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Ani výraznější sněhová nadílka o druhém 
lednovém víkendu nenadělala na území 
městského obvodu Ostrava-Jih větší pro-
blémy. 
„Dařilo se nám udržovat chodníky a cesty 
ve schůdném a sjízdném stavu. Objevily 
se drobné připomínky, které jsme opera-
tivně řešili. Myslím si, že situaci zvládá-
me dobře. Svědčí o tom pochvaly občanů, 
což nebývá zrovna obvyklé,“ uvedl mís-
tostarosta Radim Miklas.
Podle něj dosud nebylo potřeba sníh odvá-
žet. „Naši dodavatelé jsou zkušení a sníh 
odhrnují na travnaté plochy. Kvůli sněho-

vé nadílce jsme dosud nebyli nuceni uza-
vírat žádné nové smlouvy,“ dodal Miklas.
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih má 
uzavřené smlouvy na zimní údržbu ko-
munikací na paušální měsíční platby, 
takže údržba prozatím stála stejně jako 
v minulých letech. Problematikou zimní 
údržby komunikací a chodníků se bude-
me obsáhleji zabývat v příštím čísle Již-
ních listů. (kut)

„Chci vám poděkovat za perfektně provedenou 
údržbu chodníků a cest ve Výškovicích a Zá-
břehu. Jsou to oblasti, kde jsem se pohybovala 

v posledních čtyřech dnech a na rozdíl od Po-
ruby, Pustkovce nebo centra Ostravy byl váš 
úklid naprosto skvělý, prováděný několikrát 
denně. Děkuji Jarošková

„Chci Vám tímto poděkovat za odklizení sně-
hu z parkoviště za hotelovým domem Hlubi-
na. Udělali to perfektně včetně chodníků. Ještě 
jednou děkuji. J. Vaculík, Mitušova 79/1420

„Chtěla jsem pochválit úklidové čety na uli-
cích Krakovská, Samova a Mitušova – chod-
níky i cesty jsou uklizené!
 Zdraví H. Rašková, Krakovská 5

Lednová sněhová nadílka byla 
zvládnuta bez větších problémů

Starosta navštívil prvního občánka. Zlatý řetízek s přívěškem ve znamení Kozoroha do-
stal od starosty Karla Sibinského první letos narozený občánek v městském obvodu Ostra-
va-Jih Ondřej Tym-
čík. Mamince Lucii 
Záviské a tatínkovi 
Romanu Tymčíkovi 
se narodil ve vítko-
vické porodnici na 
Nový rok před dru-
hou hodinou odpo-
ledne. Vážil 3,4 kg 
a měřil 51 centime-
trů. Starosta popřál 
Ondrovi i jeho ro-
dičům šťastný ži-
vot a mamince při-
nesl kytici.

Text a foto: 
Michael Ku�y

Zastupitelé 
schválili 
rozpočet
Zastupitelé městského obvodu Ostrava-
-Jih schválili na svém prosincovém zasedá-
ní rozpočet na rok 2010. Z celkových zdro-
jů ve výši 709 124 tisíc korun je do investic 
zapojeno 164 325 tisíc korun. Tyto finanč-
ní prostředky budou použity zejména na 
rekonstrukci domovního a bytového fon-
du, dále na rekonstrukci podchodu na ulici 
Antonína Poledníka na Dubině a na projek-
tovou dokumentaci na rozšíření Vodního 
areálu Jih o krytý bazén. (kut)
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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
máte v rukou první le-
tošní číslo Jižních lis-
tů. Jsou to už dva roky, 
co radniční zpravo-
daj vychází v součas-
né podobě. Věřím, že 
jste s jeho obsahovou 

i grafickou náplní spokojeni. Hlavně mě těší, 
že Jižní listy už každý občan obvodu najde ve 
své poštovní schránce. Vloni na podzim jsme 
totiž přistoupili ke změně distribuční společ-
nosti. Ukázalo se, že to byl správný tah, vaše 
stížnosti jsou snad minulostí. Víme, že určité 
problémy s doručováním jsou v domech růz-
ných družstev, kde se vchody uzamykají.
Co jsme pro vás v lednovém čísle připravi-
li? Zejména rodiče z oblasti Pískových Dolů 
možná v poslední době zneklidnila fáma, že 
by snad měla být zrušena Základní škola 
V Zálomu. Všechny mohu ujistit, že nic ta-
kového se v dohledné době nechystá. Více na-
jdete v článku na straně čtyři.
Obsáhleji se věnujeme otázce připravované-
ho sběrného dvora v lokalitě sídlištní zástav-
by na Dubině. Přiznám se, že moc nerozu-
mím negativním reakcím některých občanů, 
vždyť sběrný dvůr bude sloužit právě jim. 
Zvláště, když řada z nich píše, že se jedná 
o chvályhodnou a užitečnou věc, kterou ale 
nechtějí mít ve svém sousedství. O to, aby na 
tak velkém sídlišti jako je Dubina, byl sběr-
ný dvůr, jsme usilovali velice dlouho. Spo-
lečnost OZO Ostrava, která sběrné dvory po 
celé Ostravě provozuje, velice dbá na čistotu 
a pořádek nejen v areálech těchto dvorů, ale 
i v nejbližším okolí tak, aby co nejméně naru-
šovaly estetický vzhled celého prostředí. Více 
se dočtete na straně šest.
Půl roku funguje na území našeho obvodu 
tzv. institut veřejné služby. Už po třech mě-
sících jsme v Jižních listech psali, že zavede-
ní této služby bylo pro městský obvod příno-
sem. Jaké jsou půlroční zkušenosti, si můžete 
přečíst na straně osm.
Jsem rád, že mnoho z vás si i letos na Nový 
rok našlo cestu na ohňostroj v Hrabůvce. 
Ohlédnutí za touto už tradiční akcí najde-
te ve fotoreportáži. Věřím, že někteří z vás 
29. ledna zavítají do Akordu také na ples na-
šeho městského obvodu.
Ani v lednovém čísle Jižních listů nechy-
bí spousta krátkých zpráviček a zajímavos-
tí i tipy na připravované kulturní a sportov-
ní akce.
Závěrem vám všem ještě jednou přeji úspěš-
ný letošní rok a těším se na společná setkání 
na tradičních akcích.

Bc. Karel Sibinský, starosta

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

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

Ohňostroj se znovu líbil

...Letos už počtvrté pořádal Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih novoroční ohňostroj. Na kruhovém objez-
du v Hrabůvce se sešlo přes deset tisíc lidí. Patnác-
timinutová hudební a světelná show za hudebního 
podbarvení skladby Bohemia Rhapsody skupiny Que-
en v podání The London Symphony Orchestra zazna-
menala u diváků velký ohlas...

14

Na Dubině vznikne sběrný dvůr

...Hromady všemožného odpadu v kontejnerových 
stáních a neustále vznikající černé skládky. Taková je 
současná realita v lokalitě sídlištní zástavby na Dubi-
ně. To vše už by se brzy mělo stát minulostí, situaci 
by měl vyřešit sběrný dvůr, který by měl být umístěn 
na ulici Jana Maluchy...

6

Podchod na ulici A. Poledníka bude 
rekonstruován

...Už na konci loňského roku začala dlouho očekávaná 
rekonstrukce podchodu na ulici Antonína Poledníka 
v Ostravě-Dubině. Provedeny byly přípravné práce na 
zajištění přechodu pro chodce a přemístění zastávek 
městské hromadné dopravy...

7

Senior klub vstupuje do čtvrté sezóny

...Senioři nejen z městského obvodu Ostrava-Jih mo-
hou navštěvovat pravidelný klubový pořad Senior 
klub. Koná se jednou měsíčně v Domě kultury Akord 
na náměstí SNP v Zábřehu a v letošním roce vstupuje 
už do své čtvrté sezony. Senior klub je určen všem 
z celé Ostravy, není nutné členství v klubu. Koná se 
zpravidla každé první úterý v měsíci od 15 hodin, 
vstup je zdarma...

11
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V poslední době se stále častěji objevují 
spekulace o údajně připravovaném zru-
šení ZŠ V Zálomu v Ostravě-Zábřehu. 

