
mnich Cyprián. Lidé říkají, že si sestrojil léta-
jící stroj podle ztracené knihy Leonarda da Vinci 
a jednoho dne na něm odletěl do neznáma. Mlá-
deži nepřístupný, historický / 108 minut. Filmánie 
– vstupné 50 Kč.
Od pondělí 13. 12. do středy 15. 12. v 19.45 h: 
ROMÁN PRO MUŽE (ČR 2010, 2Digital). Pouto, 
které se mezi třemi sourozenci utvořilo po tra-
gické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mlad-
šího bratra a sestry převzal starší Cyril, prochází 
zvláštní zkouškou. Podle scénáře a literárního 
bestselleru spisovatele Michala Viewegha. Mlá-
deži od 12 let, 99 minut. Filmánie – vstupné 50 
Kč.
Středa 15. 12. v 17.30 h: THE SOCIAL NET-
WORK (USA 2010, 2Digital). Film nám umožňuje 
nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook, 
nejrevolučnější sociální fenomén nového století, 
prostřednictvím odlišných pohledů inteligent-
ních mladých mužů. Režie David Fincher. České 
titulky, ml. přístupný, drama / 120 minut. Filmá-
nie – vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 16. 12. do neděle 19. 12. v 17.00 h: PRE-
MIÉRA – LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘ-
NÍHO POUTNÍKA (USA 2010, 3Digital s brýlemi). 
Kouzelný svět Narnie se vrací, poprvé se třetí po-
kračování představí také ve 3D formátu! Lucinka 
a Edmund se vracejí do Narnie, bohužel tentokrát 
i se svým nesnesitelným bratrancem Eustacem. 
Spolu s princem Kaspianem se vydávají na dob-
rodružnou plavbu královskou lodí Jitřní poutník, 
aby pomohli najít sedm ztracených lordů z Nar-
nie. České znění, ml. přístupný, dobrodružný 
/114 minut. Premiérové vstupné 150 Kč.
Od čtvrtka 16. 12. do neděle 19. 12. v 19.30 h: MA-
CHETE (USA 2010). Byl ideálním kandidátem 
k tomu, aby na něj hodili vraždu. Ale ukázalo se, 
že je to Machete, legendární bývalý elitní agent, 
kterého se nevyplatí naštvat. V hlavních rolích 
Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, 
Robert de Niro aj. České titulky, ml. nepřístupný, 
akční / 105 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 17. 12. do neděle 19. 12. v 15.00 h: JÁ, 
PADOUCH (USA 2010, 2Digital bez brýlí). Na 
ospalém předměstí zastavěném rozkošnými 
domky žĳe největší zloduch pod sluncem jmé-
nem Gru. Nezastaví se před žádnou špatností, na 
druhou stranu ale umí být nekonečně zábavný. 
Udržet se na špici světového zločinu dá pořád-
nou fušku, proto se tenhle padouch rozhodne pro 
dosud nevídaný zločin. Ukradne Měsíc! Ano, ten 
co svítí na obloze. České znění, ml. přístupný, ani-
movaná komedie / 95 minut. Vstupné 75 Kč.
V pondělí 20. 12. a úterý 21. 12. v 19.15 h: POČÁ-
TEK (USA 2010). Agent Dom Cobb (Leonardo Di-
Caprio) se umí dostat do mysli bohatých magnátů 
a tam objevovat jejich tajemství a strategie. Tato 
tajemství pak prodává nejvyšší nabídce. České ti-
tulky, mládeži od 12 let, sci-fi, thriller / 148 minut. 
Vstupné 75 Kč. V pondělí 20. 12. za zvýhodněné 
vstupné 50 Kč.

JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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Ve čtvrtek 23. 12. v 17.30 h, od pondělí 27. 12. 
do středy 29. 12. v 17.30 h: PREMIÉRA – FOTŘI 
JSOU LOTŘI (USA 2010, 2Digital). A máme ho tu 
zase, už potřetí – Grega Fockera. Zatímco v prv-
ním filmu se sbližoval s budoucím tchánem a ve 
druhém jsme poznali jeho rodiče, tentokrát už má 
s Pam dvě pětiletá dvojčata. Jejich výchova bude 
zajisté hlavním zdrojem komických situací. České 
znění, rodinná komedie / 100 minut. Premiérové 
vstupné 105 Kč.
Od pondělí 27. 12. do úterý 28. 12. v 19.30 h: 
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM (Švédsko 
2010). Druhý díl z trilogie Stiega Larsona, ve kte-
rém dochází k vraždě mezi kolegy od novin za-
bývajícími se odhalováním obchodů s bílým ma-
sem. České titulky, ml. nepřístupný, kriminální 
drama / 129 minut, vstupné 75 Kč.
24. 12. – 26. 12. a 30. 12. – 2. 1. 2011 – KINO NEHRAJE

KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Artové tituly nejen pro členy filmového klubu 
uvádíme každou středu v 17.30 hodin.
Středa 1. 12. v 17.30 h: IMAGINÁRNÍ LÁSKY 
(Kanada 2010). Příběh svérázného milostného troj-
úhelníku mezi přáteli Francisem a Monikou a je-
jich novým objevem Nicolasem, mladíkem ob-
dařeným antickou krásou. Režie Xavier Dolan. 
České titulky, drama / 97 minut, ml. nepřístupný. 
Vstupné 70 Kč. Připojení – krátký film: Týden ve 
filmu č. 47 / 58. 
Středa 8. 12. v 17.30 h: BIBLIOTHEQUE PAS-
CAL (Maďarsko, Německo, VB 2010). Koprodukční 
drama s prvky magie, tragikomedie i thrilleru vy-
práví o tom, že pokud život nestojí za nic, geo-
grafickým přesunem se zničehonic nezlepší. Re-
žie Szabolcs Hajdu. České titulky, 105 minut, ml. 
nepřístupný. Vstupné 70 Kč. Připojení – krátký 
film: Týden ve filmu č. 48 / 58.
MINIPŘEHLÍDKA DIGITÁLNĚ ZRESTAURO-
VANÝCH FILMŮ VE VYSOKÉ OBRAZOVÉ 
KVALITĚ S AUDREY HEPBURN
Pondělí 20. 12. v 17.00 h: PRÁZDNINY V ŘÍMĚ 
(USA 1953). Režie William Wyler, 118 minut, 
vstupné 60 Kč.
Úterý 21. 12. v 17.00 h: SNÍDANĚ U TIFFA-
NYHO (USA 1961). Režie Blake Edwards, 115 mi-
nut, vstupné 60 Kč.
Středa 22. 12. v 17.30 h: ŠARÁDA (USA 1963). Re-
žie Stanley Donen, 113 minut, vstupné 60 Kč.
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
Každou neděli od 10.00 hodin zadáno pro fil-
mové začátečníky. Vstupné na filmová pásma je 
30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy! 
  5. 12. KRTEK O VÁNOCÍCH (ČR, film. 

pásmo).
12. 12. VÁNOČNÍ SEN (ČR, film. pásmo)
19. 12. VÁNOČNÍ PÁSMO POHÁDEK (ČR, 

film. pásmo)
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 15. 12. v 10.00 h: HURVÍNEK NA SCÉNĚ 
(ČR, 60 minut). Rezervace, informace: kino.luna@k-
zoj.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
2. 12. v 19.00 h – JANA KIRSCHNER A BAND 
A TOMÁŠ KLUS – česko-slovenské turné 2010.
7. 12. v 19.00 h – SEX, DRUGS, ROCK AND 
ROLL. Hrají BÁRA MUNZAROVÁ, MARTIN 
TRNAVSKÝ, RADIM NOVÁK.
8. 12. v 19.00 h – JAKO THELMA A LOUISE – 

