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V Zábřehu vznikne dětské
hřiště s moderními prvky
...Jak jsme slíbili v minulém čísle, v rozhovoru se starostou Karlem Sibinským se tentokrát zaměříme na plánované investiční akce pro letošní rok...
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Starostové podepsali dohodu
...Rámcová dohoda se dotýká sedmi hlavních oblastí: výměna zkušeností v oblasti samosprávy, kultura
a sport, školství a vzdělávání, sociální politika, ochrana
životního prostředí, spolupráce mezi odbornými organizacemi, školami, seniorskými a občanskými organizacemi, podnikateli a rozvoj turismu...
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DK Akord slaví padesát let
...V Ostravě snad není nikdo, kdo by za padesát let alespoň jednou nenavštívil zábřežský dům kultury, který
se dnes jmenuje Dům kultury Akord. Proč zmiňujeme
zrovna padesátileté období? Právě takové kulaté výročí
svého vzniku si známý kulturní stánek v letošním roce
připomíná...
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Starosta navštívil prvního občánka
...Devatenáctiletá maminka Nguyen Thi Thu Huyen přivedla chlapečka na svět první den letošního roku v 16.15
hodin. „Už dopředu jsem věděla, že čekáme chlapečka,“
uvedla šťastná maminka, která v panelákovém bytě na
sídlišti v Bělském Lese bydlí čtyři roky...
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držíte v rukou první letošní číslo Jižních listů. Je tomu právě rok, co radniční
zpravodaj dostal současnou podobu. Jsem
přesvědčen, že jste s jeho obsahovou i graﬁckou stránkou spokojeni. Nadále vám
budeme přinášet spoustu informací z dění
nejen u nás na radnici, ale na území celého
městského obvodu. Věřím, že ve spolupráci s distribu ční společností se nám podaří
odstranit drobné nedostatky tak, aby se
Jižní listy dostaly do schránky každé domácnosti. Vaše stížnosti jsou naštěstí spíše
ojedinělé.
V minulém čísle jsme slíbili nahlédnutí do
plánovaných investičních akcí pro letošní
rok, více se o nich dočtete na straně čtyři.
Tématem čísla je kulaté výročí zábřežského
Domu kultury Akord, v rozhovoru s jeho
paní ředitelkou se dozvíte o projektu, který
je připraven právě u příležitosti padesáti let
existence tohoto kulturního stánku.
Vracíme se k prosincovému podpisu dohody
o spolupráci s městskou částí Košice-Západ,
na straně devět přinášíme obsáhlejší článek
týkající se nových zásad prodeje obecních
domů a bytů.

Stoletá paní žije díky víře
...Velkou kytici a dárkový koš dostala od místostarosty
Oldřicha Lindovského v den svých narozenin 9. ledna
k významnému životnímu jubileu paní Marie Čapková
ze Zábřehu. Stoletá babička pochází z jihočeské obce
Dívčice...

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. • Adresa
vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 111 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Za
vydavatele zodpovědný Bc. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.• DTP: Jana Adamová
• Vychází v nákladu 48.000 výtisků • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí
shodovat se stanovisky redakce.
Kontakt na redakci a inzerci:
Šéfredaktor:
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230
e–mail: michael.kutty@ovajih.cz
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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

