
Novoroční ohňostroj bude velkolepý
ZŠ V Zálomu ukončí svou činnost
Parkovací dům v Jičínské není aktuální
Změny v MHD v jižní části Ostravy
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Na rozsvícení 
stromů se
přišly podívat
tisíce lidí
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INZERCE

Sociální reforma změní od ledna 2012 vy-
řizování a vyplácení dávek sociální péče, 
které dosud vyplácely úřady městských 
obvodů a Magistrát města Ostravy. 
Přijímání žádostí, rozhodování o dávkách 
a jejich výplatu, včetně kontroly využití, 
bude nově provádět Úřad práce ČR, kraj-
ská pobočka v Ostravě, na referátech ne-
pojistných sociálních dávek prostřednic-
tvím pouze tří kontaktních míst. 

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
Tento příspěvek na živobytí, doplatek na 
bydlení a mimořádná okamžitá pomoc – 
budou občané obvodu Ostrava-Jih a také 
Hrabové, Nové Bělé, Staré Bělé, Proskovic, 
Vítkovic a také občané Vratimova vyřizo-
vat na adrese: Na Obvodu 41 (nynější kon-
taktní místo úřadu práce u bývalé budovy 
Vítkovických staveb nedaleko železniční 
stanice ČD Ostrava-Vítkovice na snímku).

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAV. POSTIŽENÍM
Budou pouze dvě, a to příspěvek na mobi-
litu ve výši 400 Kč a příspěvek na kompen-
zační pomůcky. Průkazy mimořádných 
výhod (TP, ZTP a ZTP/P) zůstávají v plat-
nosti po dobu vyznačenou na průkazce, 
nejdéle však do 31. prosince 2015. Žádos-
ti o dávky se budou vydávat a zpracová-
vat pro všechny občany městských obvodů 
a připojených obcí pouze na jednom kon-
taktním místě, a to Ostrava centrum, Hu-
sova 7 (ulice Husova je odbočkou z ulice 
30. dubna spojující Magistrát města Ostra-
vy a úřad práce).

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Žádosti o příspěvek na péči se budou vy-

dávat a zpracovávat pro všechny občany 
městských obvodů a připojených obcí pou-
ze na jednom kontaktním místě, a to Ostra-
va centrum, Husova 7. Změna v poskytová-
ní příspěvku na péči (zvýšení příspěvku u 
dětí ve II. stupni závislosti dle schváleného 
zákona) bude provedena automaticky při 
výplatě v lednu 2012 a není třeba o ni žádat. 

INFORMAČNÍ KAMPAŇ
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rám-
ci informační kampaně zabezpečí distri-
buci informačních letáků. Spustilo už také 
nový web, kde lze najít informace o připra-
vovaných změnách (htt p://socialnirefor-
ma.mpsv.cz) a připravilo rovněž infolinku 
844 844 803, kde jsou pracovníci callcen-
tra Úřadu práce ČR připraveni zodpově-
dět případné dotazy. Za hovor z pevné sítě 
zaplatí volající 1,53 Kč/min. vč. DPH, cena 
hovoru z mobilní sítě činí 4,50 Kč/min. vč. 

DPH. Další informace lze najít na htt p://
www.portal.mpsv.cz.
Úřady městských obvodů a Magistrát měs-
ta Ostravy budou od ledna 2012 zajišťovat 
pouze terénní sociální práci. Úřad, přísluš-
ný dle jejich trvalého pobytu, občanům po-
skytne např. informace o možnostech a vý-
běru sociálních služeb či administrativní 
pomoc při vyplňování nebo kontrole žádos-
tí o různé typy dávek. Povinností sociálních 
pracovníků bude také osoby v nepříznivé 
sociální situaci aktivně vyhledávat, infor-
movat je o možnostech řešení jejich situa-
ce a za tímto účelem s nimi spolupracovat. 
Vzhledem k přemísťování agendy na nové 
místo bude mít Odbor sociální péče a Od-
bor sociálně právní ochrany dětí ÚMOb 
Ostrava-Jih poslední úřední den letošního 
roku stanoven na středu 21. prosince. V ob-
dobí od 27. do 30. prosince budou oba tyto 
odbory pro veřejnost uzavřeny.

Změny ve vyplácení sociálních dávek
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www.arena-vitkovice.cz

www.pragokoncert.com

PRODEJ  VSTUPENEK V SÍTÍCHPRODEJ VSTUPENEK V SÍTÍCH
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• Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.

Kontakt na redakci a inzerci:

Šéfredaktor: 
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230
e-mail: michael.kutty@ovajih.cz

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

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

Změny MHD v Ostravě-Jihu

…Na území městského obvodu Jih došlo také k úpravě 
trasy linky 96, z důvodu nízkého vytížení bylo zrušeno 
zajíždění do zastávky Krestova…
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Starosta ocenil autory fotografi í

… Soutěžilo se ve dvou kategoriích, mezi mládeži do 
osmnácti let byla jako nejlepší vyhodnocena fotografi e 
Nová radnice od Kristýny Pawerové, v kategorii 
dospělých pak zvítězil snímek s názvem Studie 
architektury 025, jehož autorem je Michal Koloděj... 

9

Diamantová svatba Pechových

…Seznámili se v září roku 1949 a o dva roky 
později dne 10. listopadu 1951 vstoupili do svazku 
manželského…
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Krátce
  Zastupitelé schválili rozpočet
Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih schválilo 
na prosincovém zasedání návrh rozpoč-
tu na rok 2012 včetně rozpočtového vý-
hledu. Zdrojová základna v celkovém ob-
jemu 645 365 tisíc korun oproti letošnímu 
roku umožnila navýšení rozpočtu výdajů 
na úseku oprav a údržby školských zaří-
zení a nebytových objektů. Naopak roz-
počet kapitálových výdajů ve výši 121 385 
tisíc korun je směrován zejména do rekon-
strukcí domovního a bytového fondu.

  Hledáme prvního občánka obvodu
Městský obvod Ostrava-Jih chce tradičně 
slavnostně přivítat prvního občánka, kte-
rý se narodí v roce 2012. Vyzýváme pro-

to rodiče s trvalým pobytem v obvodu Os-
trava-Jih, jímž se narodí dítě v prvních 
minutách nového roku, aby kontaktovali 
p. Šárku Zubkovou na tel. č. 599 430 410 
nebo na e-mailové adrese: sarka.zubko-
va@ovajih.cz nejpozději do 6. ledna 2012.

  Vánoční kros v Bělském lese
V pátek 23. prosince proběhne v Areálu 
zdraví v Bělském lese už 24. ročník akce 
s názvem Vánoční kros a Memoriál Dra-
homíra Gromotoviče a Bohumila Prauz-
ka. Pořádá ji Vítkovická střední, o. p. s., ve 
spolupráci s občanským sdružením Ma-
raton klub Seitl Ostrava za fi nanční spo-
luúčasti statutárního města Ostravy. Jed-
ná se o krosový běh pro věkové kategorie 
od žáků až po seniory v délce od jedno-

ho do šesti kilometrů. Více informací lze 
získat na e-mailové adrese: dolezel@vitko-
vickastredni.cz.

  Vánoční provoz sportovního centra Dubina
Sportovní hala na Dubině bude v době od 
24. do 26. prosince a dále ve dnech 31. pro-
since a 1. ledna 2012 uzavřena.

  Kluziště bude za rok a na jiném místě
Tuto zimu kluziště na území obvodu ne-
bude. Důvodem je jednak fi nanční situace 
a také skutečnost, že ve spolupráci s měst-
skou společností Sareza je vybírána vhod-
nější lokalita pro umístění mobilní ledové 
plochy. Před rokem byla postavena na par-
kovišti u Vodního areálu Jih, což řada oby-
vatel odlehlejších částí obvodu nesla nelibě. 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
blíží se konec roku 
a s ním přichází ně-
kolik změn, které se 
bezprostředně týka-
jí provozu úřadu na-
šeho městského obvo-
du. Končí například 
výplata sociálních dá-

vek v budově D, nově ji bude mít na starosti 
úřad práce. Podrobné a konkrétní informa-
ce najdete na vedlejší stránce. O změnách 
na úseku občanských průkazů jsme infor-
movali už v minulém čísle, v této souvislos-
ti opět vycházíme vstříc občanům a rozšiřu-
jeme v období od 27. do 29. prosince úřední 
hodiny i dny.
Jedním z hlavních témat prosincového čísla 
Jižních listů je ukončení činnosti základní 
školy V Zálomu. Věřte mi, že učinit takové 
rozhodnutí bylo velice obtížné, ale situace 
skutečně byla dlouhodobě neúnosná. Jedná 
se o citlivou věc, ale snad vás argumenty, 
proč zastupitelé takto rozhodli, přesvědčí. 
Přečíst si je můžete na straně čtyři.
Z dalších článků chci upozornit alespoň na 
změny, které přinesl nový jízdní řád oby-
vatelům našeho obvodu, znovu se vracíme 
k problematice parkovacího domu na Jičín-
ské ulici, prostor jako vždy dostali senioři 
i školy. Nechybí ani pozvánky na novoroční 
ohňostroj a jubilejní dvacátý reprezentační 
ples našeho obvodu. 
Blíží se nejkrásnější svátky v roce, a proto 
vám všem z celého srdce přeji příjemné pro-
žití Vánoc, bohatého Ježíška, ale hlavně klid 
a pohodu v kruhu nejbližších. Těším se na 
setkání s vámi u novoročního ohňostroje. 
Určitě přijďte, bude to stát za to!                  
 Mgr. Karel Sibinský, starosta
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Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih na svém po-
sledním letošním zasedání rozhodlo o zru-
šení příspěvkové organizace ZŠ V Zálomu 
1, Ostrava-Zábřeh ke dni 31. července 2012. 
Stalo se tak v rámci optimalizace a zvýšení 
kvality výuky ve školských zařízeních ob-
vodu. V lednu příštího roku už se v této zá-
kladní škole neuskuteční zápisy do prvních 
tříd. Pro děti a jejich rodiče jsou připraveny 
dny otevřených dveří v nejbližších školách 
ZŠ Horymírova a ZŠ Jugoslávská. Rodiče se 
tak mohou rozhodnout, zda jejich děti bu-
dou od září 2012 navštěvovat jednu z těchto 
škol. Zejména ZŠ Jugoslávská má dostatek 
volné kapacity a zřizovatel předpokládá, že 
do této školy přejdou celé třídní kolektivy 
i se svými pedagogy.
ZŠ V Zálomu se dlouhodobě potýká s níz-
kým počtem žáků, provoz této školy je na 
hranici ekonomické udržitelnosti a s tím 
i spojené možnosti zajištění kvalitní výuky. 