tragikomický příběh dvou žen. Hrají: B. Munza-
rová, M. Procházková, V. Trnavský a R. Novák.
16. 12. v 19.00 h – JAROSLAV SVĚCENÝ – vá-
noční koncert za doprovodu cembala Jitky Na-
vrátilové.
� Koncerty
9. 12. v 19.00 h – MANDRAGE A RYBIČKY 48. – 
Nebepeklotour.
15. 12. 17.00 h – DÁMY, NA KAFÍČKO. Silvestr 
v předstihu… Travesti show Divoké kočky. Vá-
noční překvapení s kosmetikou Fleur de Santé.
20. 12. v 19.00 h – Folk a country TEMPO DI 
VLAK v rytmu dálek s vánočním programem 
a hosty.
� Společenská zábava
7. 12. v 15.00 h – SENIOR KLUB v Akordu. Ma-
rod aneb Rodina Matláškova – autorské písně. 
K poslechu a tanci hraje Petr Prášek. Doporu-
čujeme mikulášské a čertovské masky. Vstup 
zdarma.
31. 12. ve 20.00 h SILVESTR 2010 – silvestrovský 
večer v rytmu diskotéky Z. Trembače.
� Dětem
4. 12. v 15.00 h – MIKULÁŠ A KOUZELNÁ 
BERLE. Pohádkový příběh s mikulášskou nadíl-
kou.
7. 12. v 10.00 h – HRANICKÁ PROPAST. Beseda 
pro školy o nejhlubší propasti v Evropě s pod-
vodním kameramanem a potápěčem PAVLEM 
NOVÁKEM ml.
8. 12. v 10.00 h – TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE
12. 12. v 10.00 h – JAK PUKLÍK S PUKLINKOU 
PSALI DOPIS JEŽÍŠKOVI
� Výstavy
Fotogalerie – modelingové fotografie TRAN 
MINH HOANG.
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 
mysli. Nevyčerpává, dodává energií.
Orientální tanec – všech stupňů 
Břišní tanec
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 další latinsko americké tance – dokáže 
uvolnit a zároveň posílit.
Salsa 
Zumba
Kalanetika – spalovací cvičení bez větších sestav.
Step aerobic – posilování dolní poloviny těla. 
NOVINKA.
Pohybové kurzy pro děti
Barevné cvičení pro děti 4–6 let – rozvíjí koordi-
naci 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 4–9 let. Nava-
zuje na tradice valašského folkloru. Učí děti tan-
čit i zpívat.
Aerobic pro dívky 9–12 let. Skvělé dynamické 
cvičení vhodné pro tuto věkovou skupinu.
Stepování – tanec. Základy stepování pro mlá-
dež od 12 let.
Taneční soubor Koťata – děti 3–4 let – děti si bu-
dou hrát , zpívat i tančit. Vše bude formou hry, 

předpoklad je, že děti vydrží bez rodičů. NO-
VINKA.
Kuřátka – cvičení s overbally, stuhami, pro děti 
od 3–4 let.

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-Zá-
břeh, příspěvková organizace 
ul. J. Matuška 26A, Ostrava-Dubina
tel.: 596 768 565
30. 11. – 2. 12. – MIKULÁŠSKÝ MARATÓN. 
Hravé a soutěžní dopoledne pro rodiče s dětmi, 
mikulášská nadílka. Pro veřejnost, vždy dopo-
ledne od 9 do 11 hodin a odpoledne od 15 do 17 
hodin, cena 50 Kč za osobu.
3. 12. – MIKULÁŠSKÉ NADĚLENÍ – Dubina. 
Mikulášská nadílka se sportovně tvůrčím pro-
gramem pro malé i velké. Pro veřejnost, pobočka 
SVČ Dubina, od 16 do 18 hodin, cena 50 Kč za 
osobu.
7. 12. – 9. 12. – VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA. Tra-
diční prodejní výstava a tvořivé dílny pro školy 
i veřejnost. Na děti čeká dvacet výtvarných stano-
višť, vánoční atmosféra, workshopy i prodej cuk-
roví a drobných dárků. Od 9.00 do 16.00, cena 
30 Kč.
10. 12. – TVOŘIVÉ VÁNOČNÍ ODPOLEDNE. 
Tvůrčí dílny a workshopy výtvarných technik 
s vánoční tématikou. Pro veřejnost, pobočka SVČ 
Dubina, od 15 do 18 hodin. Cena 250 Kč.
17. 12. – POMÁHÁME ZVÍŘÁTKŮM. Návštěva 
psího útulku Městské policie Ostrava, předávání 
dárečků, zdobení stromečku pro zvířátka. Od 14 
do 18 hodin, vstup zdarma.
18. 12. – TVOŘIVÁ SOBOTA. Tvůrčí dílny 
a workshopy výtvarných technik. Batika, kera-
mika, smaltování, ketlování, malování na hed-
vábí, linoryt a Tiffany technika. Pro veřejnost od 
10 do 16 hodin. Cena 250 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
3. 12. v 17.30 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
MOUNFIELD. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové 
extraligy.
4. 12. v 17.00 h – MEGAKONCERT PRO 
VŠECHNY BEZVA LIDI. ČEZ ARÉNA.
8. 12. v 15.00 a 19.00 h – DISNEY ON ICE. ČEZ 
ARÉNA. Dobrodružství v Disneylandu.
12. 12. v 17.00 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
SLAVIA PRAHA. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové 
extraligy.
15. 12. ve 20.00 h – GOSPELOVÉ VÁNOCE 2010. 
Katedrála Božského Spasitele. NATE BROWN 
& ONE VOICE (USA).
16.–21. 12. – VÁNOČNÍ TRH. ČEZ ARÉNA.
22. 12. v 17.30 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
PLZEŇ 1929. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové ex-
traligy.
28. 12. v 17.30 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
EATON PARDUBICE. ČEZ ARÉNA. Utkání ho-
kejové extraligy.
30. 12. v 18.00 h– HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
KOMETA BRNO. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové 
extraligy.
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. Multifunkční hala. Středy, 
soboty, neděle 16.00–17.30 h.