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

Od Nového roku byl rozšířen projekt Czech
Point. Souhrn všech služeb, které si občan
může vyřídit v naší radniční budově, najdete na straně osm. Z vlastní iniciativy
jsme zřídili další užitečnou službu. Jedná se
o inspektora čistoty a pořádku, který bude
působit na území našeho obvodu. Konkrétní
informace najdete na straně sedm.
Fotostranu jsme tentokrát věnovali reportáži z novoročního ohňostroje. Jsem velmi
rád, že se tato akce stává tradicí a podle drtivé většiny ohlasů, které k nám na radnici
stále přicházejí, stojí za to ji pořádat.
I tentokrát vám nabízíme spoustu dalších
zajímavostí a krátkých zpráviček. Jsem přesvědčen, že lednové Jižní listy pročtete od
první do poslední stránky.
Bc. Karel Sibinský, starosta
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V Zábřehu vznikne moderní dětské hřiště
Jak jsme slíbili v minulém čísle, v rozhovoru se starostou Karlem Sibinským se tentokrát zaměříme na plánované investiční
akce pro letošní rok.
Občané už od podzimu
loňského roku sledují
rekonstrukci hlavní budovy radnice. Můžete
přiblížit práce, které se
na radnici dosud provedly, a jejich další harmonogram?
Karel Sibinský,
Předně bych chtěl zdůstarosta
raznit, že rekonstrukce
radniční budovy je nevyhnutelná. Hlavně
z důvodu havarĳního stavu střechy, jejíž
rekonstrukce byla tak dlouho odkládána,
až začalo hrozit její zřícení. Byla vyměněna
často naprosto nefunkční okna, došlo k zateplení budovy, což zlepšilo tepelně izolační vlastnosti objektu, a dosáhneme tím
značných úspor v nákladech na vytápění.
Momentálně probíhá nadstavba hlavní
budovy o jedno patro, kde vzniknou nové
pracovní prostory. Za veškeré problémy,
které vyvstaly v souvislosti s rekonstrukcí
radniční budovy, bych se občanům chtěl
omluvit.
Nejen obyvatele našeho obvodu zajímá,
jakým směrem se bude dále vyvíjet výstavba a rozšíření Vodního areálu Jih.
Návštěvníci už letos mohou využívat
nově vybudovaná sportoviště. Hřiště s písečným povrchem, odpruženým tartanem
a umělým trávníkem budou sloužit pro

Návštěvníci Vodního areálu Jih letos začnou využívat nově otevřená sportoviště
a atrakce pro děti.
Foto: Michael Kutty

volejbal a nohejbal, další pro malou kopanou, k dispozici budou i tři tenisové kurty,
ruské kuželky a další atrakce pro děti. Nechybí potřebné zázemí, jako jsou šatny se
sociálním zařízením, přístupové komunikace s parkovištěm. V letošním roce bude
zpracována studie a následně projektová
dokumentace na dostavbu areálu. Počítáme s tím, že v roce 2010 by se měl začít
stavět krytý bazén.
Lidé si hodně všímají stavu chodníků
a místních komunikací. S jakými opravami se počítá v této oblasti?
Opraveny budou chodníky v části ulic
Volgogradská, Svazácká a Mitušova. Dojde k výstavbě propojující komunikace

V plánu pro letošní rok nechybí pokračující rekonstrukce domů v oblasti Jubilejní
kolonie.
Foto: Michael Kutty

mezi ulicemi Jiříkovského a Kaminského.
V plánu máme opravu komunikace v ulici
U Zámku. Na opravy dalších jsou zpracovány projektové dokumentace, ale vše
záleží na přidělení ﬁnančních prostředků. Velkým problémem je parkování, tuto
problematiku chceme řešit v ulicích Horní,
Dvouletky a Provaznické, kde bude možné
částečně parkovat na chodníku. Už je zpracována projektová dokumentace k novým
parkovacím plochám v ulicích Markova,
Tylova, Kubalova, F. Hajdy a Šeříková.
Dojde k úpravě terénních prostor za komplexem Venuše, pokračovat bude projekt
humanizace sídliště Dubina. Občanům
jsme slíbili, že každý rok opravíme jeden
podchod, jejichž stav je na území celého
obvodu dosti neutěšený. Letos chceme zrekonstruovat podchod v ulici Antonína Poledníka na Dubině.
Vloni bylo otevřeno dětské hřiště mezi
ulicemi Krestova a Mjr. Nováka v Hrabůvce. Plánuje se podobné hřiště i v jiné
lokalitě jižního obvodu?
Ano, připravujeme výstavbu nového lanového hřiště v prostoru mezi ulicemi Krasnoarmějců a P. Lumumby v Zábřehu.
Které z dalších plánovaných akcí pro letošní rok byste ještě zmínil?
Nesmíme zapomenout na školská zařízení,
před pár dny byl otevřen zrekonstruovaný
pavilon na ZŠ Chrjukinova, plánujeme zahájení rekonstrukce ZŠ Provaznická. Na ZŠ
Šeříková bude dokončeno školní hřiště. Významnou investiční položkou je i pokračující rekonstrukce chlouby našeho obvodu,
Michael Kuy
oblasti Jubilejní kolonie.
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Starostové podepsali dohodu o spolupráci