„Na třídních schůzkách se mnoho rodičů 
ptalo, co mají dělat, když se škola bude 
rušit. Prý tu zaručenou informaci slyšeli 
v obchodě a povídá se o tom všude. Ne-
vím, jak a proč se tato fáma začala šířit,“ 
nechápavě kroutí hlavou ředitel školy Pa-
vel Sikora.
„Za Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, 
který je zřizovatelem školy, mohu zce-
la zodpovědně prohlásit, že nic takové-
ho není v dohledné době v plánu,“ uvedl 
místostarosta Jiří Voloch s tím, že v pro-

storách školy v posledním lednovém týd-
nu proběhne zápis budoucích prvňáčků 
pro příští školní rok. „Byl bych velmi rád, 
kdyby se nám pro příští školní rok poda-
řilo otevřít dvě první třídy,“ přeje si Siko-
ra.
ZŠ V Zálomu je zaměřena na rozšířenou 
výuku matematiky a přírodovědných 
předmětů. Žáci této školy dosahují dlou-
hodobě dobrých výsledků, například vý-
sledky srovnávacích SCIO testů v mate-
matice jsou u žáků devátých tříd lepší než 
u sedmdesáti procent škol v republice.
Předpokládá se, že v následujících čty-
řech pěti letech ještě mírně poroste po-
čet dětí, které v obvodu začnou chodit do 

škol. „Ve Výškovicích, Pískových dolech 
nebo na Dubině se zvýší počet školáků, 
v Hrabůvce bude číslo zřejmě stagnovat. 
Školy rozhodně rušit nebudeme, naopak 
plánujeme, že budeme investovat do je-
jich rekonstrukcí a vybavení,“ dodal mís-
tostarosta Voloch.
Jedinou základní školou, která byla na 
území MO Ostrava-Jih v poslední době 
zrušena, byla před necelýma dvěma lety 
ZŠ Mjr. Nováka v Hrabůvce. Rozhodnu-
tí tehdy vyvolalo velkou nevoli ze stra-
ny rodičů i učitelů. „Situace se ale brzy 
uklidnila a ukázalo se, že šlo o rozum-
né rozhodnutí,“ řekl s odstupem času Jiří 
Voloch. (kut, d)

ZŠ V Zálomu zůstane zachována

Vánoční besídka. V pá-
tek 18. prosince se v anglic-
ké školce Hello Teddy, kte-
rá sídlí v prostorách ZŠ F. 
Formana na Dubině, kona-
la vánoční besídka. V pří-
jemné atmosféře provoně-
né cukrovím a stromečkem 
děti svým rodičům, babič-
kám a dědečkům předvedly, 
co všechno už se ve školce 
naučily. S dárečkem přišel 
i místostarosta MO Ostra-
va-Jih Radim Miklas.
Text a foto: Michael Ku�y

Vítání občánků
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih chce 
zachovat tradici slavnostního obřadu Ví-
tání občánků do života, a proto se obra-
cí na rodiče nově narozených dětí. Jen oni 
sami mohou rozhodnout, zda se této akce 
zúčastní. Pokud mají zájem přĳít, je nutné 
se v úřední dny (pondělí a středa) dosta-
vit na radnici do kanceláře č. 201 ve 2. pa-
tře budovy A a kontaktovat p. Šárku Zub-
kovou. S sebou je potřeba vzít občanský 
průkaz matky a rodný list dítěte. Vítání 
občánků do života se koná v obřadní síni 
ÚMOb Ostrava-Jih vždy v sobotu zhruba 
osmkrát ročně. (kut)
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Srdečně vás zveme na 18. reprezentační 
ples městského obvodu Ostrava-Jih, kte-
rý se uskuteční v pátek 29. ledna 2010 od 
19.30 hodin v prostorách Domu kultury 
Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o.

Večerem budou provázet Magda Otáhalo-
vá a Radek Erben. Návštěvníky čeká dob-
rá zábava s tancem ve dvou sálech: u ži-
vé hudby v hlavním sále a s diskotékou 
v Klubu Akord, chybět nebude losová-
ní tomboly. Hlavním hostem večera bude 
populární zpěvák Petr Kotvald a taneční 
skupina Bárbý. Plesající se mohou těšit na 
hudební produkci skupiny Nebratři a DJ 
Diskoleta. Na plese vystoupí profesionální 
tanečníci se svou diskoshow taneční ško-
ly Akcent, zpestřením budou neobyčej-

né ukázky moderní pohybové a zvukové 
show electric boome + beat box. Vystoupí 
karikaturista Václav Šípoš, připravena je 
soutěž o ceny v netradičním kasínu.
Začátek plesu je v 19.30 hodin. Pro-
dej vstupenek probíhá v DK Akord Ost-
rava-Zábřeh, s. r. o., tel. č. předprodeje 
596 762 511. Vstupné do hlavního sálu je 
450, do salónku u velkého sálu 370 a do 
Klubu Akord 300 korun. Součástí vstup-
ného je večeře.
Představme si blíže hlavního hosta, letos je 
to už pětadvacet sezón, po které Petr Kot-
vald baví posluchače svými písněmi. Je až 
neuvěřitelné, s jakou neúnavností během 
kariéry pravidelně nabízí posluchačům 
nezapomenutelné hity, které jsou stále ro-
tujícími ve většině českých rádií. Jmenuj-
me např. Je v tahu, Gejzír, Milujem se čím 

dál víc, Dej nám sex a Plačky, Mumuland 
nebo Marilyn, kontroverzní Na Letný léto 
či Aka Huka Daka. Je jedním z mála inter-
pretů, kteří vytvořili i smysluplný vánoč-
ní repertoár – Vánoce hrajou glórĳá jsou 
v adventu nejhranějším českým happy 
songem. (kut)

Reprezentační ples obvodu v DK Akord

Zaplaceno státem a výrobcem. Stačí jen umýt.

OKNA DECPLAST (ENERGY OKNA) JSOU IDEÁLNÍ PRO DOTACE

NYNÍ NAVÍC SE SLEVOU AŽ 50 %
Máme pro vás důležité informace, jak úspěšně získat dotace! Stavte se u nás. Sdělíme Vám podrobnosti.

OSTRAVA - Vítkovická 3299/3A, +420 597 454 702, e-mail: ostrava@dec-plast.cz
HAVÍŘOV - U Stromovky 34, +420 596 812 032, e-mail: havirov@dec-plast.cz
PŘÍBOR - Místecká 286, +420 556 720 250-2, e-mail: pribor@dec-plast.cz
KRNOV - Revoluční 42, +420 554 610 175, e-mail: krnov@dec-plast.cz www.decplast.cz

Městskému obvodu Ostrava-Jih byl v loň-
ském roce poskytnut transfer z rozpoč-
tu Statutárního města Ostravy za účelem 
zabezpečení prevence kriminality, z jehož 
prostředků byl uhrazen projekt a realiza-
ce posílení osvětlení pro kamerový systém 
na parkovišti ulic Holasova a Dr. Lukášo-
vé (u polikliniky, za obchodní vybavenos-
tí Horní/Hlubina) v Hrabůvce. Změnou 
svítidel a zdrojů bylo posíleno osvětlení 
na uvedených komunikacích. Průměrná 
intenzita osvětlení vzrostla na ulici Hola-
sova o cca 130 procent na ul. Dr. Lukášo-
vé o 53 procent při zvýšení rovnoměrnos-
ti na ulici Holasova. Výměna svítidel byla 
provedena vloni počátkem listopadu.

Městský obvod Ostrava-Jih řešil v mi-
nulém období stížnosti obyvatel této lo-
kality. Docházelo zde k páchání trestné 
činnosti (fyzická napadení, vykrádání vo-
zidel, rušení nočního klidu, apod.). Loka-
lita je situována mezi dvěma hotelovými 
domy, v těsné blízkosti restaurací a heren. 
Kamerový systém prozatím ještě nebyl 
osazen, ale jeho instalace je v plánu ihned 
poté, jakmile se na jeho realizaci podaří 
získat potřebné finanční prostředky.
Realizací projektu dojde ke zvýšení poci-
tu bezpečí obyvatel a návštěvníků dané 
lokality, snížení páchání trestné činnos-
ti a zvýšení bezpečí dětí a mládeže dané 
lokality. (d)

Posílení osvětlení pro kamerový systém
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Projekt CZECH Point rozšířil své služby. 
Od 1. ledna 2010 mohou fyzické osoby (FO), 
podnikající fyzické osoby (PFO) a právnic-
ké osoby (PO) do své datové schránky (DS) 
povolit doručování datových zpráv od ji-
ných fyzických osob, podnikajících fyzic-
kých osob nebo právnických osob – tzv. 
komerčních zpráv. Tato komunikace je 
omezena na komerční komunikace – fak-
tury, příkazy k placení apod.
Tento fakt vyplývá z §18a zákona č. 300/
2008 Sb., o elektronických úkonech a au-
torizované konverzi dokumentů a doru-

čování tohoto typu zpráv je podle odst. 3 
téhož paragrafu zpoplatněno dle zákona 
č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozděj-
ších předpisů. 
V souvislosti s touto změnou budou 
k agendám Informačního systému dato-
vých schránek (ISDS) v systému Czech 
POINT přidány dva nové formuláře Povo-
lení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od 
DS PO/PFO/FO a Zrušení PO/PFO/FO do-
dávání dokumentů od DS PO/PFO/FO. 
Formulář „Povolení“ slouží k rozšíření 
komunikačních kanálů prostřednictvím 

datové schránky a to tak, že bude mož-
né přĳímat komerční datové zprávy do 
datové schránky žadatele. Formulářem 
„Zrušení“ se datová schránka přepne do 
standardního režimu, kdy bude možné 
přĳímat zprávy pouze od orgánů veřej-
né moci.
CZECH Point (Český podací ověřovací in-
formační národní terminál) má zreduko-
vat přílišnou byrokracii ve vztahu občana 
a veřejné správy. Jeho cílem je poskytnout 
lidem ověřené výpisy z centrálních státních 
evidencí a rejstříků na jednom místě. (kut)

Hromady všemožného odpadu v kontej-
nerových stáních a neustále vznikající 
černé skládky. Taková je současná realita 
v lokalitě sídlištní zástavby na Dubině. To 
vše už by se brzy mělo stát minulostí, si-
tuaci by měl vyřešit sběrný dvůr, který by 
měl být umístěn na ulici Jana Maluchy.