JIŽNÍ LISTY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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Pan František se narodil v roce 1920 v Os-
travě, paní Amálie o dva roky později na Tě-
šínsku, kde žila až do obsazení našeho úze-
mí Polskem roku 1938.
Následovalo zatčení a uvěznění její sest-
ry v Polsku, otci se podařilo uprchnout do 
Ostravy. Poté došlo k vyhoštění zbytku ro-
diny a majetek byl zabaven polskou armá-
dou. Vagón odstavený na koleji v Ostravě-
-Přívoze se stal ubytovnou pro čtyřčlennou 
rodinu během zimy 1938–1939, kdy se pan 
František seznámil s paní Amálkou a po 
sedmileté známosti se po skončení druhé 
světové války vzali. Jejich dnem svatebním 
byl 28. říjen roku 1945.
Pan František nejprve vykonával funkci ve-
doucího provozu ve Vítkovických železár-
nách. Po nástupu dělnických vedoucích byl 
nucen přejít do projekce, kde zůstal až do 

důchodového věku. Paní Amálie je vyučena 
pánská a dámská krejčová, šila pro celou ro-
dinu a dodnes se zajímá o módu.
Manželé Majkusovi vychovali dceru, ta 
však v mladém věku zemřela a zůstal po ní 
tříletý syn Dušan, kterého manželé vycho-
vali. Vystudoval vysokou školu, dnes má 
osmatřicet let a prarodičům dělá pečovate-
le a je jejich velkou radostí.
Pan František je velmi zručným kutilem. 
Velkou zálibou manželů bylo cestování, 
vlastním vozem projeli celou Evropu a část 
Asie.
Letos na podzim si manželé Majkusovi při-
pomněli pětašedesáté výročí jejich společné-
ho života. Výročí tzv. kamenné svatby stvr-
dili slavnostním podpisem v pamětní knize, 
jejich oddávajícím byl místostarosta Ľubo-
mír Košík a ceremoniářkou Šárka Zubková.

Kamenná svatba Františka 
a Amálie Majkusových

Manželé Amálie a František Majkusovi (uprostřed). Foto: Kamila Kolowratová

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

Miroslav Trojančík ... 92 let
Eduard Podešva ....... 92 let
Vladimír Horák ......... 92 let
Bohuslav Glomb ....... 91 let
Drahomíra 
Vondráčková ............ 90 let
Vlasta Vavřichová .... 90 let
Jarmila Hanková ...... 90 let
Leopolda Vrtělová .... 85 let
Arnošt Válek ............. 85 let

Viktor Špaček ........... 85 let
Marie Porubanová ... 85 let
Alžběta Olšarová ...... 85 let
Božena Mertová ....... 85 let
Vlasta Laidolfová ..... 85 let
Rudolf Kudrna .......... 85 let
Bohuslav Koudelka .. 85 let
Drahoslava Kiková ... 85 let
Alžběta Cabišová ..... 85 let
Ján Varga .................. 80 let