Starostové Karel Sibinský (vlevo) a Pavol Mutafov
při podpisu smlouvy na radnici městské části Košice-Západ.
Foto: Michael Kutty

Rámcová dohoda se
dotýká sedmi hlavních
oblastí: výměna zkušeností v oblasti samosprávy, kultura a sport,
školství a vzdělávání,
sociální politika, ochra-

Zastupitelé schválili rozpočet
Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih schválili na svém prosincovém zasedání rozpočet na rok 2009. Z celkových
zdrojů ve výši 669 512 tisíc korun je do
investic zapojeno 168 556 tisíc korun.
Tyto ﬁnanční prostředky budou použity mj. na rekonstrukce bytových domů,
místních komunikací, rozšíření vybavenosti Vodního areálu Jih, řešení statické dopravy v ulicích Horní, Dvouletky,
Provaznická, na rekonstrukci podchodu
v ulici A. Poledníka nebo na humanizaci sídliště Dubina. Zbývající ﬁnanční
prostředky v objemu 500 956 tisíc korun
budou použity zejména na zabezpeče-

ní správy a údržby majetku svěřeného
do správy nejlidnatějšího ostravského
obvodu.
Další etapa rekonstrukce Jubilejní kolonie přĳde na 35 milionů korun, o tři miliony méně bude investováno do oprav
a rekonstrukcí základních škol, stejná
částka do rekonstrukcí místních komunikací, třicet milionů korun do rekonstrukce podchodu v ulici A. Poledníka.
Čtyři miliony korun jsou vyčleněny na
zpracování projektové dokumentace na
dostavbu Vodního areálu Jih, kde by se
v příštím roce měl začít stavět krytý ba(kut)
zén.

Krátce
 Zastupitelé se sejdou v K-TRIU
Starosta Karel Sibinský zve občany na
zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční ve
čtvrtek 26. února v 9 hodin v prostorách
KD K-TRIO na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce.
 Vítání občánků
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
chce zachovat tradici slavnostního obřadu Vítání občánků do života, a proto se
obrací 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

5

a středa) dostavit na radnici do kanceláře č. 201 ve 2. patře budovy A a kontaktovat p. Šárku Zubkovou. 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 čtyřikrát ročně.
 Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje občanům nájemníkům a všem dalším zájemcům, že poradenská služba k otázkám
bydlení se koná opět druhý čtvrtek v měsíci únoru, tj. 12. 2. od 16 hodin v Kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce.

na životního prostředí, spolupráce mezi
odbornými organizacemi, školami, seniorskými a občanskými organizacemi,
podnikateli a rozvoj turismu.
„Cílem spolupráce v uvedených oblastech bude vzájemná výměna informací přispívajících k hlubšímu poznání
života obyvatel obou měst,“ uvedl po
návštěvě Košic starosta Ostravy-Jihu
Karel Sibinský.
K prvnímu kontaktu mezi oběma stranami došlo už v září, kdy starosta městské
části Košice-Západ Pavol Mutafov navštívil Ostravu. Tehdy jej na území nejlidnatějšího ostravského obvodu překvapilo
hlavně množství zeleně, zrekonstruované
domy v Jubilejní kolonii a Vodní areál Jih.
Michael Kuy