Iniciátory umístění této dočasné stavby 
jsou OZO Ostrava, s. r. o. společně s Úřa-
dem městského obvodu Ostrava-Jih. Po-
zemky do výpůjčky pro umístění této 
stavby společnosti OZO Ostrava, s. r. o. 
poskytl Magistrát města Ostravy.
„V žádném případě se nebude jednat 
o skládku nebezpečného odpadu, ale 
o odpad z domácnosti, který všichni 
máme v bytech,“ uvedl místostarosta MO 
Ostrava-Jih Radim Miklas s tím, že obča-
né do sběrného dvora budou moci odvá-
žet např. nábytek, koberce, sanitární kera-
miku, pneumatiky, elektrospotřebiče nebo 
separované složky odpadu jako jsou pa-
pír, plast, sklo či nápojové kartony. „Lidé 
zde budou moci odevzdat také léky, ba-

terie, akumulátory, zářivky, výbojky, bar-
vy, lepidla nebo oleje, které se ukládají do 
speciálních bezpečnostních boxů,“ uvedl 
Miklas a dodal, že sběrný dvůr měl slou-
žit i pro zpětný odběr elektrospotřebičů.
Přestože se objevily námitky ze strany 
občanů, ÚMOb Ostrava-Jih si za připra-
vovanou výstavbou sběrného dvora sto-
jí. „I lidé nám píší, že se jedná o užitečnou 
věc, ale ať ho raději postavíme někde jin-
de… Je nutné uvést, že sběrný dvůr bude 
sloužit výhradně občanům ze sídliště Du-
bina, lidé se nemusejí obávat, že zde od-
pad budou vozit nákladní vozy z velkých 
firem,“ zdůraznil Miklas.
K námitkám, že sběrný dvůr bude stát 
poblíž mateřské školy, řekl: „Nejedná se 
o bezprostřední umístění za plotem ma-
teřské školy, ale ve vzdálenosti více než 
deseti metrů. V rámci výchovy dětí a mlá-

deže lze jistě kvalitní třídění odpadu a za-
mezení znečišťování životního prostředí 
použít jako názornou ukázku.“
Kontejnery ve sběrných dvorech jsou pra-
videlně vyváženy, sběrný dvůr bude oplo-
cen, monitorován kamerovým systémem 
a okolo něj budou vysázeny keře z důvo-
du oddělení sběrného dvora od okolí tak, 
aby nenarušoval estetický vzhled v zeleni.
„Zavedením sběrného dvora se snad po-
daří dosáhnout v lokalitě sídliště Du-
bina výrazného snížení počtu černých 
skládek, kterých se v této oblasti stále 
vyskytuje velké množství a jsou dílem 
právě občanů z této oblasti. Pokud by se 
občané chovali zodpovědně, nemuseli 
bychom nikdo vynakládat zbytečné pro-
středky na odstraňování černých sklá-
dek či stavby sběrných dvorů,“ pokračo-
val Radim Miklas. Michael Ku�y

Na Dubině vznikne sběrný dvůr

Czech POINT nabízí další novinku

Tak to momentálně vypadá v sídlištní 
zástavbě na Dubině.

Připravovaný sběrný dvůr by měl stávající situaci výrazně zlepšit.
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Podchod na ulici A. Poledníka 
na Dubině bude rekonstruován
Už na konci loňského roku začala dlouho očekávaná re-
konstrukce podchodu na ulici Antonína Poledníka v Os-
travě-Dubině. Provedeny byly přípravné práce na zajiš-
tění přechodu pro chodce a přemístění zastávek městské 
hromadné dopravy. „Dojde ke kompletní rekonstrukci 
podchodu včetně úpravy ploch po obou stranách smě-
rem k nákupním střediskům. Součástí investiční akce je 
také vybudování bezbariérových přístupů a instalace ka-
merového systému,“ uvedl starosta MO Ostrava-Jih Karel 
Sibinský. Práce uvnitř podchodu by měly probíhat i bě-
hem zimního období tak, aby vše bylo dokončeno v září 
letošního roku. Odhadovaná výše investic je dvaačtyřicet 
milionů korun. (kut)

V prostorách Střední školy společného stra-
vování (SŠSS) na Krakovské ulici v Ostra-
vě-Zábřehu se v úterý 9. února uskuteční 
12. ročník soutěže O čokoládovou vařečku. 
Je určena žákyním a žákům ze 7.–9. tříd zá-
kladních škol, kteří mají zájem o gastrono-
mii a chtějí se tomuto oboru v budoucnu 
věnovat. Soutěž se skládá ze čtyř pětadva-

cetiminutových částí. V teoretické budou 
žáci seznámeni s technologickým zaříze-
ním a surovinami, které mohou při vaře-
ní použít, popíší postup přípravy pokrmu 
a nakreslí, jak jej na talíři umístí. V praktic-
ké časti si žák před vystoupením připraví 
potřebné suroviny, spolu s asistentem před 
publikem pokrm tepelně upraví, ozdobí 

a podá k degustaci. Závěrečnou částí soutě-
že je úklid pracoviště po vystoupení. Ceny 
dodá SŠSS ve spolupráci s generalním 
sponzorem Vitana, a. s. Catering a ÚMOb 
Ostrava-Jih. Populární akce, která se koná 
pod záštitou starosty MO Ostrava-Jih Karla 
Sibinského, bude probíhat od 9 do 14 hodin 
a je přistupná veřejnosti. (kut)

Soutěž O čokoládovou vařečku
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� Změna úředních hodin v senátorské 
kanceláři

S účinnosti od 1. ledna 2010 došlo ke 
změně úředních hodin v kanceláři 
senátora Mgr. Otakara Veřovského na 
Horní ulici 3 v budově ÚMOb Ostrava-
Jih. Ve čtvrtek je kancelář otevřena až od 

10 hodin, v pondělí, v úterý a ve středu 
pak od 9 hodin. Po všechny tyto dny se 
kancelář uzavírá v 16 hodin.
� Na území obvodu žije 115 257 obyvatel
Přesně 114 862 obyvatel mělo k 31. prosin-
ci loňského roku trvalé bydliště na území 
MO Ostrava-Jih. Z tohoto počtu tvoří 4842 

cizinci. Druhým nejlidnatějším ostrav-
ským obvodem je Poruba (70 789), násle-
dují Moravská Ostrava a Přívoz (42 033), 
Slezská Ostrava (21 475) a Mariánské Hory 
a Hulváky (13 101). Celkem měla metro-
pole Moravskoslezského kraje k 31. pro-
sinci loňského roku 314 467 obyvatel.