Josefka 
Švidernochová ......... 80 let
Jindřich Petrovský ... 80 let
František Pavlík ....... 80 let
Jiří Majka .................. 80 let
Věra Krčmářová ....... 80 let
Ladislav Kosík .......... 80 let
Jaromír Kaňok .......... 80 let
Jan Kadlec ................. 80 let
Jarmila Hlinková ...... 80 let

INZERCE

� Vánoční trhy v MŠ Srbská
MŠ Srbská ve Výškovicích pořádá ve 
spolupráci s občanským sdružením 
Zahrada dětí vánoční trhy. Konají se 
ve čtvrtek 2. a v pátek 3. prosince od 
6.30 do 16 hodin ve třídě Beruška. Zá-
jemci si mohou levně nakoupit dárky 
s vůní Vánoc a určitě bude z čeho vy-
bírat. Výtěžek z prodeje bude věnován 
na nákup hraček a potřeb pro MŠ.
� Vánoční den na ZŠ Mitušova 8
V pátek 10. prosince proběhne na ZŠ 
Mitušova 8 v Hrabůvce tradiční Vánoční 
den. Zahájen bude před školou v 16 ho-
din slavnostním rozsvícením stromeč-
ku a vánoční ráz celé akci dodá i před-
vánoční vystoupení žáků a předškoláků 
školy. Poté si mohou děti společně se 
svými blízkými vyrobit ve vánočních 
dílnách různé vánoční dekorace.
� Předškoláci se učili správně třídit odpad
Děti z mateřských škol Staňkova, Srb-
ská, Volgogradská, Gurťjevova a Chrju-
kinova se staly součástí environmen-
tálního projektu Když Země stůně 
aneb Děti zachraňují zemi. Připravilo 
jej sdružení EKO MT, hlavní podsta-
tou programu bylo vštípit dětem in-
formace o ochraně životního prostře-
dí formou hry, například jako součást 
divadelního představení nebo také her, 
soutěží a kvízů. Projekt se podařilo 
uskutečnit díky kulturně-vzdělávacím 
blokům, které ve školkách pravidelně 
probíhaly. „Snažili jsme se, aby před-
školáci pochopili jednoduché věci jako 
je třídění odpadu nebo šetření ener-
giemi. Důležité také je, aby znali glo-
bální problémy, které naši planetu trá-
pí,“ uvedl předseda sdružení EKO MT 
Michal Pivko. Speciální formu výuky 
ocenila ředitelka MŠ Gurťjevova Jar-
mila Sakmarová: „Děti spolupracova-
ly s nadšením, dostaly řadu materiálů, 
které budeme nadále využívat.“

Krátce ze škol
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Paní Eva se narodila v březnu roku 1937 v Ostravě-Vítkovicích jako 
prvorozená dcera manželů Popelkových. Protože bývalý režim ji 
neumožnil studovat, už od šestnácti let pracovala. Většinu produk-
tivního života strávila v podniku Spoje, kde působila jako sklad-
nice. V důchodovém věku ještě tamtéž vypomáhala jako vrátná. 
K jejím zálibám patří cestování, čtení, luštění křížovek a divadlo. 
Velmi ráda navštěvovala kino a ani dnes si v televizi nenechá ujít 
skoro žádný film.
Pan Felix se narodil v březnu v roce 1935 v Ostravě-Zábřehu. Ab-
solvoval střední zemědělskou školu. Po základní vojenské službě 
nastoupil do VŽKG, kde prošel několika profesemi, než se stal je-
řábníkem. Před důchodem pak v podniku působil jako mistr. Jeho 
velkým koníčkem jsou auta, byl členem Svazarmu Mošnov, účast-
nil se amatérských soutěží cestovních vozů.
Manželé vychovali dvě děti, v roce 1961 se narodil syn Marcel, 
o sedm let později dcera Gabriela. Oběma se maximálně věnova-
li a dnes se radují z dospělých vnoučat Robina a Vojty i dospíva-
jící Adélky.
Ke společným zájmům manželů Balových patřilo cestování. Býva-
lé Československo projeli křížem krážem, poté se vydali na cesty 
po Evropě. Dnes mají největší radost, když se sejde celá rodina. 