Reprezentační ples
městského obvodu
Srdečně Vás zveme na 17. reprezentační
ples městského obvodu Ostrava-Jih, který se uskuteční v pátek 30. ledna 2009 od
19.30 hodin v prostorách Domu kultury
Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o.
Ples bude moderovat zpěvačka Heidi,
hlavními hosty večera budou duo Kamélie, Petr Rezek a Armstrong revival.
Návštěvníky čeká dobrá zábava s tancem
ve třech sálech: u živé hudby v hlavním
a hudebním sále a s diskotékou v Klubu
Akord, chybět nebude losování tomboly. Prodej vstupenek probíhá od 5. ledna
2009 v Domě kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o., tel. č. předprodeje 596 762 511.
Součástí vstupného je večeře.
Program: Hlavní sál: předtančení – latina
mix, skupina Zdeňka Krásného se zpěvačkou Renatou, vystoupení kouzelníka
a imitátora, duo Kamélie, Petr Rezek,
Armstrong Revival; Klub Akord: DJ Heinz; Hudební sál: trio H.
Vstupné – hlavní sál: 550 Kč; Klub Akord:
350 Kč; hudební sál: 250 Kč.
INZERCE

SC–81530/3

Starostové městského obvodu Ostrava-Jih a městské části
Košice-Západ uzavřeli
v polovině prosince
loňského roku dohodu o vzájemné spolupráci.

TÉMA
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DK Akord slaví padesáté výročí svého vzniku
V Ostravě snad není nikdo, kdo by za
padesát let alespoň jednou nenavštívil
zábřežský dům kultury, který se dnes
jmenuje Dům kultury Akord. Proč zmiňujeme zrovna padesátileté období?
Právě takové kulaté výročí svého vzniku si známý kulturní stánek v letošním
roce připomíná.
Při této příležitosti se široká veřejnost
může těšit na projekt se zajímavým názvem Kultura darem aneb Padesát let
žĳeme kulturou. Nejen o něm v následujícím rozhovoru prozradí více ředitelka
Mgr. Darina Daňková.
Co je hlavním smyslem celého projektu?
Rozhodli jsme se neslavit naše výročí jednou či dvěma akcemi, ale naopak
připomínat padesátiletou historii domu
kultury po celý rok. Proto jsme připravili
celkem dvaačtyřicet akcí, soutěže o hodnotnou cenu i bonusové vstupenky. Pravidelně, minimálně jednou v měsíci, od
ledna do prosince se návštěvníci mohou
těšit na některou akci přístupnou zcela
zdarma. Snažíme se oslovit občany všech
věkových a sociálních skupin – od dětí až
po seniory. Rádi bychom k nám přilákali
i ty občany, kteří za kulturou příliš nechodí, a podpořili ty, jimž třeba sociální
situace nedovoluje kulturní akce navštěvovat. Chceme přiblížit kulturu dětem,
pro které je mnohdy nejlepší kamarád
počítač, a více zapojit do aktivního života
seniory.
Prozradíte nějaké konkrétní akce, na které se návštěvníci mohou těšit?

Pár řádků z historie...
Stavba domu kultury vznikla
na základě projektu ateliéru
Jiřího Krohy v Praze ve stylu
Sorela a dostavěna byla v roce 1959. Až
do roku 1990 byl dům kultury součástí
státního podniku Nová huť. V následujících dvou letech byl zřízen jako hospodářské zařízení občanského sdružení
Odborového svazu Kovo. V roce 1993 se
stal Dům kultury Nové huti Ostrava-Jih
společností s ručením omezeným. V závěru roku 2005 byl přejmenován na Dům
kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o. a jediným společníkem se stalo Statutární
město Ostrava.