Krátce
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Babička žije díky víře
Velkou kytici a dárkový koš dostala od 
místostarosty Oldřicha Lindovského paní 
Marie Čapková z Hrabůvky, která v sobotu 
9. ledna oslavila sto první narozeniny. 
Babička pochází z jihočeské obce Dívči-
ce, rodičům se narodila jako čtvrtá ze šes-
ti dětí. Vyučila se jako pánská krejčová, 
ve dvaadvaceti letech se poznala se svým 
manželem Janem a v září roku 1937 byli 
oddáni. Protože nemohli mít dlouho děti, 
první dceru si osvojili, poté se jim narodil 
syn Jan a dcera Miluše. V roce 1952 se pře-
stěhovali do Zábřehu, paní Marie byla in-

spektorkou v prodejnách ovoce, zelenina 
a současně byla zvolena jako poslankyně 
za tehdejší městský obvod Ostrava. Man-
žel Jan pracoval jako úředník ve VOKD. 
Až do jeho smrti v roce 2003 prožili v har-
monickém manželství dlouhých šestaše-
desát let. Vloni se paní Marie přestěhova-
la do Hrabůvky.
Houževnatá a energická žena se smyslem 
pro spravedlnost je velmi obětavá a skrom-
ná. K jejím koníčkům patří ruční práce, ráda 
sleduje televizi. Recept na dlouhověkost 
podle svých slov nemá. To, že žĳe a může 
se těšit se svými nejbližšími, je prý dáno jen 

Boží milostí. „Všechno má svůj smysl, kte-
rý ví jen Bůh a pouze jemu jsem za to velmi 
vděčná,“ uvedla paní Marie. (kut)

Vyznání přírodě. Do poloviny ledna 
probíhala v Galerii Kulturního domu 
K-TRIO v Hrabůvce výstava fotografií 
Františka Hajnyše. Rodák z Kelče ne-
daleko Valašského Meziříčí veřejnosti 
předkládá k zamyšlení obrazy zázraků 
přírody, na jejichž prohlédnutí nemá 
divák vzhledem k civilizačnímu tem-
pu života dost času. „Od kolébky přes 
dětství, mládí a dospívání až ke hrobu, 
taková je příroda, takové je i lidstvo. 
Poděkujme jí v pokoře za to, co nám 
přináší a dává,“ říká František Hajnyš, 
který za dobu své mnohaleté fofografic-
ké a publikační činnosti uveřejnil něko-
lik tisíc fotografií ve více než padesátce 
periodik. (d)

Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz 
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Paní Čapkové přišel poblahopřát i mís-
tostarosta Oldřich Lindovský.

Foto: Michael Kutty

Činnost Technické správy, která byla od za-
čátku loňského roku přiřazena Majetkové 
správě Ostrava-Jih, byla od července 2009 
rozšířena o novinku – tzv. Veřejnou službu.
„Po půl roce je tato nová činnost sociálními 
odbory a odborem dopravy a komunálních 
služeb, ale i samotnými občany vykonáva-
jícími tuto službu, hodnocena velmi dob-
ře,“ uvedl Pavel Pasek, ředitel příspěvkové 
organizace Majetková správa Ostrava-Jih.
Bylo zaevidováno 314 žadatelů o prá-
ci, smlouvy byly uzavřeny se 148 uchaze-
či. Střídavě v týdenních cyklech pracuje 
patnáct až osmnáct občanů, kteří se stara-
jí o čistotu veřejných prostranství v územní 
části Bělský Les.
V souladu s rozhodnutím Rady MO Ost-
rava-Jih jsou nové smlouvy uzavírány na 
dobu šesti měsíců. Je také stabilizována 
skupina osvědčených uchazečů – občanů, 
kteří o tuto práci mají nejen trvalý zájem, 
ale vykonávají ji co nejzodpovědněji.
Výkon veřejné služby je z hlediska říze-
ní velmi náročný. Přestože je míra prová-
děných prací nižší než u oddělení veřejně 
prospěšných prací, je veřejná služba vel-
mi dobrým alternativním doplňkem při 

údržbě čistoty a pořádku v rámci obvodu. 
Díky důslednému využívání dotací z Úřa-
du práce a maximálním úsporám, byly cel-
kové náklady za dobu činnosti pouze 209 
tisíc korun.
Odborem sociální péče a Odborem sociálně 
právní ochrany dětí ÚMOb Ostrava-Jih jsou 
všichni klienti těchto odborů seznamováni 
o možnosti výkonu veřejné služby a dále 
jsou informováni o druhu, rozsahu a pod-
mínkách prováděných prací. V případě, že 
klient a s ním společně posuzované osoby 
projeví o výkon veřejné služby zájem, je mu 
předán informační leták, který obsahuje ne-
zbytné informace a kontakty. 
S nástupem zimního období byly pracov-
ní činnosti rozšířeny o výpomoc při zim-
ní údržbě veřejných prostranství, zejmé-
na pak o údržbu kontejnerových stání pro 
hladký průběh svozu odpadů u obytných 
domů. Výkon veřejné služby se stal nedíl-
nou součástí celkové údržby čistoty ob-
vodu. „I letos budeme moci tyto občany 
vídávat v našich ulicích, aby i nadále při-
spívali ke kvalitnějšímu životnímu prostře-
dí,“ uvedl Jiří Hrabina, vedoucí střediska 
Technická správa. (kut)

Veřejná služba se osvědčila
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Vzdělávání pedagogů na ZŠ F. Formana
Všichni rodiče si přejí, aby jejich děti vy-
učovaly a vychovávaly skutečné pedago-
gické osobnosti. My učitelé zase cítíme, 
že jsou na nás kladeny stále větší náro-
ky – doba je rychlá, společnost je plná 
změn – i kantorská osobnost potřebuje 
péči a růst.
Na Základní škole Fr. Formana na Dubině 
nabízíme pracovníkům základních a ma-
teřských škol městského obvodu Ostra-
va-Jih vzdělávání v oblasti psychologie, 

rétoriky, komunikace, týmové spoluprá-
ce, manažerských dovedností aj. Podařilo 
se nám získat finanční prostředky z ESF, 
díky kterým vám můžeme kurzy k vlast-
nímu zdokonalení nabídnout v příštích 
třech letech zdarma. V nově vytvořeném 
poradenském centru byste navíc měli na-
jít odbornou radu zkušeného psychologa 
pro náročné situace ze své praxe.
Ve čtvrtek 18. února se uskuteční úvod-
ní konference, na kterou zveme zástupce 

všech základních a mateřských škol. Od 
března zahájíme první cyklus vzdělávání. 
Zapojte se do projektu z ESF Vzdělávání 
pracovníků ZŠ a MŠ obvodu Ostrava-Jih, 
na webových stránkách www.projektzsf-
formana.cz se můžete seznámit se všemi 
možnostmi, které vám naše škola jako re-
alizátor projektu nabízí.

Za realizační tým 
PaedDr. Ivona Klímová, ředitelka školy 

a výkonná manažerka projektu

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY
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Tříkrálová štědrost Ostravanů podpoří lidi v nouzi
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového 
roku přicházeli do ostravských domácnos-
tí Tři králové v rámci tradiční celorepubli-
kové veřejné sbírky pořádané od 1. Do 
14. ledna 2010 Charitou Česká republika. 
Štědří dárci ze všech ostravských obvo-
dů a přilehlých obcí shromáždili do kasi-
ček částku 1 214 424 korun, která bude vy-
užita mj. na rekonstrukci azylového domu 
pro muže, financování hospicových slu-
žeb, na podporu chráněných dílen pro lidi 

se zdravotním postižením nebo na přímou 
humanitární pomoc lidem v nouzi. 
„Za vynikající výsledek sbírky bych chtěl 
srdečně poděkovat bezmála tisícovce 
dobrovolných koledníků a také všem pří-
větivým dárcům za jejich štědrost,“ vy-
jádřil poděkování Martin Pražák, ředitel 
Charity Ostrava. „Pět procent z výtěžku 
sbírky určeného pro Charitu Ostrava za-
šleme na pomoc lidem zemětřesením za-
saženého Haiti,“ dodal Pražák. 

Na Ostravsku sbírku organizovala Cha-
rita Ostrava společně s Charitou sv. Ale-
xandra. Z celkově vybrané částky je 65 
procent (celkem 789 377 korun) určeno na 
financování jejich v Ostravě provozova-
ných aktivit. Zbývajících 35 procent část-
ky bude použito na humanitární pomoc 
v zahraničí, na projekty Diecézní chari-
ty ostravsko-opavské, na projekty Chari-
ty ČR a zbytek na organizační náklady re-
publikového pořadatele sbírky. (d)

� Turnaj v halové kopané 
Už devátý ročník turnaje v halové ko-
pané uspořádá 19. února Výchovný 
ústav a školní jídelna na Slezské ulici 
v Hrabůvce. Hrát se bude v tělocvič-
ně Střední školy technické na Hasič-
ské ulici v Hrabůvce, kde v 8.30 hodin 
provede slavnostní výkop starosta MO 
Ostrava-Jih Karel Sibinský, pod jehož 

záštitou se turnaj koná. Zápasy budou 
současně probíhat i ve Střední odborné 
škole dopravní ve Vítkovicích. Pořada-
telé počítají s účastí deseti týmů, před-
stavit by se měli zástupci středních 
škol z Ostravy a výchovných ústavů 
z celé Moravy. Vítěz získá putovní po-
hár, pro tři nejlepší týmy jsou připra-
veny věcné ceny.

� Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje ob-
čanům, že poradenská služba k otáz-
kám bydlení se koná ve čtvrtek 11. úno-
ra 2010 od 16 hodin v Kulturním domě 
K-TRIO v Hrabůvce. Termíny pro letoš-
ní rok se nemění, občané mohou využít 
poradenskou službu každý druhý čtvr-
tek v měsíci.

Krátce
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Rekvalifi kace Kurzy
Semináře Pomaturitní studium

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

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

www.vzdelavani-kurzy.cz

Centrum odborného vzdělávání
„nejlepší cesta jak se vzdělávat“
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JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA SENIORŮ

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

Leopold Vidla ...................97 let
Blažena Pánková .............95 let
František Pavlíček ...........92 let
Josefa Přibylová  ..............91 let
Eliška Banašová ...............90 let
Marie Dostálová ...............90 let
Anežka Fabiszová ............90 let
Jaroslav Pálenský .............90 let
Oldřich Vaněk ..................90 let
Oldřich Bartoš ..................85 let
Věra Kusáková .................85 let
Eduard Šuléř .....................85 let
Marie Barnová ..................80 let
Naděžda Berkiová ............80 let
Karel Buček ......................80 let

Helena Hajduková ...........80 let
Jan Hajdušek ....................80 let
Juraj Hostovičak ..............80 let
Zdeněk Jasinský ...............80 let
Gertruda Klímková ..........80 let
Eduard Lachovský ............80 let
Anežka Lázničková ..........80 let
Anežka Markovičová .......80 let
Josef Mudrák ....................80 let
Lubomír Orsava ...............80 let
Josef Ševčík ......................80 let
Anna Šigutová ..................80 let
Věra Štrauchová ..............80 let
Květuše Žabková .............80 let
Milada Ptáčková ..............80 let

Nový domov pro seniory v Zábřehu
V listopadu loňského roku byl otevřen nově zřízený soukromý 
Domov pro seniory Na Výminku s. r. o. Služba je poskytovaná 
v budově bývalé nemocnice Nové Huti, v dobře dostupné části 
na Pavlovově ulici v Ostravě-Zábřehu v blízkosti zastávek měst-
ské hromadné dopravy s možností parkování vozidel v areálu. 
Místo a nepřetržitá provozní doba odpovídá cílům a charakteru 
služby a potřebám cílové skupiny.

Smyslem domova pro seniory je poskytovat celoroční péči klien-
tům se středně těžkou, těžkou nebo úplnou závislostí v souladu se 
zákonem o sociálních službách, kteří z důvodu svého zdravotního 
stavu nebo vysokého věku nemohou žít ve svém přirozeném so-
ciálním prostředí. Poskytuje klientům důchodového věku ubyto-
vání ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 
(vše je bezbariérově upraveno a odpovídá kapacitě pro 36 klientů), 
stravování (výběr ze tří hlavních jídel), ošetřovatelskou a sociální 
péči. Podporu a pomoc uživatelům v základních životních schop-
nostech, motivaci k aktivizačním činnostem, podporu v kontaktu 
se společenským prostředím a pomoc při uplatnění práv a opráv-
něných zájmů, to vše s respektem k jejich potřebám. 
Nový domov pro seniory usiluje o vytváření příjemného do-
mácího prostředí a poskytováním služeb podporuje důstojný 

a co nejvíce samostatný život klientů. Prioritou je osobitý pří-
stup ke klientovi. Více informací lze získat na tel. č. 725 409 744 
nebo 725 409 700. (d)



Kdo si našel v předvánočním 
shonu v úterý 8. 12. 2009 čas 
a v podvečerních hodinách se 
přišel podívat do KD Akord na 
módní přehlídku s programem, 
kterou připravili žáci SŠUŘ, 
určitě nelitoval. Již před vstu-
pem do sálu mohl každý pří-
chozí shlédnout malou výstavu 
výtvarných prací žáků studij-
ního oboru Grafi cký design se 
zaměřením na propagační gra-
fi ku a vědeckou kresbu a oboru 
Modelářství a návrhářství odě-
vů. Několik netradičních mode-
lů naaranžovaných na fi gurínách 
ve vestibulu dávalo tušit, že je 
na co se těšit.

V první části programu mla-
dé návrhářky představily své 
výukové práce, které tvořily 
vycházkové a sportovní modely, 
ale hlavně společenské a pleso-
vé šaty. Před nadcházející pleso-
vou sezónou skvělá inspirace!

Druhou část zahájila úžasná 
přehlídka avantgardních mode-

lů, následovala kolekce origi-
nálních svatebních šatů a závěr 
tvořily modely z netradičních 
materiálů, které byly určené 
převážně pro přehlídková mola. 
V této části realizovaly své 
představy o módě nejen návr-
hářky. Zapojili se také grafi ci 
a předvedli několik opravdu 
vydařených modelů, při jejichž 
tvorbě naplno využili svůj talent 
a fantazii.

Celý program byl obohacen 
o ukázky mimoškolních akti-
vit žáků, jako je společenský 
tanec, hra na hudební nástroje, 
vystoupení mažoretek a úryvky 
z divadelního představení, které 
nastudovali grafi ci.

Žáci této školy se určitě 
neztratí! 

Pokud se chcete dozvědět 
víc o činnosti SŠUŘ, která se 
nachází na Gurt´jevove ulici č. 
8 v Ostravě-Zábřehu, případně 
se stát žákem této školy, kontakt 
najdete na www.ssur.cz.
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INZERCE

Galerie G v charitním 
středisku Gabriel 
zve na vernisáže
Galerií je v Ostravě spousta, ale pouze 
pro seniory jen jedna. Nachází se v G-cen-
tru v charitním středisku Gabriel - komu-
nitním centru pro seniory v Ostravě-Zá-
břehu. Byla založena v listopadu 2007 
a má za sebou už patnáct vernisáží.
„Naším cílem je, aby se stala společen-
skou a kulturní náplní nejen pro seniory 
v obvodu Ostrava-Jih, ale v celém měs-
tě. Chceme nabízet kvalitní vystavují-
cí autory i kulturní program, zajímavé 
osobnosti, práce seniorů amatérů i pro-
fesionálů,“ uvedla galeristka Hana Pa-
pežová.
Letošní rok nabízí opět řadu vernisáží. 
„Během vernisáže promítáme dílo vysta-
vujícího umělce, máme k dobrému po-
slechu mikrofon, plný sál míst k sezení 
a nechybí ani občerstvení a tombola o dí-
la vystavujících,“ dodala Papežová. (d)

Senior klub vstupuje do čtvrté sezóny
Senioři nejen z městského obvodu Ostra-
va-Jih mohou navštěvovat pravidelný klu-
bový pořad Senior klub. Koná se jednou 
měsíčně v Domě kultury Akord na náměs-
tí SNP v Zábřehu a v letošním roce vstu-
puje už do své čtvrté sezony. 
Témata společného setkávání seniorů jsou 
rozmanitá, hosty moderátorek Šárky Zub-
kové a Vladimíry Dohnalové byli mj. se-
nátor Veřovský, televizní dramaturg Ku-
bica, cestovatelka Barnetová, sběratel 
autogramů a novinář Stejskal, znalec piv 
všech kontinentů Jarošek, mořeplavkyně 
Pavlosková, knihovnice Dobiášová či pís-
ničkář Jan Kryl. Tradiční akcí je zářĳové 
pečení jablíček podle různých receptů. Ne-
chybí ani tombola, do které si senioři samí 
nosí dárky a oblíbená je i živá hudba. „Se-
nioři nám sami mohou dát námět, co by ve 
svém klubovém pořadu chtěli mít,“ uved-
la jedna z moderátorek Šárka Zubková. 
Díky podpoře Úřadu městského obvo-
du Ostrava-Jih mají senioři vstup zdar-
ma. „Senioři tvoří v našem obvodu počet-

nou skupinu. Troufám si tvrdit, že žádný 
jiný městský obvod nepořádá pro tuto vě-
kovou skupinu tolik aktivit jako ten náš,“ 
uvedl starosta Karel Sibinský. 
Senior klub je určen všem z celé Ostravy, 
není nutné členství v klubu. Koná se zpra-
vidla každé první úterý v měsíci od 15 ho-
din, vstup je zdarma. Mo	o Senior klubu 
je více než výstižné: „Aktivně žít seniorům 
sluší, to omlazuje duši a není to marné, ne-
boť se pomaleji stárne.“ (kut)