Do svazku manželského 
vstoupili 28. října roku 1960. 
Před pár dny, ve středu 10. lis-
topadu si v obřadní síni ÚMOb 
Ostrava-Jih připomněli pade-
sát let společného života. Od-
dávajícím jejich zlaté svatby 
byl místostarosta Oldřich Lin-
dovský za doprovodu cere-
moniářky Šárky Zubkové.

15

JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA SENIORŮ

Zlatá svatba Evy a Felixe Balových

Foto: Kamila Kolowratová

Pan Jiří se narodil v srpnu roku 1941, paní Ludmila v dubnu 
roku 1942. Po dvouleté známosti si 15. října 1960 řekli své „ano„ 
v kostele a na úřadě ve Vítkovicích. Brzy se manželům narodila 
dcera Jana a pan Jiří narukoval na dvouletou vojenskou službu. 
O dva roky později se rodina rozrostla o druhou dceru Hanu.
Manželé celý život pracovali ve Vítkovických železárnách. Pan 
Jiří byl zaměstnán jako řidič, od řízení nákladních aut se vypra-
coval na řidiče osobních vozů a u této práce setrval až do od-
chodu do důchodu v roce 2000. Paní Ludmila prošla různými 
funkcemi od sekretářky, účetní, dispečerky, zajišťování spedice 
pro vozy TIR a v roce 1997 odešla do starobního důchodu.
Dcera Jana s manželem Zdeňkem vychovali syna Lukáše a dce-
ru Kateřinu. Velkou radost manželům dělá sedmiletá pravnuč-
ka Janička od vnuka Lukáše. Dcera Hana s manželem Karlem 
mají také dvě děti, dceru Lucií a syna Jiřího. Zásluhou vnučky 
Lucie s manželem Tomášem přibyla do rodiny druhá pravnuč-
ka Barborka.
Manželé Šonovští od jara do podzimu nejraději pobývají na 
chatě v obci Palkovice-Myslík. I když se manželé brali velmi 
mladí, padesátileté spolužití nebylo jen procházkou růžovým 
sadem, všechny problémy, které život s sebou přinesl, ustáli. 
K tomu je zapotřebí hodně lásky, tolerance, odpouštění a pře-
devším zodpovědnosti vůči dětem. 

V sobotu 13. listopadu se manželé Šonovští sešli v obřadní síni 
ÚMOb Ostrava-Jih, kde padesát let společného života stvrdi-
li slavnostním podpisem v pamětní knize. Oddávajícím jejich 
zlaté svatby byl starosta Karel Sibinský, ceremoniářkou Šárka 
Zubková.

Zlatá svatba Jiřího a Ludmily Šonovských

Foto: Kamila Kolowratová
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JIŽNÍ LISTYINZERCE

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Autodružstvo Frýdek - Místek

Frýdecká
Český Těšín
Tel.: 558 713 672

Hlučínská 60
Ostrava
Tel.: 596 133 061

Brandlova 5
Ostrava
Tel.: 595 131 135

Beskydská 704
Frýdek-Místek
Tel.: 558 665 111

Druhá generace vozu Octavia Tour 
nabízí Vám i Vašim blízkým spoustu 
prostoru v elegantním balení již od 
282 500 Kč. Pro všechny Vaše cesty 
Octavia Tour přináší spolehlivost 
a bezpečí, na které jste zvyklí. 
S paketem Tour Plus navíc získáte 
klimatizaci a spoustu komfortní 
výbavy za pouhých 10 000 Kč.
Přijďte se i Vy přesvědčit o kvalitách 
vozů Octavia Tour druhé generace. 
Více informací získáte na
www.autodruzstvo-fm.cz

SVĚŘTE VAŠI RODINU 
DO PÉČE VOZU 
ŠKODA OCTAVIA TOUR

KLASIKA, KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT
ŠKODA OCTAVIA TOUR
OD 282 500 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Octavia Tour: 7,1–7,2 l/100 km a 166–168 g/km
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