Školu letos navštěvuje 253 žáků. Ještě před 
pěti lety bylo ve třech školách v této oblasti 
1200 žáků, za tu dobu jich 180 ubylo a z toho 
150 právě na ZŠ V Zálomu. „Zájem o tuto 
nejmenší školu klesá nejvíce, proto jsme se 
rozhodli zrušit právě ji,“ uvedl místostaros-
ta Radim Miklas. Přestože ve všech školách 
zřizovaných městským obvodem Ostrava-
-Jih je 14 tisíc míst, dohromady je navštěvu-
je pouze 7700 dětí. Ani do budoucna se ne-
předpokládá nárůst počtu žáků. Mateřské 
školy na území obvodu jsou sice zaplněny, 
což je ale dáno tím, že na přání rodičů jsou 
v nich umístěny přes tři stovky dětí mlad-
ších tří let. Bez zajímavosti není ani další čí-
selný údaj, podle kterého za poslední čtyři 
roky poklesl počet obyvatel Ostravy o de-
set tisíc, z toho o sedm tisíc v jižním obvo-
du.  
Provoz ZŠ V Zálomu ročně stojí přes dva 
a půl milionů korun. „Lidsky rodiče i za-
městnance chápu, ale náklady na provoz 

školy jsou prostě neúnosné. Musíme se cho-
vat ekonomicky, není možné neustále umě-
le navyšovat příspěvek na úkor ostatních 
škol,“ řekl starosta Karel Sibinský s tím, že 
fi nanční prostředky, které se rozhodnutím 
zřizovatele ušetří, budou dále použity ke 
zlepšení podmínek pro vzdělávání v ostat-
ních základních školách v obvodu. 
Současně se připravuje řešení dopravní 
bezpečnosti, proběhla jednání s Ostravský-
mi komunikacemi o tom, aby na nejkritič-
tějších místech byly přechody pro chodce, 
světelné semafory a snížená rychlost pro-
jíždějících vozidel. „Jde o to minimalizovat 
možná nebezpečí, která dětem při cestě do 
školy mohou hrozit,“ vysvětlil Miklas. 
Budovu ZŠ V Zálomu chce obvod prona-
jmout k veřejně prospěšným účelům tak, 
aby z toho měli užitek zejména obyvatelé 
dané lokality. „Rozhodně tady nevznikne 
hospoda nebo herna,“ ujistil starosta Sibin-
ský.  Michael Kutt y

ZŠ V Zálomu se příští školní rok neotevře

www.triumphoptical.cz

počítačové měření zraku*
komplexní vyšetření zraku očním lékařem*

Ostrava-Hrabůvka Obchodní dům Špalíček, Dr. Martínka / Ostrava-Poruba Francouzská ul.
Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, (Po - Pá 8.00 - 18.00 hod., So 8.00 - 12.00 hod.)

* pouze provozovny v Ostravě

LEDEN, ÚNOR

OPTIKA TRIUMPH
SUPER AKCE! 

POZOR, slevy se sčítají!
až 50 % 20 %+Na dámské, pánské a dětské
BRÝLOVÉ OBRUBY

Na plastové brýlové
čočky JET SH

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ 

SC-311611/1

SC-311911/1

INZERCE

První prosincové pondělí proběhla v zábřežském DK Akord vernisáž 
výstavy fotografi í na téma Architektura města Ostravy 2011. 
Na vernisáži byly vystaveny a vyhodnoceny nejlepší fotografi e z dru-
hého ročníku fotosoutěže. Zatímco loňský první ročník byl zaměřen 
čistě na architekturu městského obvodu Ostrava-Jih, letos bylo téma 
rozšířeno na celou Ostravu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, mezi 
mládeži do osmnácti let byla jako nejlepší vyhodnocena fotografi e 
Nová radnice od Kristýny Pawerové, v kategorii dospělých pak zví-
tězil snímek s názvem Studie architektury 025, jehož autorem je Mi-
chal Koloděj. 
Fotografi cká soutěž se konala u příležitosti šedesátého výročí založe-
ní Střední průmyslové školy stavební v Zábřehu. Ceny šestici nejlep-
ším v obou kategoriích předali ředitel školy Norbert Hanzlík a sta-
rosta obvodu Karel Sibinský, který převzal záštitu nad fotosoutěží. 
 (kut)

Starosta ocenil autory nejlepších fotografi í 
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Změny MHD v jižní 
části Ostravy

INZERCE
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Cena zákroku: 11 500 Kč/oko
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K zásadním změ-
nám trasování li-
nek došlo v ob-
lasti Staré Bělé. 
Linky 26 a 27 byly 
nahrazeny novou 
linkou 26 v trase 
Poliklinika – Ho-
tel Bělský les – 
Dubina Interspar 
– Stará Bělá střed – Proskovi-
ce, která je v pracovní dny posí-
lena novými spoji a především 
ve všech obdobích dne koor-
dinována s linkou 59. Linka 
77 byla nahrazena novou lin-
kou 27 v trase Hrabová statek 
– Žižkovská (u Makra) – Poli-
klinika – Kotva – Klášterské-
ho – Proskovice, přičemž byla 
posílena novými spoji v obdo-
bí mimo špičku a především ve 
všech obdobích dne je její jízd-
ní řád koordinován s linkou 
41 a ve společném úseku také 
s linkou 48, čímž došlo k pod-
statnému zkrácení maximální 
doby čekání na spoje mezi Zá-
břehem a Hrabůvkou. Číslo lin-
ky 27 bylo na základě požadav-
ku městských obvodů vráceno 
do původní mnohaleté trasy 
této linky přes Staré Výškovice, 
která je zažitá zejména u star-
ších občanů. V oblasti Hrabo-
vé nová linka 27 nahradila au-
tobusovou linku 41, na které 
zůstaly beze změny zachová-
ny spoje do Vratimova náměs-
tí a na Kartonážku, ale ostatní 
spoje (mimo noční období) jsou 
ukončeny už na zastávce Hra-
bová Tesco. Linka 59 je v době 
špičky posílena a zajíždí na Du-
binu Interspar, ale o víkendech 
(mimo návoz směn) je z důvo-
du nízkého vytížení provozo-
vána jen v úseku Dubina Inter-
spar – Polanka.

Zároveň došlo také k úpravě 
linek do Nové Bělé. Linky 35 
a 50 byly nahrazeny prodlou-
žením linky 24 od Polikliniky 
přes zastávku Benzina na Kr-
melínskou (částečně až do Mit-
rovic), čímž je nově zabezpeče-
no celodenní spojení Nové Bělé 
s Vítkovicemi a Mariánskými 
Horami bez přestupu. Linka 35 
byla zrušena a linka 50 zůstala 
v provozu jen v úseku Česko-
bratrská – Mírové náměstí. Na 
lince 24 mimo špičku a na lin-
ce 55 celodenně byly zkráceny 
intervaly.
Na území městského obvo-
du Jih došlo také k úpravě tra-
sy linky 96, z důvodu nízkého 
vytížení bylo zrušeno zajíždění 
do zastávky Krestova. Zároveň 
došlo k nasazení většího množ-
ství článkových autobusů na 
linku 48 pro posílení přepravní 
kapacity do stále rostoucí Prů-
myslové zóny Hrabová.
Těmito úpravami jsou sledo-
vány kromě zefektivnění do-
pravní obsluhy zejména rovno-
měrné časové rozložení spojů 
v souběžných úsecích, pravi-
delné přestupní návaznosti na 
tramvaje (zejména na linku 1 ze 
Staré a Nové Bělé) a především 
zvýšení počtu spojů v mimo-
špičkovém období, které je zá-
kladním cílem změn. 

Ing. Jan Dvořák, jednatel 
Koordinátor ODIS s. r. o.

  Za deset let bylo 
zrekonstruováno na 200 bytů

Už deset let probíhá rekon-
strukce obytného souboru 
Jubilejní kolonie v Hrabův-
ce, z malometrážních bytů se 
stávají standardní byty s vět-
ší obytnou plochou. Letos 
na podzim byl zkolaudován 
dům č. 62 na ulici Jubilejní, 
dokončena byla také rekon-
strukce domu č. 64. V roce 
2012 se ve stejné ulici budou 
opravovat další dva domy 
č. 66 a 68. Do současné doby 
bylo v Jubilejní kolonii zre-
konstruováno 187 bytů v hod-
notě 296 milionů korun. Po 
dokončení domu Jubilejní 64 
přibude dalších 64 bytů a cel-
kový počet zrekonstruova-
ných bytů tak stoupne na 196 
a celková částka se zvýší na 
308 milionů korun. Průměrný 
náklad na jeden zrekonstruo-
vaný byt činí 1,6 milionu ko-
run.

  Oznámení pro rodáky 
a přátele Hrušova

Přípravný výbor setkání ro-
dáků a přátel Hrušova se na 
základě mnoha přání rozho-
dl opět uspořádat v pořadí 
už deváté setkání. Uskuteč-
ní se 26. května 2012 v sále 
kulturního domu v Petřkovi-
cích. Tato setkání se konají od 
roku 1988 pravidelně každé 
tři roky, jsou celodenní s ob-
čerstvením, které si účastník 
hradí. Částka na občerstvení 
činí čtyři sta korun a je třeba 
ji uhradit předem. Od minu-
lého setkání došlo ke změ-
nám adres u mnoha zájemců 
o tato setkání, mladší roční-

ky se chtějí zúčastnit poprvé 
a nevědí, na koho se obrátit. 
Proto sdělujeme, že informa-
ce poskytnou Rudolf Sklář 
(tel.: 604 116 073) nebo Zde-
něk Dudek (tel.: 723 490 352, 
604 973 492). Přihlášky na se-
tkání a peníze na občerstve-
ní je možné zaslat na adresu: 
Zdeněk Dudek, Hladnovská 
119a, 712 00 Ostrava-Mugli-
nov nejpozději do 31. břez-
na 2012.

  Amatérští fotografové, 
zaostřete!

Nová příležitost pro amatér-
ské fotografy z česko-polské-
ho regionu je tady. Projekt 
s názvem FAJN FOTO FEST 
přináší fotografům možnos-
ti tvorby, soutěžení a prezen-
tace. Fotografové mohou při-
hlásit své práce na webové 
portály fajnfotofest.eu nebo 
fajn-foto-fest.eu, oba  budou 
spuštěny 16. ledna 2012. 
Návštěvníci stránek svým 
hlasem podpoří nejlepší prá-
ce. Po skončení hlasování vy-
hodnotí fotografi e také mezi-
národní porota, která vybere 
osm nejlepších. Vítězné prá-
ce budou otištěny v publika-
ci a navíc se uskuteční výsta-
vy v Ostravě i v Polsku.

  Dny otevřených dveří na 
gymnáziu v Hrabůvce

Gymnázium Ostrava-Hra-
bůvka na ulici F. Hajdy po-
řádá ve dnech 11. ledna 2012 
(od 14 do 18 hodin) a 11. úno-
ra 2012 (od 9 do 12 hodin) 
dny otevřených dveří. Bližší 
informace jsou k dispozici na 
webových stránkách www.
ghrabuvka.cz.

Krátce

Od 11. prosince 2011 došlo k určitým úpravám linek MHD v jižní 
části Ostravy, které reagují na požadavky městských obvodů 
a vývoj přepravní poptávky. Byly zrušeny některé méně využité 
spoje ve špičkách, přičemž takto uspořené dopravní výkony se 
využijí na zlepšení dopravní obsluhy mimo špičky. 
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Organizujeme rovněž přípravné kurzy z ČJ a Ma.
Termín: únor-duben 2012.
www.jazgym-ostrava.cz

tel.: 596 912 198
e-mail: profesor@jazgym-ostrava.cz

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, 
Ostrava-Poruba, G. Klimenta 493/3

v pondělí 23. ledna 2012 
od 14.00 do 18.00 hod.

zve žáky 7. a 9. tříd ZŠ na Dny otevřených dveří

SC-311446/4

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, 
nejlépe okolí centra, Poruba, 
Hrabůvka, Výškovice. Balkón 

není podmínkou, rychlé jednání – 
platím hotově, cenu respektuji. 

Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592
SC-311436/5

Charita Ostrava se pravidelně účast-
ní celorepublikové Tříkrálové sbírky 
(TKS), kterou na pomoc lidem v nouzi 
pořádá Charita Česká republika. V TKS 
2011, které se Charita Ostrava zúčastnila 
ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra, 
bylo celkem vykoledováno 1 281 293 ko-
run. Za tento výsledek patří poděková-
ní dárcům, koledníkům i úřadům veřej-
né správy a farním úřadům, které se na 
zdárném úspěchu TKS 2011 spolupodí-
leli. Charita Ostrava rozdělila na různé 
projekty částku 837 703 korun. 
TKS 2012 bude v rámci Ostravy a oko-
lí probíhat od 1. do 14. ledna 2012. Cha-
rita Ostrava se této tradiční veřejné sbír-
ky zúčastní ve spolupráci s partnerskou 
Charitou sv. Alexandra. Při pořádání 
TKS Charity Ostrava jsou sbírkové po-
kladničky úředně zapečetěny i rozpe-
četěny Magistrátem města Ostravy, fi -
nanční výnos je vložen na konto veřejné 
sbírky.   (d)

Tři králové budou 
koledovat v Ostravě

Rada MO Ostrava-Jih schválila termíny sezdávacích dnů pro uzavírání manželství 
v roce 2012. Jedná se o soboty 14. a 28. ledna, 11. a 25. února, 10., 24. a 31. března, 
14., 21. a 28. dubna, 12., 19. a 26. května, 9., 23. a 30. června, 14. a 28. července, 11. 
a 25. srpna, 8., 15. a 22. září, 6. a 20. října, 10. a 24. listopadu, 1. a 15. prosince. Více 
informací lze získat v hlavní radniční budově v přízemí na oddělení matriky (kance-
láře č. A 017, A 018 a A 019).

Srdečně vás zveme na 
v pořadí už dvacátý re-
prezentační ples měst-
ského obvodu Ostrava-
-Jih, který se uskuteční 
v pátek 27. ledna 2012 
v 19.30 hodin v prosto-
rách Domu kultury Akord Ostrava-Zá-
břeh, s. r. o.
Večerem budou provázet Monika Žíd-
ková a Radek Erben. Hlavním hos-
tem plesu bude Dalibor Janda, dále za-
hraje kapela Jupiter. V Klubu Akord 
je připravena diskotéka Tomáše Hrst-
ky a vystoupení Jarka Filgase ze skupi-
ny Argema. Úvod plesu a půlnoční čas 
obstará laserová show, dále se předsta-
ví karikaturista Václav Šípoš, vystoupí 
také Electric boogie. Chybět nebude vel-
ká i malá tombola.
Předprodej vstupenek probíhá od 
12. prosince v DK Akord. Vstupné do 
velkého sálu je 450 Kč, do salónku u vel-
kého sálu 370 Kč a do Klubu Akord 300 
Kč. Součástí vstupného je večeře. (kut)

Hlavním hostem 
jubilejního plesu 

bude Dalibor Jandavyhlásil výběrové řízení pro poskytování 
veřejné fi nanční podpory – účelových do-
tací v oblasti školství, kultury, sportu, so-
ciální péče, prevence kriminality a volné-
ho času dětí a mládeže pro rok 2012. Do 
výběrového řízení se mohou přihlásit ob-
čanská sdružení, humanitární organizace 
a jiné právnické nebo fyzické osoby půso-
bící na území obvodu Ostrava-Jih v oblas-
ti školství, kultury, sportu, sociální péče, 
prevence kriminality a volného času dětí a 
mládeže.
Výzva k předkládání žádostí a formulá-

ře jsou k dispozici na internetových strán-
kách www.ovajih.cz nebo k osobnímu vy-
zvednutí:
- pro oblast školství a kultury v kanceláři č. 
103, budova B, 1. patro ÚMOb Ostrava-Jih,
- pro oblast sportu, prevence kriminality 
a volného času dětí a mládeže v kanceláři č. 
110, budova B, 1. patro ÚMOb Ostrava-Jih,
- pro oblast sociální péče v kanceláři č. 103 
nebo kancelář č. 101, budova C, přízemí 
ÚMOb Ostrava-Jih.
Termín odevzdání žádostí je do 16. ledna 
2012.

Statutární město Ostrava, 
Městský obvod Ostrava-Jih 

Už tradičně se u příležitosti státního 
svátku Den boje za svobodu a demokra-
cii, který slavíme 17. listopadu, konalo ve 
foyeru radnice města Ostravy slavnost-
ní shromáždění. Pod záštitou statutárního 
města Ostravy je připravila Konfed-
erace politických vězňů, pobočka Ostra-
va. Účastníci shromáždění položili kytice 
k pamětní desce obětem zla a poklonili se 
jejich památce. Za městský obvod Ostra-
va-Jih se akce zúčastnil radní Mgr. Jan 
Dohnal.  Foto: Adam Bešina

  Do stávky se zapojilo sedm škol
Školské odbory 7. prosince protestova-
ly, vadí jim, že by výše učitelských platů 
nebyla závislá na délce praxe, ale na roz-
hodnutí ředitele. V MO Ostrava-Jih se ke 
stávce připojily ZŠ Chrjukinova, Kresto-

va, Provaznická, Mitušova 8, Mitušova 
16, Jugoslávská a V Zálomu. Výuka na 
těchto školách začala až v 9 hodin. Sym-
bolicky se ke stávce připojila MŠ Za Ško-
lou, provoz jejich čtyř školek nebyl nijak 
omezen.

Krátce
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Pravděpodobně jako první 
v Moravskoslezském kraji 
nabízí Klinika léčebné reha-
bilitace FNO v rámci svého 
regeneračního a rekondičního 
provozu pestrý fi tness pro-
gram realizovaný ve vodě. 
„V souvislosti s obrovským 
zájmem našich klientů o po-
hybové aktivity v bazénu 
jsme naši letošní nabídku od 
září rozšířili o aqua zumbu, 
aqua latinu, aqua orient, aqua 
fi tness a aqua kardio. Navázali 
jsme tak na velmi oblíbenou 
aqua gymnastiku, kde jsme 
museli pro velký zájem počet 
lekcí zdvojnásobit,“ vysvětluje 
MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., 
přednostka Kliniky léčebné 
rehabilitace FNO, s tím, že 
pohyb ve vodě má řadu výhod 
především pro seniory a lidi se 
zdravotními problémy. „Voda 
odlehčuje a pohyb v ní neza-
těžuje klouby, výrazně se liší 
od jiných pohybových aktivit. 
Navíc bazén představuje pro 
řadu lidí atraktivní prostředí, 
které přispívá i ke zlepšení 
jejich psychiky.“

Klinika léčebné rehabili-

tace FNO aqua programem 
soustřeďuje svou pozornost 
právě na zmíněné skupiny 
obyvatel, tedy na seniory 
a osoby se zdravotními pro-
blémy. „Vycházíme z toho, 
že nabídka pohybových 
aktivit pro zdravé mladé lidi 
je dostatečná, zatímco námi 
oslovované skupiny mnoho 
možností k aktivnímu pohy-
bu nemají,“ pokračuje paní 
přednostka a zdůrazňuje, že 
nabídka kliniky vychází ze 
zkušeností rehabilitační am-
bulance a z práce s lidmi, kteří 
z určitých zdravotních důvodů 
potřebují pohyb. Lekce jsou 
samozřejmě vedeny buď 
našimi fyzioterapeuty, nebo 
externími spolupracovníky, 
kteří jsou profesionály ve 
svém oboru a mají dlouholeté 
odborné zkušenosti.“

MUDr. Chmelová upozor-
ňuje na fakt, že populace stár-
ne a v nabídce služeb je čím 
dál tím více potřebné myslet 
i na vyšší věkovou kategorii 
klientů. „I proto zcela nově 
otevíráme cvičební programy 
pro seniory. Jde o cvičení pro 

seniory a fi tness pro seniory. 
Obojí má svá specifi ka, která 
respektují potřeby a možnosti 
lidí ve vyšší věkové kategorii 
a umožňují jim být pohybově 
aktivní.“ 

Novinkou pro zájemce je 
také cvičení na bosu. Jde 
o nový cvičební trend, jenž 
dokáže aktivovat svalové 
skupiny a systémy, které jsou 
v lidském těle uloženy velmi 
hluboko podél páteře a které 
při standardních cvičebních 
procesech zahálejí. Cvičení 
na bosu přispívá k lepšímu 
vnímání těla a k lepší propri-
orecepci, je velmi efektivní 
a velmi dobře zbavuje člověka 
problémů především v oblasti 
páteře. 

„K prevenci bolesti zad je 
určeno cvičení ve spirálách 
s pomocí pružných lan. Je to 
rovněž velmi efektivní cvi-
čení, při němž pacient cvičí 
v tělocvičně pod vedením 
instruktora a poté relaxuje, 
zaplave si,“ pokračuje ve 
výčtu regeneračních a rekon-
dičních aktivit přednostka 
Kliniky léčebné rehabilitace 

FNO. „Zájemcům nabízíme 
také pilates zaměřené na 
koordinaci i power jógu, jež je 
založena na aktivaci svalové 
síly v určité pozici, protahuje 
a posiluje svaly, zkvalitňuje 
vnímání těl a zkvalitňuje 
koordinaci pohybu.“ Ale 
nejde jen o cvičení, které 
přispívá k prevenci bolesti zad 
a kloubů. 

„V mnoha případech přispí-
vá k těmto bolestem obezita. 
V současné populaci se bo-
hužel zvyšuje podíl obézních 
lidí. Jako velmi nebezpečný 
vnímám fakt, že tloustnou 
celé rodiny a že se obezita 
přenáší i na čím dál tím mladší 
populaci,“ pokračuje MUDr. 
Chmelová. „Proto máme pro 
děti, které bojují s nadváhou, 
připraven speciální cvičební 
program ve vodě i na suchu.“ 

TANEC V BAZÉNU SPÁLÍ TUKY A POSÍLÍ SRDCE

Soustřeďujeme naši pozornost na seniory a osoby se zdravotními problémy 

Klinika léčebné 
rehabilitace FN Ostrava
Tel.: 597 372 010
www.fno.cz

NO_11_2011.indd   5 1.11.2011   15:59:35

V říjnovém čísle Jižních listů vyšel obsáh-
lý materiál týkající se myšlenky vystavět 
patrový parkovací dům v Jičínské ulici ve 
Výškovicích. Protože článek u občanů vy-
volal spoustu ohlasů a názorů, přinášíme 
upřesňující a doplňující informace.