Hostem úvodního letošního setkání byl 
myslivec René Tománek se svou asistentkou 
Vlastou Šindlerovou. Foto: Michael Kutty
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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
7., 14., 21. a 28. 2. v 17 h – TANEČNÍ VEČERY. 
Pro příznivce společenského tance se skupi-
nou DOMINO. Předprodej KD K-TRIO.
13. 2. od 20 h – VALAŠSKÝ BÁL. ŠAJTAR, 
cimbálová muzika IRŠAVA, folklorní soubor 
MORAVA. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
18. 2. v 19 h – KAMELOT. Koncert. Předprodej 
KD K-TRIO, OIS.
� Dětem
7. 2. v 10 h – O RUMCAJSOVI. Kino Luna. 
Dva pohádkové příběhy Divadelní společnosti 
Jitřenka. Předprodej KD K-TRIO, kino Luna.
11. 2. v 10 h – OBUŠKU Z PYTLE VEN. Po-
hádka pro nejmenší. Předprodej KD K-TRIO.
19. 2. – JUBILEJNÍ SVĚTÝLKA. Pro rodiče 
s dětmi večerní procházka se světýlky v Jubi-
lejní kolonii. Start: 17.00 a 18.00 h u Komorního 
klubu v Jubilejní kolonii v Ostravě-Hrabůvce.
22.–26. 2. JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Pro 
děti ve věku od 7 do 13 let je připraven pro-
gram od pondělí do pátku v době od 7 do 16 h. 
Informace a přihlášky v KD K-TRIO.
� Výstavy
VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTŮ SSUŠ AVE 
ART!!!
INDONÉSIE – Jáva, Bali – fotografie Taťány 
Skočíkové 
SVĚT HOR – Pavel Szabo. KOUZLO BAREV 
obrazy Miloslavy Pavláskové.
Restaurace K-TRIO
� Vzdělávací kurzy a semináře 
2. 2. v 17.00 h – PSYCHOTERAPIE V KAŽ-
DODENNÍM ŽIVOTĚ. Beseda se zkušeným 
terapeutem D. A. Červenkou určená všem, 
kteří si chtějí osvojit postup řešení konfliktů 
a napětí, které ztrpčují lidem život.
10. 2. v 17.30 h – JAK MŮŽE ERGONOMET-
RIE OVLIVNIT NAŠE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE. 
Na téma vytvoření optimálních pracovních pod-
mínek doma i v zaměstnání, zejména při práci 
na PC přednáší Pavla Charvátová-Sýkorová.
11. 2. v 17 h – CO MŮŽETE UDĚLAT PRO 
SVÉ SRDCE A CÉVY. Varovná statistika, rizi-
kové faktory, jak se můžeme bránit, určení sr-
dečně-cévního rizika. Na dané téma přednáší 
MUDr. Michal Klácel, internista.
14. 2. 9.00–12.00 h – BALANČNÍ CVIČENÍ 
PRO RADOST. Dynamické cvičení s Bosu, Pi-
lates Bosu, cvičení pro zdravá záda s Bosu.
17. 2. v 17.30 h – DESATERO PRO ŽIVOTO-
PIS. Chcete poradit jak a kde hledat práci, jak 
správně napsat životopis, chcete být úspěšný 
u výběrového řízení. Mimořádnou přednášku 
s ukázkami z praxe povede Soňa Firková – 
personální manažerka.
� Komorní klub 
11. 2. v 18.30 h – Komorní cyklus koncertů. 
ČESKÁ A NĚMECKÁ BAROKNÍ HUDBA. 

Václav Návrat barokní housle a Petr Vacek ar-
ciloutna. Předprodej KD K-TRIO, OIS, na místě 
od 18.00 h v den koncertu.
12. 2. v 19 h – TUTU PUOANE QUARTET – 
jazzový koncert. Tutu Puoane (JAR) – zpěv, 
Ewout Pierreux (Belgie) – piano, Lukáš Kyt-
nar (ČR) – baskytara, Lieven Venken (Belgie) – 
bicí. Předprodej KD K-TRIO, OIS, na místě od 
18.30 h v den koncertu. 
18. 2. v 18 h – ALBANIE. Cestopisná přednáška 
s projekcí R. Ptáčka. Země extrémů a dobro-
druhů. Předprodej KD K-TRIO, na místě od 
17.30 h v den akce.

 KINO LUNA 

ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
Tel. č. pokladna kina: 596 751 712, 605 556 963
www.kzoj.cz
Telefonická rezervace a prodej vstupenek v po-
kladně kina denně vždy půl hodiny před začátkem 
prvního představení a poté nepřetržitě do 19.45 h.
NABÍDKA FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ ZA ZVÝHODNĚNÉ 
VSTUPNÉ 50 KČ
  1. 2. 17.00 ROZERVANÁ OBJETÍ
  8. 2. 15.30 SHERLOCK HOLMES
15. 2. 17.00 KAWASAKIHO RŮŽE
22. 2. 14.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Od pondělí 1. 2. do středy 3. 2. v 17.00 h: RO-
ZERVANÁ OBJETÍ (Španělsko 2009). Snímek 
je natočen ve stylu noirových filmů z padesá-
tých let minulého století a Almodóvar do kla-
sického žánru otiskuje pečeť svého neobyčej-
ného talentu. České titulky, od 12 let, drama / 
thriller, 128 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 1. 2. do středy 3. 2. v 19.30 h: 
CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ (USA 2009). Tvůrkyně 
ranní show se zaplete do série pobuřujících 
testů svého šovinistického dopisovatele. České 
titulky, od 12 let, 96 minut. Vstupné 80 Kč.
Ve čtvrtek ve 20.00 h, od pátku 5. 2. do středy 
10. 2. v 18.00 h: AVATAR (USA 2009). Dobro-
družsný sci-fi thriller se odehrává ve vzdálené 
budoucnosti a jeho hlavním hrdinou je pa-
ralyzovaný voják Jake. Ten se ocitá společně 
s vědci na fantastické planetě Pandora, kterou 
chtějí lidé kolonizovat. České titulky, ml. pří-
stupný, 161 minut. Vstupné 75 Kč. 
Od pondělí 8. 2. do středy 10. 2. v 15.30 h: 
SHERLOCK HOLMES (Velká Británie, Aus-
trálie, USA 2009). Se svojí podobou geniál-
ního Holmese a jeho věrného partnera doktora 
Watsona přichází britský režisér Guy Ritchie. 
Slavný detektiv používá nejen svůj důvtip a lo-
giku, ale také pěsti. České titulky, od 12 let, 128 
minut. Vstupné 75 Kč.
Ve čtvrtek 11. 2. ve 20.00 h, od pátku 12. 2. 
do středy 17. 2. v 17.00 a 19.30 h (pozor 13. 
2. pouze v 19.30 h) : KAWASAKIHO RŮŽE 
(ČR 2010). Kdo může posuzovat minulé viny? 
Kdo je může odpouštět? Může jim čas obrousit 
hrany? Nebo pokání, jímž se viníci posléze po-
kusí spasit? Nový film režiséra Jana Hřebejka 
se snaží najít odpovědi. Ml. přístupný, 99 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 19. 2. do neděle 21. 2. v 15.30 h: NĚ-
JAK SE TO KOMPLIKUJE (USA 2009). Ve 
filmu se nám představí pekařka Jane (Meryl 
Streep), její bývalý právník Jake (Alec Bald-
win) a do třetice architekt Adam (Steve Mar-
tin), který pro Jane navrhuje dům. Dvojice 
mužů nalezne zalíbení v jedné ženě a jak už to 

v romantických filmech bývá, nikdo nikomu 
nic nedaruje. České titulky, od 12 let, 120 mi-
nut. Vstupné 75 Kč. 
Od pátku 19. 2. do středy 24. 2. v 17.45 h: IMA-
GINÁRIUM DR. PARNASSE (Francie, Ka-
nada, USA 2009). Doktor Parnassus se kdysi 
vsadil s ďáblem o nesmrtelnost – a vyhrál. 
O pár století později našel ženu svého života 
a podepsal novou smlouvu, která mu zaručila 
věčné mládí, ale pod podmínkou, že jeho pr-
vorozené dítě se v 16 letech stane ďáblovým 
majetkem. České titulky, od 12 let, 132 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 18. 2. do středy 24. 2. ve 20.00 h: 
KAWASAKIHO RŮŽE (ČR 2010). Nový film 
Jana Hřebejka a Petra Jarchovského. Film, 
který se vás dotkne. Mládeži přístupný, 99 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 26. 2. do neděle 28. 2. v 17.45 h: 
TRABLE V RÁJI (USA 2009). Pobyt na nád-
herném exotickém ostrově jako lék na manžel-
skou krizi? Proč ne. Jenže když váš vztah hrozí 
zhroucením, může se i ráj proměnit v peklo 
na Zemi. České titulky, od 12 let, 113 minut. 
Vstupné 75 Kč.
V pátek 26. 2. a v sobotu 27. 2. v 19.45 h: HA-
NEBNÝ PANCHARTI (USA 2009). Film 
Quentina Tarantina nás zavede do Francie bě-
hem druhé světové války a seznámí nás se sku-
pinou osmi amerických vojáků, známou jako 
The Basterds. České titulky, mládeži nepří-
stupný, 149 minut. Vstupné 75 Kč.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od pátku 5. 2. do neděle 7. 2. v 15.30 h: VÁ-
NOČNÍ KOLEDA (USA 2009). K animované 
adaptaci proslulého příběhu Charlese Dic-
kense z vánočního prostředí si sám napsal 
scénař a posléze celý film zrežíroval úspěšný 
tvůrce rodinných snímků Robert Zemeckis. 
České znění, 96 minut. Vstupné 75 Kč.
V neděli 14. 2. v 15.00 h: ZATAŽENO, OBČAS 
TRAKAŘE (USA 2009). Animovaná komedie 
je příběhem o pozuruhodném městečku, kde 
se počasí mění i třikrát denně. České znění, 90 
minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 19. 2. do neděle 21. 2. ve 13.30 h: 
PRINCEZNA A ŽABÁK (USA 2009). Kla-
sická animovaná pohádka ze studia Walta 
Disneye s moderní zápletkou. Zachycuje 
krásnou dívku Tianu, žabího prince, který 
zoufale touží stát se opět člověkem a je-
den osudný polibek. České znění, 91 minut. 
Vstupné 80 Kč.
JARNÍ PRÁZDNINY – HURÁ DO KINA ! 
V nabídce nejnovější filmy pro děti denně ve 
14.00 a 16.00 h.
Od pondělí 22. 2. do středy 24. 2. ve 14.00 
h: ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 (USA 2009). 
Se zpívajícími veverkami jsme se seznámili 
před dvěma roky. Také jsme poznali neú-
spěšného skladatele Davida, který z těchto 
zvířátek vytvořil kapelu. Nyní se Chipmun-
kové vracejí! České znění, 88 minut. Vstupné 
65 Kč. 
Od pondělí 22. 2. do neděle 28. 2. v 16.00 h: 
PLANETA 51 (USA 2010). Planeta 51 je klidný 
kout vesmíru, kde si žili obvatelé v pohodě, 
dokud jednoho dne nepřistála kosmická loď 
a z ní nevystoupil značně zmatený astro-
naut lidského původu. České znění, 91 minut. 
Vstupné 70 Kč.

JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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Od čtvrtka 25. 2. do neděle 28. 2. ve 14.00 
h: PRINCEZNA A ŽABÁK (USA 2010). Pů-
vabná klasická animovaná pohádka ze stu-
dia Walta Disneye. České znění, 91 minut. 
Vstupné 80 Kč.
NEDĚLNÍ FILMOVÉ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
Filmové projekce klasických večerníčkových 
pohádek nabízíme každou neděli od 10.00 
hodin za jednotné vstupné 30 Kč s možností 
uplatnění rodinné slevy.
  7. 2. O RUMCAJSOVI (dětské divadélko)
14. 2. S KRTKEM DO POHÁDKY (ČR – film. 

pásmo)
21. 2. POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE 

(ČR – film. pásmo)
28. 2. O HLOUPÉM PECIVÁLOVI (ČR – film. 

pásmo)
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Čtvrtek 18. 2. v 10.00 h: PRINCEZNA A ŽA-
BÁK (animovaná pohádka, 91 minut). Infor-
mace, rezervace – tel. 596 751 713.
NOVINKA! NON–STOP KRÁTKÝCH FILMŮ
V sobotu 13. 2. nepřetržitě od 10.00 – 14.00 h.
Žánrově pestrá kolekce krátkometrážní tvorby 
archivní i současné každou druhou sobotu 
v měsíci (bližší info www.kzoj.cz). Vstup do 
kinosálu je možný kdykoliv v uvedenou ča-
sově vymezenou dobu za zaváděcí vstupné 
40 Kč.
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
PROJEKT 100 – 2010
Čtvrtek 4. 2. v 17.30 h: VTÁČKOVIA, SIROTY 
A BLÁZNI (Slovensko, Francie 1969). Režie Ju-
raj Jakubisko. 78 minut. Vstupné 60 Kč. 
Čtvrtek 11. 2. v 17.30 h: BÍLÁ STUHA (Ně-
mecko, Rakousko, Francie, Itálie 2009). Režie Mi-
chael Haneke. 144 minut. Vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 18. 2. v 17.30 h: MUŽ Z LONDÝNA 
(Maďarsko, Francie, Německo 2007). Režie Béla 
Tarr. 132 minut. Vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 25. 2. v 17.45 h: HAROLD A MAUDE 
(USA 1971). Režie Hal Ashby. 92 minut. 
Vstupné 60 Kč.

 DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz

� Divadla
3. 2. v 19 h – JAROSLAV DUŠEK – ČTYŘI 
DOHODY. Láska, vztahy, přátelství, jak je vidí 
toltécký šaman Don Miguel Ruiz. Originální 
představení Jaroslava Duška za doprovodu 
Pjér Lašéze – baskytara, kytara zpěv a Zdeněk 
Konopásek – bubny, činely a další nástroje.
18. 2. v 19 h – JANA PAULOVÁ a PAVEL ZED-
NÍČEK v divadelní hře ZAMILOVAT SE. Člo-
věk ani neví, jak přĳde k lásce a nečekaně se 
zamiluje.
� Koncerty
9. 2. v 19 h – Folk a country v Akordu v pořadu 
Tóny cest s kapelou TEMPO DI VLAK hlučín-
ská skupina Hrnek.
16. 2. v 19 h – „Jsi tady stále“ – Vzpomínkový 
koncert PAVLA NOVÁKA ml. se skupinou Fa-
mily. 
17. 2. v 19 h – ANETA LANGEROVÁ TOUR 
2010 – Aneta v Akordu na druhé zastávce 
svého turné po dvacítce českých a slovenských 

městech. Na koncertu uvede písničky z nového 
alba „Jsem“, které získalo ocenění Zlatá deska.
� Společenská zábava
1., 2., 7., 8., 9., 15., 16 a 21. 2. – TANEČNÍ 
KURZY TŠ ELÁN – Ing. Z. Chlopčíka
2. 2. v 15.00 h – Senior klub. SEBEOBRANĚ 
SE DÁ UČIT V KAŽDÉM VĚKU. Hostem Jiří 
Černota – trenér Judo. K poslechu i tanci hraje 
Petr Prášek. Vstup zdarma.
6. 2. v 20.00 h – ORIENTÁLNÍ PLES… tak tro-
chu jinak aneb 3. pohádka princezny Shahra-
zad.
12. 2. v 20.00 h – DOMÁCÍ PLES, pořádá M.O. 
KDU ČSL Ostrava-Jih.
13. 2. v 19.00 h – FUNUS BÁL, pořádá Concor-
dia Ostrava.
14. 2. – ZÁVĚREČNÁ – TŠ Elán
20. 2. v 20.00 h – DISKOPLES – zábava pro 
všechny generace.Tanec, programové vstupy, 
losování o ceny.
20. 2. v 20.00 h – SLOVENSKÝ BÁL, pořádá 
Folklorní soubor Šmykňa.
26. 2. v 20.00 h – SPOLEČENSKÝ PLES 
DOMU KULTURY AKORD. Hraje skupina 
Jupiter a a DJ Diskolet, moderuje Radek Erben, 
Noc v Savoy v podání tanečního studia Oldies, 
losování o zájezd do Maďarska od CK Erli.
� Klub
9. 2. v 19.00 h – Folk a country v Akordu v po-
řadu Tóny cest s kapelou TEMPO DI VLAK 
hlučínská skupina Hrnek.
16. 2. v 19.00 h – „JSI TADY STÁLE“ – Vzpo-
mínkový koncert PAVLA NOVÁKA ml. se 
skupinou Family. 
25. 2. v 17.00 h – DÁMY, NA KAFÍČKO. Hos-
tem pořadu Vlaďky Dohnalové spisovatelka 
IRENA FUCHSOVÁ. Jak si poradit s láskou, 
nevěrou, tloušťkou, s pomluvou a se životem 
vůbec, o tom píše ve svých příbězích.
� Dětem
7. 2. v 10.00 h – ALADINOVA KOUZELNÁ 
LAMPA – výpravná pohádka ze středověké 
Arábie. Děti ji znají z pohádek Tisíce a jedné 
noci Františka Hrubína. Hraje divadelní sou-
bor Malá scéna Ústí nad Labem.
10.,11. 2. v 8.00 a 10.00 h – RADEK JOHN: Me-
mento. Uvádíme v rámci protidrogové pre-
vence pro ZŠ a SŠ.
17. 2. v 8.30 a 10.00 h – TOMÁŠ NOVÁK: Jak 
se máme chovat. Pro MŠ a ZŠ.
18. 2. v 8.00 h – HRANICKÁ PROPAST. Mul-
timediální beseda o nejhlubší zatopené pro-
pasti v Evropě.
18. 2. v 10.00 h – TOMÁŠ NOVÁK: Jak se 
máme chovat. Pro MŠ a ZŠ.
21. 2. v 15.00 h – Pohádkový karneval se 
ZDEŇKEM KAČOREM. Budeme si hrát, tan-
čit, zpívat a losovat pěkné ceny.
Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové • Orien-
tální tanec – škola Elahe Vlasty Gazdové • Jóga 
– pro dospělé • Relaxační cvičení v dopoled-
ních hodinách • Koktejl cvičení • Bodyform  • 
Bodystyling • Step – začátečníci i pokročilí • 
Salsa (pro začátečníky i pokročilé) • Taneční 
aerobik
Pro děti a mládež
Step – pro zájemce od 13 let • Aerobic pro 
dívky 9–12 let (začátečníci a mírně pokročilí) • 
Barevné cvičení pro děti 4–6 let • Rytmika pro 
děti od 7 let • Taneční škola Dětičky