Městský obvod Ostrava-Jih dlouhodobě 
uvažuje o zlepšení stavu parkování a jed-
ním z možných řešení je právě výstavba 
parkovacích domů. „Nechceme jít cestou 
zvyšování počtu parkovacích míst zábo-
rem travnatých ploch,“ uvedl místostaros-
ta Pavel Planka. „Řešením skutečně nejsou 
stávající areály řadových garáží, které zabí-
rají mnoho pozemků a nabízejí jen nepatr-
ný zlomek potřebných stání,“ dodal archi-
tekt Cyril Vltavský. 
Planka připomněl, že výstavba parkovací-
ho domu v Jičínské ulici byla pouze v ro-
vině úvah. „Než by se případně přistou-
pilo k dalším krokům, občané žijící v této 

lokalitě by dostali možnost se k celé záleži-
tosti vyjádřit.“ V této věci vyvinula vlastní 
aktivitu trojice obvodních zastupitelů roze-
sláním petice občanům žijícím v dané lo-
kalitě. Jejich aktivitu projednala Rada MO 
Ostrava-Jih, která rozhodla, že v současné 
době se parkovací dům v Jičínské ulici sta-
vět nebude. „Úvahy o výstavbě byly odlo-
ženy, zároveň je třeba zdůraznit, že vnímá-
me odpor občanů proti záboru zelených 
ploch vyjádřený v petici. Proto se budeme 
nadále snažit hledat řešení neuspokojivé 
situace v oblasti parkování tak, abychom 
vyhověli požadavkům občanů. Jedinou 
efektivní možností se jeví intenzivní využi-
tí ploch buď v podzemí nebo naopak nad-
zemních patrových objektů. V obou přípa-
dech by automobily parkovaly nad sebou. 
Varianta v podzemí je ale několikanásobně 
dražším řešením, na které obvod ani měs-
to v dohledné době nebudou mít fi nanční 
prostředky,“ vysvětlil Pavel Planka.
Ostrava-Jih je navíc převážně obvodem 

sídlištní zástavby, která nedisponuje do-
statečným množstvím dosud nezasta-
věných ploch. Jediným řešením, které je 
mimochodem naprosto běžné v daleko 
rozvinutějších zemích než je ta naše, je in-
tenzivnější využívání ploch bez dalších zá-
borů volných pozemků, které je nutné po-
nechat pro rekreaci obyvatel, zeleň nebo 
dětská hřiště. Tímto řešením je výstavba 
patrových garáží, které jako jediné mohou 
nabídnout navýšení kapacit parkovacích 
stání, aniž bychom museli likvidovat zeleň. 
„Tím, že parkovací plochy nevystavíme, 
neubude aut před našimi domy, neubudou 
problémy s parkováním na chodnících, za-
travněných plochách, křižovatkách či pře-
chodech,“ dodal architekt Vltavský. (kut)

Parkovací dům v Jičínské ulici není aktuální

UZÁVĚRKA INZERCE 
DALŠÍHO ČÍSLA JE 12. 1. 2012
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Termíny zápisů dětí do 1. tříd pro školní rok 2012/2013

Přehled škol a termíny zápisů:
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20: 16. 
1. 2012 od 12 do 18 hod., 17. 1. 2012 od 13 do  
17 hod. Den otevřených dveří: 5. 1. 2012 v do-
poledních hodinách. Prezentace školy: www.
zsakucery.cz
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27: 16. 1. 
2012 od 10 do 18 hod., 17. 1. 2012 od 12 do 
17 hod. Den otevřených dveří: 11. 1. 2012. 
Prezentace školy: www.zsklegova.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A: 
16. 1. 2012 od 13 do 18 hod., 17. 1. 2012 od 13   
do 17 hod. Den otevřených dveří: 10. 1. 2012. 
Prezentace školy: www.zskrestova.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8: 16. 
1. 2012 od 12 do 18 hod., 17. 1. 2012 od 12 
do  17 hod. Den otevřených dveří: 10. 1. 2012. 
Prezentace školy: www.zsmitusova8.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16: 16. 
1. 2012 od 12 do 18 hod., 17. 1. 2012 od 12 
do  17 hod. Den otevřených dveří: 11. 1. 2012. 
Prezentace školy: www.zsmitusova16.cz
ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabův-
ka, Klegova 29: 16. 1. 2012 od 11 do 18 hod., 
17. 1. 2012 od 11 do 18 hod. Den otevřených 
dveří: 10. 1. 2012 od 8 do 18 hod. Prezentace 
školy: www.zslukasove.cz
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64: 16. 
1. 2012 od 13 do 18 hod., 17. 1. 2012 od 13 

do 17 hod. Den otevřených dveří: 5. 1. 2012, 
od 8 do 11:45 hod. je možné navštívit výuku 
v kterékoliv třídě, od 14 do 17 hod. prohlíd-
ka školy. Prezentace školy: www.zsprovaznic-
ka.cz

ZŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6: 16. 1. 2012 
od 13 do 18 hod., 17. 1. 2012 od 12 do 17 hod. 
Den otevřených dveří: 12. 1. 2012. Prezenta-
ce školy: www.kosare.cz 

ZŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 45: 16. 1. 
2012 od 13 do 18 hod., 17. 1. 2012 od 13 do 
17 hod. Prezentace školy: www.zsff ormana.
cz

ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1: 
17. 1. 2012 od 13 do 18 hod., 18. 1. 2012 od 13 
do 17 hod. Den otevřených dveří: 10. 1. a 11. 
1. 2012 od 8 do 10 hod. (v tyto dny a v tomto 
čase je možná konzultace se školní psycholož-
kou). Prezentace školy: www.zsdvorskeho.eu

ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15: 16. 
1. 2012 od 12 do 18 hod., 17. 1. 2012 od 12 do  
18 hod. Den otevřených dveří: 12. 1. 2012 od 
14 do 18 hod. Prezentace školy: www.kosmo-
nautu15.cz

ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13: 16. 
1. 2012 od 12 do 17 hod., 17. 1. 2012 od 12 do  
17 hod. Ukázková hodina pro budoucí prvňáč-
ky a jejich rodiče: 11. 1. 2012 v 9 hod. Prezen-
tace školy: www.zskosmonautu13.cz

ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52: 16. 1. 
2012 od 13 do 17 hod., 17. 1. 2012 od 13 do  
17 hod. Den otevřených dveří: 9. 1. 2012 od 9 
hod. Prezentace školy: www.zs-brezinova.cz

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12: 16. 1. 
2012 od 12 do 18 hod., 17. 1. 2012 od 13 
do 17 hod. Prezentace školy: www.zschrjuki-
nova.cz

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B: 16. 1. 
2012 od 12 do 17 hod., 17. 1. 2012 od 13 do 
18 hod. Den otevřených dveří: 12. 1. 2012. 
Prezentace školy: www.zsvolgogradska.wz.cz

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 
23: 16. 1. 2012 od 13 do 18 hod., 17. 1. 2012 
od  13 do 17 hod. Prezentace školy: www.zs-
jugoslavska.cz

ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100: 
17. 1. 2012 od 12 do 18 hod., 18. 1. 2012 od 12 
do  17 hod. Den otevřených dveří: 11. 1. 2012. 
Prezentace školy: www.zshorymirova.cz

ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2: 16. 1. 2012 
od 13 do 18 hod., 17. 1. 2012 od 14 do 17 hod. 
Den otevřených dveří: 11. 1. 2012. Prezenta-
ce školy: www.zs-srbska.cz

ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33: 16. 
1. 2012 od 13 do 18 hod., 17. 1. 2012 od 13 
do  17 hod. Prezentace školy: www.zs-seriko-
va.cz

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, protože se blíží termíny zá-
pisu dětí do 1. tříd, nabízíme vám přehled základních škol zři-
zovaných městským obvodem Ostrava-Jih a zároveň základní 
informace o zápisu. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě 
k zápisu k plnění povinné školní docházky podle  § 36 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
K zápisu se vezměte s sebou: občanský průkaz, rodný  list dítě-
te, je-li dítě cizí státní  příslušník, pak i doklad o povolení  jeho 
trvalého pobytu. V případě, že již byla dítěti odložena povin-

ná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí. Pokud 
zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docház-
ky, doloží společně s žádostí také doporučení odborného léka-
ře nebo doporučení školského poradenského zařízení. U dítě-
te, které dovrší šesti let v období září-prosinec daného školního 
roku, musí zákonný zástupce dítěte doložit vyjádření školského 
poradenského zařízení. U dítěte, které dovrší šesti let v obdo-
bí leden-červen daného školního roku, musí zákonný zástupce 
doložit vyjádření školského poradenského zařízení a odborné-
ho lékaře.   

Podrobnější nabídku jednotlivých škol lze najít na internetových stránkách www.ovajih.cz v sekci Školy a školská zařízení.
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SC-311466/5

Jak jsme informovali v listopadovém vydá-
ní tohoto radničního zpravodaje, dochází 
na úseku občanských průkazů (na základě 
novelizace zákona o občanských průka-
zech) k výrazným změnám, kdy se k 1. led-
nu 2012 zavádí nová podoba občanského 
průkazu. Důležitou změnou je rovněž sku-
tečnost, že v současné době již není možné 
podání žádosti o vydání občanského prů-
kazu na matričním úřadě, tedy i u ÚMOb 
Ostrava-Jih. Zároveň vyzvednout už vyho-
tovené občanské průkazy lze u ÚMOb Os-
trava-Jih pouze do konce letošního roku, 
resp. do čtvrtku 29. prosince 2011. Poté bu-
dou nevyzvednuté doklady předány úřa-
dům příslušným k vydání občanského 
průkazu podle místa trvalého pobytu ža-
datele (většinou tedy Magistrátu města Os-
travy, Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ost-
rava).
V souvislosti s ukončením vydávání ob-
čanských průkazů u ÚMOb Ostrava-Jih 
vycházíme opět občanům vstříc a rozšiřu-
jeme v období od 27. do 29. prosince 2011 
úřední hodiny i dny na úseku občanských 
průkazů.

Změny u úseku 
občanských průkazů

Úřední hodiny na úseku občanských 
průkazů v období od 27. do 29. 12. 2011

úterý 8.00 – 11.30 12.30 – 19.00
středa 8.00 – 12.00 13.00 – 19.00
čtvrtek 8.00 – 11.30 12.30 – 19.00

Sportovní centrum Dubina Plánované akce na měsíc leden:

7. 1. Mistrovská utkání – florbal 1. SC Vítkovice, 14-22 hod.
8. 1. Mistrovská utkání – florbal  1. SC Vítkovice, 10-18 hod.
14. 1. Mistrovská utkání – florbal  1. SC Vítkovice, 7-14.30 hod.
21. 1. Mistrovská utkání – florbal 1. SC Vítkovice, 9-21 hod.
22. 1. Mistrovská utkání – florbal 1. SC Vítkovice, 7-16 hod.
28. 1. Mistrovská utkání – florbal 1. SC Vítkovice, 9-21 hod.

První prosincový pátek proběhl v DK Akord už 4. ročník celostátní 
soutěže dětských pěveckých sborů (DPS) Vánoční akordy. Festivalu se 
zúčastnilo pětadvacet sborů, což dohromady čítalo přes sedm set mla-
dých zpěváků rozdělených do tří skupin. V kategorii A soutěžili nej-
mladší, kategorii B tvořili jejich starší spolužáci a C i středoškoláci, 
případně školy se zaměřením na hudební výchovu a základní umělec-
ké školy. Absolutním vítězem kategorie B se stal ostravský DPS Ko-Ko 
(na snímku). Vánoční akordy pořádala tradičně ZŠ Kosmonautů 15 
s hlavním organizátorem akce, sbormistrem Zdeňkem Ševčíkem. Ceny 
nejlepším předával místostarosta Radim Lauko. Foto: J. Kuchař

Jediný novoroční ohňostroj na území měs-
ta Ostravy připravuje na první lednový den 
městský obvod Ostrava-Jih. 

Dvacetiminutová hudební a světelná show 
se uskuteční od 18 hodin u kruhového ob-
jezdu v Hrabůvce. Ohňostroj se na stejném 
místě konal už pětkrát, letos ho sledovalo 
na čtrnáct tisíc občanů. 
„Všude mají ohňostroje o silvestrovské 
půlnoci, a protože v našem obvodu byd-
lí spousta mladých rodin s dětmi, rozhod-
li jsme se, že uděláme něco atypického až 
na Nový rok. Večer už jsou všichni dosta-
tečně vyspaní, aby se ohňostroje mohli zú-
častnit,“ usmál se starosta Karel Sibinský 
a dodal: „Potvrdilo se, že ohňostroj lidé 
přijali za svůj, a já jsem moc rád, že tomu 
tak je.“ 
Také 1. ledna 2012 se obyvatelé obvodu 
mohou těšit na velkolepou show. Ze čtyř 
míst bude odpáleno na půl tuny pyro-
techniky. Scénický ohňostroj v obrazcích 
s výškovým fi nále podbarvený mixem 
čtyř hudebních žánrů (Metallica, U2, Lou 
Reed+Duran Duran, Bon Jovi) bude trvat 

dvacet minut. Uvede jej novoroční uvítání 
starosty obvodu Karla Sibinského a česká 
státní hymna. Novinkou bude zakončení 
ohňostroje logem Ostravy – třemi vykřič-
níky. Tento efekt bude nejlépe vidět v blíz-
kosti kruhového objezdu od rozsvíceného 
stromu a také z protilehlé strany (jedná se 
tz v. dvourozměrný efekt, viditelný pouze 
ze dvou stran).
Jako každoročně si akce vyžádá časově 
omezené uzavírky příjezdových komuni-
kací v rozmezí od 17.45 do 18.30 hodin. 
Po dobu konání ohňostroje bude přerušen 
provoz městské hromadné dopravy. Od 
18 do 18.20 hodin bude v prostoru kruho-
vého objezdu vypnuto veřejné osvětlení. 
Z bezpečnostních důvodů dojde k zame-
zení vstupu veřejnosti do prostoru kru-
hového objezdu. Kvůli padajícímu pope-
lu by návštěvníci kvůli bezpečnosti neměli 
stát ve směru větru. Na místě budou pří-
tomni zástupci městské i republikové po-
licie, hasičů a lékařské služby. Pro zájemce 
o zhlédnutí ohňostroje z lokality Výškovic 
dojde k posílení linky č. 41 před i po ukon-
čení ohňostroje.  (kut)

Novoroční ohňostroj bude velkolepý
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Pan Zdeněk se narodil v čer-
venci roku 1930 v Krčmani 
u Olomouce. Vyučil se pán-
ským krejčím a po absolvování 
vojenské služby nastoupil jako 
dělník do železáren Petra Bez-
ruče v Olomouci. Od roku 1965 
až do důchodu pracoval v děl-
nických profesích, nejprve ve 
Vítkovicích, později v Kunči-
cích. Paní Miroslava se narodi-
la v říjnu roku 1933 v Brodku 
u Přerova. Pracovala v čokolá-
dovně Zora Olomouc, po pře-
stěhování do Ostravy jako po-
kojská na ubytovně v Zábřehu. 
K jejím zálibám patří pletení, 
vyšívání a jiné ruční práce. 
Seznámili se v září roku 1949 
a o dva roky později dne 
10. listopadu 1951 vstoupili 

do svazku manželského. Pře-
vážnou část svého života vě-
novali rodině a výchově dětí. 
Svým dcerám Miloslavě, Jaro-
slavě a Dagmar zajistili šťastné 
a bezstarostné dětství. Všich-
ni trávili volný čas společně 
doma nebo na výletech. Ro-
dina se postupně rozrostla 
o vnučky Lucii, Kateřinu, Mar-
kétu, Adélu a Terezu a pravnu-
ky Honzíka a Kryštůfk a. Chví-
le, kdy se celá rodina sejde, 
patří ke šťastným dnům man-
želů Pechových.
Šedesát let společného života 
si připomněli v sobotu 26. lis-
topadu v obřadní síni radnice, 
jejich oddávajícím byla radní 
Libuše Přikrylová a ceremoni-
ářkou Šárka Zubková.

DIAMANTOVÁ SVATBA 
manželů Pechových

Pan Oldřich se narodil v červnu roku 1938 v Hrabůvce. Po vy-
učení nastoupil jako soustružník do vítkovických autodílen mi-
nisterstva vnitra, kde pracoval až do roku 2002, kdy odešel do 
starobního důchodu. Při zaměstnání vystudoval střední prů-
myslovou školu strojní ve Vítkovicích. Dodnes působí v auto-
škole jako lektor při výchově nových řidičů. Pan Oldřich je vel-
kým kutilem, na rodinné rekreační chalupě s radostí prováděl 
veškeré stavební práce, rád také luští křížovky.
Paní Anna se narodila v červnu roku 1943 v Hrabůvce. Na 
zdravotní škole ve Vítkovicích vystudovala obor dětská sestra, 
poté nastoupila do krajské nemocnice na dětské oddělení, kde 
pracovala až do narození syna Pavla v roce 1964. Po dvoule-
té mateřské dovolené začala pracovat na SOU stavebním v Zá-
břehu na ekonomickém úseku a v roce 2000 odešla do důcho-
du. K zálibám paní Anny patří zahrádka, domácnost a práce 
s počítačem.
Své „ANO“ si řekli 23. prosince 1961 v Hrabůvce. Manželé Ti-
lečkovi vychovali dvě děti, syna Pavla a dceru Šárku. Rodina se 
později rozrostla o jednoho vnuka a tři vnučky, ze kterých mají 
velkou radost. 
Padesát let společného života si připomněli zlatou svatbou 
10. prosince v obřadní síni radnice. Jejich oddávajícím byl sta-
rosta Karel Sibinský a ceremoniářkou Šárka Zubková.

ZLATÁ SVATBA 
manželů Tilečkových

16. 1. 2012 v 19 hodin
OSTRAVA- EZ ARÉNA aussiefloyd.com

Vám přinášíVám přináší

PRODEJ VSTUPENEK V SÍTÍCH

www.arena-vitkovice.cz

www.pragokoncert.com

92x63_NaseOstrava_australian pink floyd.indd   1 13.9.2011   8:50:58

NEJVĚTŠÍ TURNÉ ALEXANDROVCŮ V ČR

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.ALEXANDROVCI.CZ

OSTRAVA
HALA SAREZA25.5.

EXKLUZIVNÍ HOST: BÁRA BASIKOVÁ

VÁNOČNÍ DÁREK

CD ZDARMA
POUZE DO 23.12.!

VSTUPENKY

Foto: Jiří Galusek

Foto: rodinný archiv

SC-310994/17 SC-311626/12
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V úterý 6. prosince byla na programu Senior klubu v DK Akord 
mikulášská nadílka. Kromě veselého rejdění čertů a Mikulášů za hu-
debního doprovodu Petra Práška, senioři vyslechli i přednášku s pro-
jekcí dokumentárních fi lmů Lumíra Pecolda s názvem Rituály od 
Mikuláše po Tři krále. Zcela zaplněný Klub Akord je stálou vizitkou 
velkého zájmu seniorů o společenský život v obvodu. 

Foto: Hana Papežová 

SC-311342/14

Adresa:
Robert Marek 
– Domino
Válcovní 1689/34
703 00 Ostrava

TELEFONY
tel.: 596 620 620
fax: 596 620 858
mobil: 736 632 200

www.okna-ostrava.cz
www.marek-domino.cz

OKNAOKNA
STŘECHYSTŘECHY
ZATEPLENÍZATEPLENÍ  
ŽALUZIE ISOŽALUZIE ISO
SÍTA PROTI HMYZUSÍTA PROTI HMYZU

SC-311478/3

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY/ZE ŽIVOTA SENIORŮ

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

Otakar Oršový 96 let
Anežka Vajdová 93 let
Marie Burianová 93 let
Věra Fialová 92 let
František Pospíšil 92 let
Božena Záviská 91 let
Anežka Mandrlová 91 let
Herta Gřundělová 91 let
Marie Bednářová 91 let
Otakar Tyl 90 let
Vladimír Šteif 90 let
Blažena Seidlerová 90 let
Božena Kožušníková 90 let
Jan Brandýs 90 let
Božena Novobilská 90 let
Anežka Schmidtová 85 let
František Pitrun 85 let
Miloslav Madusiok 85 let
Jindřiška Klimčíková 85 let

Jaroslav Bolek 85 let
Helena Tóthová 80 let
Marie Štěrbová 80 let
Libor Štefánek 80 let
Jiřina Šperlínová 80 let
Dušan Sýkora 80 let
Olga Sommerová 80 let
Anna Pitĺaničová 80 let
Eliška Petrželková 80 let
Marie Návratová 80 let
Zdeněk Majdyš 80 let
Štěpánka Kiliánová 80 let
Drahomíra Jašková 80 let
Miloslava Hrdinová 80 let
Zdeněk Hlavatý 80 let
Hildegarda Getlerová 80 let
Božena Fialová 80 let
Jiřina Dokoupilová 80 let
Anna Dancziková 80 let

V obvodu stojí 
Modla a Kubitron
Modla a Kubitron. To jsou jména dvou soch, které urči-
tě neušly pozornosti všímavých obyvatel obvodu. Na-
cházejí se na frekventovaných místech v Hrabůvce. 