Hudební kurzy pro děti
Výuka – klavír, keyboard, a country kytara 
(kurzovné 1500 vč. hudební nauky za pololetí)
Jazykové kurzy
Angličtina všech stupňů • Španělština (mírně po-
kročilí) • Francouzština – pro začátečníky • Cena 
ročního kurzu 3000 Kč • Angličtina pro seniory – 
začátečníci a mírně pokročilí (cena 900 Kč)

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
6. 2. – TVOŘIVÁ SOBOTA. Pravidelné vý-
tvarné workshopy. Keramická dílna, smalto-
vání, ketlování, malování na hedvábí, malo-
vání na sklo, batikování a drátkování.
12. 2. – VALENTÝNSKÉ KREATIVNÍ OD-
POLEDNE. Výtvarný workshop pro všechny, 
kteří chtějí potěšit své nejbližší. Originální ba-
lení dárků, přání z ručního papíru, drubné de-
korace a mnoho dalšího.
21.–26. 2. – LYŽAŘSKÝ POBYTOVÝ TÁBOR. 
Tábor pro lyžaře a snowboardisty ve Velkých 
Karlovicích. Přihlášky k vyzvednutí na recepci 
SVČ.
21.–26. 2. – DOBA LEDOVÁ – nelyžařský po-
bytový tábor. Tábor pro děti od 6 let. Zábava 
a výtvarné tvoření na sněhu. Chata Pod Tesá-
kem, Hostýnské vrchy. Přihlášky k vyzvednutí 
na recepci SVČ.
22.–26. 2. – MALÍ POLÁRNÍCI – příměst-
ský jarní tábor. Každodenní zajímavý pro-
gram plný her a dobrodružství od 8 do 16 h. 
Pobočka SVČ Ostarva-Dubina. Přihlášky k vy-
zvednutí na recepci SVČ.
22.–26. 2. – PRÁZDNINOVÝ MIX ZÁBAVY. 
Den výtvarného tvoření, Den deskových her, 
Den sportovních turnajů, Den s počítačem. 
Vždy od 8 do 16 h. Přihlášky k vyzvednutí na 
recepci SVČ.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail: ova@arena-vitkovice.cz
www.arena–vitkovice.cz
ČEZ ARÉNA 
Tel.: 596 707 112
2. 2. v 17.30 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
MOUNFIELD. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové 
extraligy. 
4. 2. v 19 h – LORD OF THE DANCE. ČEZ 
ARÉNA. 
5. 2. v 17.30 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
Slavia Praha. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové 
extraligy. 
9. 2. v 17.30 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
EATON Pardubice. ČEZ ARÉNA. Utkání ho-
kejové extraligy. 
26. 2. ve 20 h – KRYŠTOF. ČEZ ARÉNA.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – multifunkční hala:
středy 16.00–17.30
soboty 16.00–17.30
neděle 16.00–17.30

JIŽNÍ LISTY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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Ohňostroj se znovu líbil
Letos už počtvrté pořádal Úřad městské-
ho obvodu Ostrava-Jih novoroční ohňo-
stroj. Na kruhovém objezdu v Hrabůvce 
se sešlo přes deset tisíc lidí. Patnáctiminu-
tová hudební a světelná show za hudební-

ho podbarvení skladby Bohemia Rhapso-
dy skupiny Queen v podání The London 
Symphony Orchestra zaznamenala u di-
váků velký ohlas. „Všechny na radnici nás 
těší, že jsme znovu obdrželi nespočet dě-

kovných dopisů a e-mailů,“ uvedl staros-
ta Karel Sibinský. Jediný novoroční ohňo-
stroj v Ostravě se stává tradicí. Stejně jako 
vloni stál sto padesát tisíc korun. „Všech-
ny dosavadní ročníky nás ubezpečily 

Letos jsem se jako každoročně byla podívat 
na ohňostroj. Jsem přesvědčena, že účast hod-
ně převýšila loňských devět tisíc návštěvní-
ků této opravdu pěkné podívané. Doufám, že 
tato hezká tradice bude pokračovat navzdo-
ry celosvětové krizi a věřím, že by spoluobča-
né ochotně přispěli nějakou finanční částkou, 
třeba jen symbolickou desetikorunou, aby 
tato tradice mohla být zachována i v příštích 
létech. Možná to bude znít nadneseně, pro-
tože jsem „patriot“ našeho obvodu, ale ten 
NÁŠ ohňostroj byl hezčí, než ten vychvalova-
ný pražský na Vltavě.
Měla bych jen malou připomínku – nebylo by 
možné zajistit lepší ozvučení celého kruhové-
ho objezdu? Stáli jsme ze strany od zastávky 
„Hotelový Dům Hlubina“ a neslyšeli jsme ani 
úvodní projev a také nebyl slyšet hudební do-
provod, který byl jistě moc hezký a podmani-
vý. Není to jen můj názor, ale stejně hovořili 
lidé, kteří stáli v mé blízkosti.

Věra Martiníková

Chtěl bych touto cestou poděkovat za novo-
roční ohňostroj 2010. Na tuto akci, kterou 
pořádáte, se jezdíme dívat pravidelně a připa-
dá mi, že je každým rokem lepší a lepší. Stej-
ně jako v loňském roce přijeli i letos známí, 
přátelé, kteří nežijí v Ostravě, přijeli i známí 
z Beskyd. Říkali, že si takovou nádheru nemo-
hou nechat ujít. Ještě jednou vám děkuji, že 
pro nás pořádáte novoroční ohňostroj. Je to 
skvělý způsob, jak přilákat spoustu lidí a pře-
dat si tak dobrou náladu a pohodu. Doufám, 
že se setkáme u dalšího novoročního ohňo-
stroje 2011!!! Těším se příští rok.

Bc. Jakub Jančík

v tom, že se tato akce lidem líbí,“ dodal 
místostarosta Radim Miklas. Z množství 
ohlasů jsme vybrali alespoň některé.
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Chtěli bychom moc poděkovat za dnešní po-
dívanou – ohňostroj. Opravdu velkolepá show 
a budeme se těšit zase za rok.

Sylvie, Petr a Lilianka Makovcovi

Dne 1. ledna jsem byl u dcerky v Bělském lese, měla třicáté a vnuk třetí narozeniny. Společně 
jsme se šli podívat na ohňostroj. Mohu napsat jen tolik, byla to úžasná a velkolepá podíva-
ná. Myslel jsem, když jsem fotil, že se mi Canon „zavaří“, ale vyfotil jsem to. Měli jste to veli-
ce dobře udělané a také tam bylo hodně lidí. Jsem z Ostravy-Muglinova,viděl jsem tu nádhe-
ru poprvé a mohu říct, že jsem nebyl zklamán. Příští rok určitě přijdu zase.

Lubomír Časnocha

Snímky: Michael Ku�y a Věra Martiníková
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VYSTARTUJTE VČAS!Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
Fabia: 4,1–7,5 l/100 km, 109–180 g/km

Vedle základního modelu za překvapivou 
cenu Vám nabízíme i praktické akční 
modely Fabia Plus a Magic. Fabia je prostě 
partner, na kterého se můžete spolehnout 
a kterého si zamilujete na první pohled. 
Pořídit si nový vůz je teď snadnější než dřív.

Při financování od ŠkoFINu zimní kola 
zdarma.

ŠKODA FABIA NYNÍ 
JIŽ OD 199 900 Kč

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

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

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

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

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

SIMPLY CLEVER
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