Autorem 3,4 m vysoké sochy Modla (vlevo) je Anto-
nín Gavlas, jeho dílo z jesenického černého mramoru 
je umístěno před budovou Úřadu městského obvo-
du Ostrava-Jih. Kubitron (vpravo) polského socha-
ře Jana Wajracha je z dubového dřeva, dosahuje výš-
ky 4,2 m a umístěn je v parkové úpravě u kruhového 
objezdu v Hrabůvce. Obě sochy vznikly na Meziná-
rodním sochařském sympoziu Plesná 2011. „Autoři je 
bezplatně darovali našemu městskému obvodu, kte-
rý se zavázal díla na své náklady převézt, instalovat, 
udržovat, chránit a zajistit jejich trvalé označení po-
piskami,“ řekl místostarosta Radim Miklas. Sn
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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, Velfl íkova 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
5. 1. v 17.30 h MEDITACE PRO ZDRAVÍ, před-
nášky Mgr. Zuzany Ondruchové pomáhají najít 
cestu ke zdraví a duchovnímu růstu, odhalují sou-
vislosti a příčiny a vedou k pochopení smyslu ži-
vota. Předprodej KD K-TRIO.
8., 15., 22., 29. 1. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY –
živá hudba, pro příznivce společenského tance se 
skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
10. 1. v 17.15 h ENERGETICKÉ CVIČENÍ - PĚT 
TIBEŤANŮ, ukázková hodina
cvičení podporující zdraví, energii a osobní vita-
litu v Komorním klubu v Jubilejní kolonii.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
18. 1. v 17 h VERNISÁŽ Skotská krajina - výstava 
fotografi í Magdalény Mladějovské
19. 1. v 19 h LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P, koncert k no-
vému CD Chutnáš po cizím ovoci, předprodej KD 
K-TRIO, OIS.
21. 1. v 19.30 h COUNTRY BÁL hraje KYJOVICKÉ 
KLEPETO, WESTERNOVÁ SHOW, STYLOVÉ 
OBLEČENÍ VÍTÁNO, předprodej KD K-TRIO

 VÝSTAVY
do 16. 1. Eva Dudová, výstava obrazů a grafi k
18. 1. v 17 h vernisáž SKOTSKÁ KRAJINA – foto-
grafi e Magdalény Mladějovské
do 5. 2. Aleš Mrkva a Radim Heinich – Z Vrati-
mova na hory táhne to i bačkory (1. část) – výstava 
fotografi í v restauraci K-TRIO

 DĚTEM
15. 1. v 10 h INDIÁNSKÁ POHÁDKA – maňás-
kové divadelní představení pro nejmenší Divadla 
Smíšek, předprodej KD K-TRIO
22. 1. v 10 h ŠMOULÍ KARNEVAL – karnevalový 
rej masek s klaunem Hopsalínem. Předprodej KD 
K-TRIO.
25. a 26. 1. soutěžní projekt pro žáky 8 a 9. tříd 
„ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“ s prezentací 
a doprovodným programem středních odborných 
škol. Informace a rezervace ne tel: 596 721 488

 KURZY, SEMINÁŘE, VZDĚLÁVÁNÍ
Semináře
Astrologický tarot II.  - práce s vlastním horosko-
pem a symbolovými kartami
Trénuj mozek v každém věku - praktické rady 
a techniky pro zlepšení paměti
Léčivá síla dechu - hledání cesty ke zdraví s Mgr. 
Zuzanou Ondruchovou

 Kurzy pro děti 
Pohybová výchova pro děti od 4 let
Výuka hry na kytaru od 8 let
Školička malého výtvarníka od 5 do 8 let
Břišní tance od 9 do 14 let
Hip Hop od 6 do 15 let
Disco dance  od 6 do 11 let
Taneční klub MINI od 4 do 6 let

 KULTURA TĚLA
Pohybové kurzy 
Kalanetika, P- Class, Pilates s Bosu, Port De Bras – 
Pilates, Cvičení - prevence bolesti zad, Cvičení pro 
seniory, Cvičení na velkých míčích, Jóga, Latina 
dance, Zum dance, Linie, Body form, Taneční pro 
manželské páry a partnerské dvojice, Irské tance, 
Břišní tance, Energetické cvičení - Pět Tibeťanů

 KOMORNÍ KLUB
7. 1. v 17 h NOVOROČNÍ KONCERT Účinkují: 

Vendula Stískalová Černá, Michal Stískal – zpěv, 
Regina Bednaříková – klavír. Program: W. A. Mo-
zart, A. Borodin, P. I. Čajkovskij, R. Strauss, G. 
Puccini, B. Smetana, A. Dvořák. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS, v den akce od 16.30 hodin na místě.
22. 1. v 19 h Justin Echols Quartet (USA/CZ), ja-
zzový zpěvák z Oklahomy, koncert ve složení 
Justin Echols - zpěv, Tomáš Jochmann - piano, 
Lukáš Kytnar - kontrabas, Tomáš Hobzek - bicí, 
předprodej KD K-TRIO, OIS, v den akce na místě 
od 18.30 hodin

KINO LUNA 

Digitální kino dle standardu DCI    
ul. Výškovická 113, tel.: 596 751 712-3
Info 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, 
15 minut před začátkem představení jsou automa-
ticky uvolňovány k dalšímu prodeji
V pondělí 2. 1. v 17.00 h: ANONYM (Anony-
mous, USA 2011). Zapomeňte, že Shakespeare 
něco napsal. České titulky, od 12 let, drama / 130 
minut. Levné pondělí - vstupné 60 Kč.
Od pondělí 2. 1. do úterý 3. 1. v 19.30 h: ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK (New Years Eve, USA 2011). Roman-
tický fi lm oslavuje lásku, naději a nové začátky 
v příbězích párů i singlů. České titulky, od 12 let. 
Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Úterý 3. 1. v 17.00 h: ALOIS NEBEL (ČR 2011). 
Úspěšná adaptace kultovního komiksu. Ml. pří-
stupný, drama / 87 minut. Vstupné 60 Kč.
Středa 4. 1. v 17.30 h: POST MORTEM (Chile, Ně-
mecko, Mexiko 2010). Klub fi lmového umění. Je-
den z nejvýraznějších snímků loňského festivalu 
v Benátkách. Režie Pablo Larrain. České titulky, 98 
minut. Vstupné 75 Kč. 
Od čtvrtka 5. 1. do neděle 8. 1. v 17.00 h: OCE-
LOVÁ PĚST (Real Steel, USA 2011). České znění, 
ml. přístupný, akční / sci-fi , 127 minut. Vstupné 80 
Kč.
Od čtvrtka 5. 1. do úterý 10. 1. v 19.30 h: SHER-
LOCK HOLMES: HRA STÍNŮ (Sherlock Hol-
mes: Game of Shadows, USA 2011). Premiéra. 
Další pokračování akčních příhod slavného detek-
tiva. České titulky, od 12 let, 129 minut. Vstupné 
90 Kč.
Od soboty 7. 1. do neděle 8. 1. v 15.00 h: KO-
COUR V BOTÁCH 2D  (Puss in Boots, USA 2011). 
Oblíbená postava ze zlobří ságy o Shrekovi ve 
vlastním příběhu. České znění, animovaná kome-
die / 90 minut, bez 3D brýlí. Vstupné 80 Kč.
Neděle 8. 1. v 10 h: PEJSKOVÉ V POHÁDCE 
(ČR). Pohádkové dopoledne pro nejmenší. 
Vstupné 30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy.
Od pondělí 9. 1. do úterý 10. 1. v 17.00 h: PER-
FECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY (ČR 2011). 
Originální komedie Alice Nellis, jejíž hlavní hr-
dinka (Ivana Chýlková) nestihla dospět. Mládeži 
od 12 let, 108 minut. Vstupné 80 Kč. Levné pondělí 
– vstupné 60 Kč.
Středa 11. 1. v 9.30 h: AUTA 2D (The Cars, USA 
2011). Zadáno pro mateřské školy.
Středa 11. 1. v 17.30 h: LE HAVRE (Le Havre, Fin-
sko / Francie / Německo 2011). Klub fi lmového 
umění. Režie Aki Kaurismäki. Komedie / drama, 
93 minut, české titulky. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 12. 1. do neděle 15. 1. v 17.00 h (mimo 
14. 1.): TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. ČÁST 
(Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1, USA 
2011). Budeme svědky svatby Edwarda s Bellou 
a jejich následných líbánek, které nezůstanou bez 
následků. České titulky, od 12 let. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 12. 1. do úterý 17. 1. v 19.30 h (mimo 

14. 1.): MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY (The 
Girl with the Dragon Tatt oo, USA 2011). Premiéra. 
Kriminální příběh podle literárního bestselleru. 
Režie David Fincher. České titulky, od 12 let, 158 
minut. Premiérové vstupné 135 Kč.
Neděle 15. 1. v 10.00 h: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
(ČR). Pohádkové dopoledne pro nejmenší. 
Vstupné 30 Kč s možností rodinné slevy.
Neděle 15. 1. v 15.00 h: ARTHUR A SOUBOJ 
DVOU SVĚTŮ (Arthur et la guerre des deux 
mondes,  Francie 2010). Animované fantasy pro 
celou rodinu v českém znění, 101 minut. Vstupné 
75 Kč.
Od pondělí 16. 1. do úterý 17. 1. v 17.00 h: MO-
NEYBALL (Moneyball, USA 2011). Film natočený 
podle skutečného příběhu. České titulky, ml. pří-
stupný, drama / sportovní / životopisný / 133 mi-
nut. Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 
Kč.
Středa 18. 1. v 17.30 h:  WEST SIDE STORY (USA 
1961). Klub fi lmového umění. Muzikálová adap-
tace Romea a Julie, co navždy změnila dějiny 
žánru. Režie Jerome Robbins, Robert Wise. České 
titulky, 151 minut. Vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 19. 1. do neděle 22. 1. v 15.30 h: HA-
PPY FEET2 - 3D (Happy Feet 2, USA 2011, 3D 
brýle). Premiéra. Pokračování úspěšného ani-
máku tentokrát s 3D efektem. České znění, ro-
dinný / 108 minut. Vstupné 130 Kč.
Od čtvrtka 19. 1. do neděle 22. 1. v 17.30 h a od 
pondělí 23. 1. do středy 25. 1. v 19.30 h: LÁSKA 
JE LÁSKA  (ČR 2012). Premiéra. Romantická ko-
medie s P. Nárožným, S. Stašovou, E. Balzerovou, 
O. Vetchým aj. Režie Milan Cieslar. Mládeži od 12 
let. Vstupné 105 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 
Kč.
Od čtvrtka 19. 1. do neděle 22. 1.v 19.45 h: KA-
ZATEL KALAŠNIKOV (Machine Gun Preacher, 
USA 2011). Premiéra. Příběh bývalého drogového 
dealera. České titulky, akční / životopisný / 127 
minut. Vstupné 90 Kč.
Neděle 22. 1. v 10.00 h: NAŠE KARKULKA (ČR). 
Pohádkové dopoledne pro nejmenší. Jednotné 
vstupné 30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy.
Od pondělí 23. 1. do úterý 24. 1. v 17.00 h: HRA-
NAŘI (ČR 2011). Akční thriller o korupci a poli-
tice. Od 12 let, 96 minut. Vstupné 90 Kč. Levné 
pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 25. 1. v 17.30 h: LOVCI HLAV (Hodeje-
gerne, Norsko 2011). Klub fi lmového umění. Režie 
Morten Tyldum. České titulky, thriller / 100 minut. 
Vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 26. 1. do neděle 29. 1. v 15.00 h. (mimo 
27. 1.): VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 2D (Arthur 
Christmas, USA 2011). Jak jen to Santa dělá, že 
dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? 
České znění, animovaný /  98 minut. Vstupné 90 
Kč.
Od čtvrtka 26. 1. do pondělí  30. 1. v 17.00 h: HA-
PPY FEET2 – 3D (Happy Feet 2, USA 2011, 3D 
brýle). Rodinná animovaná zábava. České znění, 
108 minut. Vstupné 130 Kč. Levné pondělí – 
vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 26. 1. do neděle 29. 1. v 19.30 h: VR-
TĚTI ŽENOU (Hysteria, VB 2011). Premiéra. 
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru. České titulky, 
ml. nepřístupný, komedie / 100 minut. Vstupné 90 
Kč.
Neděle 29. 1. v 10.00 h.: MACH A ŠEBESTOVÁ 
K TABULI (ČR). Pohádkové dopoledne pro nej-
menší. Vstupné 30 Kč s možností uplatnění ro-
dinné slevy.
Pondělí 30. 1. v 15.00 h: ŽRALOCI NA S(O)UŠI 
(SeeFood, Malajsie 2011). Animovaná komedie. 
České znění, 98 minut. Vstupné 60 Kč
Od pondělí 30. 1. do úterý 31. 1. v 19.30 h: BŮH 
MASAKRU (Carnage, Francie, Německo, Polsko 
2011). Premiéra. Nejnovější fi lm režiséra Romana 
Polanského se odehrává v současném New Yorku. 
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České titulky, ml. nepřístupný, 79 minut. Vstupné 
90 Kč.
Úterý 31. 1. v 15.00 h: SAXÁNA A LEXIKON 
KOUZEL (ČR 2011). Rodinná pohádková kome-
die. 90 minut. Vstupné 60 Kč.
Úterý 31. 1. v 17.00 h: TINTINOVA DOBRO-
DRUŽSTVÍ 3D (The Adventures of Tintin: The 
Secret of the Unicorn, USA 2011, 3D brýle). Ani-
movaný  snímek v režii Stevena Spielberga. České 
znění, 107 minut. Vstupné 130 Kč.
OPERA V KINĚ – PŘIPRAVUJEME 
Středa 8. 2. v 18 h: GIUSEPPE VERDI – RIGOLE-
TTO (Mantova). Účinkují Plácido Domingo, Ru-
ggero Raimondi, Julia Novikova aj. Nastudování 
italsky. Vstupné 250 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
19. 1. v 19.00 h  Na útěku (P. Palmade, Ch. Duthu-
ron) -  úsměvná jevištní roadmovie o útěku dvou 
žen. Hrají: JANA ŠTĚPÁNKOVÁ A ZLATA 
ADAMOVSKÁ, uvádí Divadlo Ungelt.
29. 1. v 19.00 h  SZIDI TOBIAS  – koncert sloven-
ské šansoniérky s hlasem drsným i jemně sameto-
vým. Uvede repertoár z nového CD – Ať se dobré 
děje.
Připravujeme:
16. 2. v 19.00 h  Soukromý skandál – komedie 
o lásce v době fi nanční krize.  Studio Dva, hrají: 
Eva Holubová, Maroš Kramár, Kryštof Hádek 
a další.
28. 2. v 19 hodin  Kumšt – Divadlo Na  Jezerce  –
J. Tříska, J. Hrušínský, J. Kačer 

 Společenská zábava
3. 1. v 15.00 h  Senior klub v Akordu. Novoroční 
koncert pěveckého sboru Duha. Národní rada 
zdravotně postižených informuje. K poslechu 
a tanci hraje Petr Prášek. Vstup zdarma.
13. 1.  ve 20.00  h SPOLEČENSKÝ PLES DK 
AKORD
Tančíte rádi walz, tango, valčík, salsu, jive nebo 
jinou klasiku? Tento ples je pro vás! Hraje sku-
pina Jupiter, pro příznivce diskotéky hraje Franta 
Krásný.
14.-15. 1.  od  9 -17.00 h  DNY ZDRAVÉHO 
HUBNUTÍ – 1. ročník výstavy s doprovodným 
programem. 
14. 1. Přednáška R. Herber – hubnutí s Kneippo-
vou metodou (10.00), MUDr. D. Vdechová – hypo-
xiterapie – Jak cíleně zhubout (11.00), ing. M. Silo-
nová – jak vypadat a cítit se štíhlejší (15.00),
Cvičení: Pilates – MUDr. K. Bendová (10.00), Fitt -
ball – A Zomberová (16.00), Módní přehlídka 
a účesová show Studio Ivana (14.00, 16.00).
15. 1. Dr. L. Ryšavá – dietoložka (10.00), PhDr. 
M. Slámová – snižování nadváhy (13.00),  Ing. 
Petr HAVLÍČEK – Jídlo jako životní styl (14.00), 
Cvičení salsa a zumba – Jana Bilicerová (10.00),  
Módní show a kreativní účesy mužů Studio Re-
nomé a Hana Sedláčková (11.00 a 16.00) a další 
prezentace. Více: na hubnu.eu
21. 1. ve  20.00 h DISKOPLES . Roztočíme  to s DJ 
Frantou Krásným a doplníme programem
26.  1.  v 19.00 h SCREAMERS V PROUDU 
ČASU  - Ve skvělé travesti show se na přízeň di-
váků těší Láďa, Paula, Valerie, Saša, Nadja a Lili.
27. 1. v 19.30h  20. REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH. Hraje 
Jupiter, DJ Tomáš Hrstka, moderují Radek Erben 
a Monika Žídková, hlavní host Dalibor Janda, 
dále vystoupí Jarek Filgas, laserová show a živé 
sochy.

 Klub Akord
25. 1. v  19.00 h  JOSEF  2  aneb České opruzení, 
pivní zpěvohra. M. JAROŠEK A ZBĚSILÁ 
PÍPA .
26. 1. v  17.00 h  DÁMY, NA KAFÍČKO aneb 
Mezi nebem a zemí. Renata Herber – utorka knih 
o tarotu a zdraví a Lucie Hovjacká hosty Vlaďky 
Dohnalové.
29. 1. v 19.00h  Szidi Tobias – koncert slovenské 
šansoniérky s hlasem drsným i jemně sametovým. 
Uvede repertoár z nového CD – Ať se dobré děje.

 Dětem
18. 1. v 8.30 a 10.00 h  IVO BATOUŠEK A JUM-
PING DRUMS . Interaktivní koncert bubeníků. 
Určeno pro žáky 1.-9. tříd.
22. 1. v 15.00 h POHÁDKOVÝ KARNEVAL  
se Zdeňkem Kačorem. Veselé odpoledne, kde děti 
budou tancovat, zpívat i hrát si.
Připravujeme
15. 2. Pavel Novák, ml. „O zvířatech“. Hudební 
pořad pro děti MŠ a  ZŠ.
26. 2. Pohádkový karneval – Karnevalový rej po-
hádkových postaviček

 Výstavy
Fotogalerie – Surrealistické střípky Frýdku-
-Místku  Radomíra Pekaríka.  Vernisáž 11. 1. v 17 
hodin, výstava porvá do 29. 2.
Malá galerie –   Pavel Marcel – výstava fotografi í 
potrvá do 29. 2.
Kultura těla
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla 
a mysli. Nevyčerpává, dodává energii (pondělí 
večer a středa dopoledne). 
Orientální tanec - škola Elahe V. Gazdové
Body form – pomalejší cvičení vhodné pro 
všechny věkové kategorie (pondělí, středa). 
Relaxační cvičení – udržení fyzické kondice, zlep-
šení zdravotního a duševního stavu (čtvrtek do-
poledne).
Jóga – tělesná, dechová a relaxační cvičení pro 
rovnováhu organismu (úterý). 
Stepování -  tanec pro mládež i dospělé (čtvrtek).
Body styling – posilovací cvičení s gumami.
(středa).
Salsa další latinsko-americké tance – dokáže  
uvolnit a zároveň posílit.
Latino mix - latinsko americké tance s prvky 
zumby – při cvičení si budete připadat jako na ta-
neční párty.
Kalanetika – spalovací cvičení bez větších sestav.
Cvičení s fi tbally – posilování svalových partií na 
balančním míči (pondělí, čtvrtek).

 Pro děti
Barevné cvičení pro děti 4-6 let – rozvíjí koordi-
naci pohybu, dýchání, základy tance, akrobacie 
(úterý). 
Rytmika pro děti od 7 let – zaměřena na taneční 
pohyb v klasických i folklorních tancích (úterý).
Taneční soubor Koťata (3-4 roky) – děti si budou 
hrát, tanči a zpívat (pondělí). Předpoklad je, že 
děti vydrží bez rodičů.
Taneční soubor Broučci (5 -8 let). Navazuje na tra-
dice valašského folkloru.
Aerobic pro dívky 9-12 let. Skvělé dynamické cvi-
čení vhodné pro tuto věkovou skupinu (pondělí).
Stepování – tanec. Základy stepování pro  mládež 
od 12 let (čtvrtek).
Kuřátka – cvičení s overbally, stuhami, pro děti od 
3-4 let (středa). 
Vzdělávání
Jazykové kurzy –Angličtina, Francouzština

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

příspěvková organizace
Gurťjevova 8, 700 30  Ostrava 3

tel.: 596 746 062, 596 753 224
lenka.cervena@svczabreh.cz
www.svczabreh.cz
www.denzemeostrava.cz
www.fotbalprorozvoj.org
Připravované akce:
Tvořivá sobota 
  7. 1. – Tvůrčí dílny a workshopy výtvarných tech-
nik. Batika, keramika, smaltování, decoupage, 
ketlování, malování na hedvábí, linoryt, Tiff any 
technika, drátkování, malování na sklo a další 
techniky. Pro veřejnost od 10:00 do 15:00. Cena 
250,- za dílnu.
Turnaj v Dračím Doupěti 
14.–15. 1. – setkání všech fanoušků sci-fi  a fantasy. 
Nejlepší družinka, stejně tak nejlepší hráč budou 
odměněni i tentokrát knihou. Začínáme v sobotu 
od 8 hodin, končíme v neděli v 16 hodin.Vstupné 
50,- Kč/osobu pro registrované a v kostýmu, 
ostatní 80,- kč/osobu. Pobočka Ostrava-Dubina.
Čertoviny 
20.–21. 1. – tradiční setkání dětí z letních táborů 
a nabídka letních táborů na rok 2012.
Jarní tábor - lyžařský a snowboard - Velké Kar-
lovice, Kyčerka 
11.–16. 3. – přihlášky na recepci SVČ Ostrava-Zá-
břeh, cena 2 900,- Kč + vleky. Info: p. Kovářová
Jarní tábor - nelyžařský a pro rodiče s dětmi - 
Mečová, Horní Bečva 
11.–16. 3. – přihlášky na recepci SVČ Ostrava-Zá-
břeh, cena 2 300,- Kč. Info: p. Červená 
Nabídka letních táborů od 23. 1. - přihlášky na 
recepci SVČ 
Zápisy na 2. pololetí 2011/2012 do všech zájmo-
vých útvarů budou od 16. 1. na recepci SVČ Os-
trava-Zábřeh i na recepci pobočky Dubina, více 
info na www.svczabreh.cz. 

 
VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303, e-mail.ova@arena-vitkovice     
www.arena-vitkovice.cz
  6. 1. v 17:30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – BK 
Mladá Boleslav. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy    
10. 1. v 17:30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
Kometa Brno. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
13. 1. v 17:30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
Slavia Praha. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
16. 1. v 19 hod. – THE AUSTRALIAN PINK 
FLOYD SHOW. ČEZ ARÉNA
Exposed in the light World Tour 2012 
20. 1. v 17:30 hod.– HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
Plzeň 1929. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
24. 1. v 17:00 hod. – OSTRAVSKÁ LAŤKA. Multi-
funkční hala
mezinárodní halový atletický mítink ve skoku do výšky
27. 1. v 17:30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – Bílí 
Tygři Liberec. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
31. 1. v 17:30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
Sparta Praha. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy.
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. Multifunkční hala 
Středy: 16:00 - 17:30 hod. 
Soboty, neděle: 16:30 -18::00 hod. 
Připravujeme:
31. 3. 2012 v 19 hod. FOREVER. KING OF POP 
THE MICHAEL JACKSON SHOW. Zimní stadion 
Ostrava-Poruba
nejlepší světová živá hudební a taneční podiová show 
s odkazem Michaela Jacksona 
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Pěvecká soutěž na ZŠ Krestova

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA ŠKOL

Hledáme talenty aneb Přijďte si k nám za-
zpívat. Takový byl název pěvecké soutěže, 
které se během podzimu zúčastnilo něko-
lik set dětí z ostravských mateřských škol. 

A protože talentovaných dětí je mezi před-
školáky opravdu hodně, soutěž měla vyso-
kou interpretační úroveň. 
Do soutěže se mohly přihlásit děti od pěti 
do sedmi let, které nejen rády zpívají, ale 
tadé vystupují na veřejnosti. Každý soutě-
žící si připravil jednu lidovou nebo umě-
lou píseň podle vlastního výběru. Zpěváčci 
zpívali buď a capella, nebo s doprovodem 
klavíru, kytary a dalších hudebních nástro-
jů. 
Soutěž probíhala ve třech kolech, v tříd-
ním se mezi sebou utkaly děti z jedné tří-
dy mateřské školy. Vítězové třídního kola 
postoupili do celoškolního kola, kde už 
zpívali před širším publikem složeným ze 
žáků jejich mateřských škol. Toto kolo se 
konalo za účasti pořadatele soutěže, kte-
rým bylo Sdružení rodičů a přátel školy 
při ZŠ Krestova. Nejlepší zpěváci obdrže-

li nominaci na účast v městském kole, kte-
ré se uskutečnilo v sále školy 30. listopa-
du. Kaž dý soutěžící si s sebou přivedl svůj 
tým fanoušků, kterými byli sourozenci, ro-
diče, prarodiče nebo paní učitelky ze škol-
ky. O kulturní program, moderování celé 
akce i catering se postarali žáci hostitelské 
školy. Díky skvělé atmosféře v sále se všem 
dětem podařilo předvést připravené písně 
na výbornou.
Díky pořadateli akce a fi nanční dotaci Úřa-
du městského obvodu Ostrava-Jih mohly 
být výkony všech dětí oceněny nejen diplo-
my, ale i hodnotnými cenami a nikdo neo-
dešel s prázdnou.  (d)

  Den otevřených dveří na gymnáziu 
Volgogradská

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgo-
gradská 6a, pořádá v úterý 17. ledna 2012 
od 15 do 18 hodin den otevřených dve-
ří. Informace o studiu a přijímacím říze-
ní budou souhrnně podávány v 16 a v 17 
hodin. Více informací lze získat na tel. 
čísle 596 750 873 nebo na www.gvoz.cz.

Krátce

Anna Franková 
a projekt Krokus
Začátkem listopadu byla na ZŠ F. Forma-
na na Dubině zahájena ojedinělá putovní 
výstava Anna Franková – odkaz pro sou-
časnost, pořádaná Vzdělávacím kulturním 
centrem Židovského muzea v Praze. Výsta-
va je českou verzí mezinárodní putovní vý-
stavy Domu Anny Frankové v Amsterda-
mu, kterou navštívilo více než pět miliónů 
návštěvníků z více než třiceti zemí světa.
Cílem této výstavy je přivést současnou ge-
neraci k zamyšlení nad tím, v čem jsou si 
události druhé světové války a holocaus-
tu podobné a rozdílné se současnou situa-
cí v dnešním světě. Výstava je postavena na 
příběhu třináctileté Anny Frankové a její 
rodiny, který je dán do kontextu se světo-
vými událostmi. 
Během celého měsíce navštěvovali výsta-
vu nejen žáci ZŠ F. Formana v rámci výu-
ky dějepisu, ale i žáci a studenti z dalších 
ostravských škol. Na výstavě si za pomo-
ci připravených pracovních listů na sku-
tečném příběhu uvědomovali, jak druhá 
světová válka zasahovala do života kaž-
dého člověka, zejména pak lidí židovské-
ho původu. Příběh mladičké, nadějné spi-
sovatelky Anny Frankové dovedl žáky 
k hlubšímu pochopení druhé světové vál-
ky a holocaustu. 
Výstavu měla možnost zhlédnout také ve-
řejnost. Celkově získala velmi kladnou 
odezvu nejen těch dříve narozených, ale 
i samotných dětí, které se jí zúčastnily. Po 
výstavě si žáci v jednotlivých třídách se 
svými učiteli zasadí do truhlíků cibulky 
žlutých krokusů a budou průběžně sledo-
vat jejich růst. Když krokusy na jaře vykve-
tou, děti si pak znovu připomenou jeden 
a půl milionu židovských dětí, které bě-
hem holocaustu zahynuly. Krásné květy 
krokusů symbolizují nový život, jenž bude 
jistě lepší než ten, který prožívaly židovské 
děti za druhé světové války.  (d)

Začátkem listopadu proběhlo v prosto-
rách Janáčkovy konzervatoře a gymnázia 
v Ostravě slavnostní vyhlášení výsledků 
prvního ročníku soutěže Ekologicky zod-
povědný kraj. V kategorii Ekologická ško-
la v Moravskoslezském kraji byla oceněna 

jako nejlepší střední škola v oblasti envi-
ronmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
(EVVO) Střední průmyslová škola chemic-
ká akademika Heyrovského a Gymnázium 
v Ostravě. Cenu převzali ředitel školy Ing. 
Jiří Kaličinský, koordinátorka EVVO Mgr. 
Jana Vlčková a žáci školního Ekotýmu. 
Cena jim byla udělena za organizaci akcí 
ekologická konference, workshop pro uči-
tele na téma lesní pedagogika, akci pro ve-
řejnost městského obvodu Ostrava-Jih Den 
v lese aneb Putování za tajemstvím lesa, ce-
loroční projekt EVVO Tajemství lesů odha-
leno a získání už druhého mezinárodního 
titulu Ekoškola.  (d)

Druhý mezinárodní titul Ekoškola

Na ZŠ Horymírova v Zábřehu mají nově vybavenou jazykovou učebnu. Stalo se tak v rám-
ci projektu Teacher – Education – School – Communication – Opportunity hrazeného z pro-
středků Nadačního fondu Tesco. V učebně je umístěna interaktivní tabule, která umožňuje 
během výuky využívat moderní technologie a metody vedoucí k vytváření komunikačních 
dovedností s cílem dosažení dobré úrovně zvládnutí anglického jazyka. V rámci projektu 
byly a nadále jsou realizovány aktivity zaměřené na rozvoj jazykových dovedností. Žáci 
zpracovávají projekty, ve kterých se seznamují s tradicemi a zvyky Velké Británie a anglic-
ky mluvících zemí, jako jsou Halloween, Guy Fawkes Day, Thanksgiving Day, Vánoce. Při-
pravovány jsou projekty o Velikonocích, významných osobnostech ze světa umění a vědy 
a také o olympijských hrách, které se konají v příštím roce v Londýně. (d)

Nová učebna na ZŠ Horymírova
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Jako každoročně proběhlo první adventní 
neděli 27. listopadu rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí SNP před Domem kul-
tury Akord v Zábřehu. 

Na tradiční akci se přišlo podívat něko-
lik tisíc spokojených návštěvníků. Pro-
gram začal už po poledni vánočním jar-
markem, na pódiu se postupně představili 
dětský sbor Koko se svým pásmem koled, 
studentský soubor Gymnázia Volgograd-
ská a nechybělo ojedinělé vystoupení go-
spelového souboru i skvělých muzikantů 
Keep smiling a Bandaband. Děti si při-
šly na své při vystoupení Klauna Knofl í-
ka o Vánocích, připraveny byly výtvarné 
dílny Střediska volného času Gurťjevova 
a Centra volného času Směr. Starosta Karel 
Sibinský krátce před čtvrt na pět odpoled-
ne odpočítával z pódia poslední sekundy 
do rozsvícení vánočního stromu, který je 
třináct metrů vysoký, váží čtyři tuny a po-
chází ze zahrady na Čermákově ulici, od-
kud jej obvodu daroval jeden z jeho oby-
vatel.
V neděli 4. prosince se na pěsí zóně u kul-
turního střediska K-TRIO v Hrabůvce 
uskutečnila tradiční akce s názvem Miku-
lášská neděle. Už v 10 hodin začal miku-
lášský jarmark a odpoledne pokračoval 
bohatý doprovodný program plný ko-
led, betlémů, pohádek pro děti a s vystou-
pením kapely Bezobratři. V 16.15 hodin 
byl rozsvícen vánoční strom. Restaurace 
K-TRIO na tento den připravila speciální 
mikulášské menu. Organizátorům přálo 
počasí, ustál dopolední déšť, takže spousta 
návštěvníků si mohla vychutnat pohodo-
vou mikulášskou atmosféru.
Vánoční stromy svítí také u kruhového 
objezdu v Hrabůvce nebo před Úřadem 
městského obvodu Ostrava-Jih.  (kut)

Na rozsvícení stromů přišly tisíce lidí

Snímky: Michael Kutt y a Ladislav Mácha

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY
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JIŽNÍ LISTYINZERCE

PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická  1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz

SC-301794/11

S
C

-3
11

19
4/

27

SC-311662/1 SC-311865/1

Areál autosalonu HYUNDAI, Grmelova 2008, Ostrava-Mar. Hory
SC-310756/5

JAK SNADNÉ!

TĚŠÍME SE NA VÁS NA ADRESE HORNÍ 1642/55A, OSTRAVA-HRABŮVKA

POBOČKA UNICREDIT BANK POBOČKA UNICREDIT BANK 
V OSTRAVĚ-HRABŮVCEV OSTRAVĚ-HRABŮVCE
    EXPRESNÍ Konto 

– rychle a s EXPRES Kartou na počkání 
– pro aktivní klienty možnost vedení zdarma
  PŘEVRATNÁ Hypotéka na bydlení s atraktivní úrokovou 
sazbou 2,50 % p. a.*

  PRESTO Půjčka nejen na splacení dříve poskytnutých úvěrů
– využití prostředků NA COKOLI až do 500 000 Kč
– umožní splácet méně nebo dokonce získat peníze navíc při stejné splátce
– vyzkoušejte si na www.splatkomat.cz, jak je to snadné!

*Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek daných bankou.

Více informací o naší nabídce získáte v nově otevřené pobočce 

UniCredit Bank, Horní 1642/55a v Ostravě-Hrabůvce nebo na 
tel.: 955 959 907, e-mail: ostrava.hrabuvka@unicreditgroup.cz, 

www.unicreditbank.cz.
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