Je určitě trošku netradiční, že ne všechny pro seniory z celé Ostravy. Důraz klademe
se uskuteční přímo u nás v domě kultury, i na vzdělávací aktivity, především jazykoale že s některými „vyjedeme ven“. V led- vé a hudební kurzy, v nabídce máme i různu jsme naše výročí otevřeli gospelovým norodé pohybové kurzy. Pyšní jsme také
koncertem v prostorách zábřežského kos- na nově rekonstruovanou letní zahradu,
tela svatého Ducha, na jaře uspořádáme ve kde se mohou vydovádět děti i dospělí. Pro
spolupráci s Vyšší odbornou školou AHOL obchodní partnery zajišťujeme komplexní
komentovanou prohlídku městského obvo- služby v podobě pronájmů sálů a salónků
du Ostrava-Jih se zajímavými zastávkami, pro pořádání školení, výběrových řízení,
v květnu vyrazíme s bohatým kulturním prezentací a také společenských a kulturprogramem a soutěžemi před Avion Shop- ních akcí na klíč. Součástí Akordu je restauping Park. Hudební večer s cimbálovkou, race a v samostatné části také tříhvězdičpohádky pro děti, Mikuláš pro seniory kový hotel s jedenadvaceti lůžky, zkrátka
a další akce se
odehrají u nás
v domě kultury.
Bude také letos
probíhat úspěšný festival Léto
na Jihu?
Léto na Jihu je
součástí celého
projektu oslav.
V rámci festivalu je připraveno
na třicet akcí.
Děti se mohou
těšit na spoustu
pohádek,
dospělí na konDům kultury v době, kdy začal sloužit veřejnosti.
Foto: archiv
certy. V naší zrekonstruované
zahradě, stejně jako vloni, plánujeme tur- uspokojíme náročné požadavky klientů
naje v petanque nebo v ruských kuželkách. a zajistíme vše takzvaně pod jednou střeV závěru léta nesmí chybět ani známý Ki- chou.
nematograf Pavla Čadíka.
DK Akord se postupně obléká do novéPři příležitosti kulatého jubilea je připrave- ho kabátu. Co se zatím podařilo vylepšit
na i soutěž. Můžete přiblížit její pravidla?
a na jaké další změny se návštěvníci moZa padesátiletou historii se dům kultury hou těšit?
jistě stal místem mnoha zajímavých setká- Kompletní rekonstrukcí prošel velký sál,
ní, příhod i lidských příběhů. Vždyť do něj hudební sál, učebny, sociální zázemí u bakaždý rok vstoupí asi 200 tisíc návštěvní- letních sálů a už zmíněná letní zahrada.
ků. A o své příběhy se s námi mohou lidé Pořídili jsme do sálů nové židle a moderní
podělit – napsat krátký text, zaslat fotogra- audiovizuální techniku. Některé prostory
ﬁi. Celá soutěž bude probíhat na našich jsou i klimatizovány. Jsem moc ráda, že si
webových stránkách, kde jsou také po- změn všímají naši návštěvníci a že je hoddrobnější informace o soutěži. A kde mů- notí s uznáním. V letošním roce nás čeká
žeme poslat svůj hlas příběhu nebo foto- dokončení modernizace učeben, salonků
graﬁi, které se nám nejvíc líbí. No a textík a šatny v přízemí, chceme vozíčkářům
či fotka s nejvyšším počtem hlasů od nás a maminkám s kočárky vybudovat názíská atraktivní cenu.
jezd včetně úpravy vstupu do budovy. Po
Co všechno vlastně Dům kultury Akord opravě už zoufale volá střecha a především
nabízí?
topení, které je na mnohých místech staré
Připravujeme pestrou kulturní nabídku právě padesát let. Rozhodně bych v této
pro všechny věkové kategorie. Nabízíme souvislosti chtěla poděkovat za podporu
divadla, koncerty, plesy, klubové pořady, a přízeň statutárnímu městu Ostrava, bez
pohádky a akce pro děti. Třeba klubový kterého by změny a úpravy v tomto rozsaMichael Kuy
pořad Senior klub se stal oblíbeným nejen hu nebyly možné.
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O čokoládovou vařečku
V prostorách Střední školy společného stravování (SŠSS) na Krakovské ulici v Ostravě-Zábřehu se v úterý 10. února uskuteční
11. ročník soutěže O čokoládovou vařečku.
Je určena žákyním a žákům ze 7.–9. tříd
základních škol, kteří mají zájem o gastronomii a chtějí se tomuto oboru v budoucnu
věnovat. Soutěž se skládá ze čtyř pětadvacetiminutových částí. V teoretické budou
žáci seznámeni s technologickým zařízením a surovinami, které mohou při vaření
použít, popíší postup přípravy pokrmu
a nakreslí, jak jej na talíři umístí. V praktické části si žák před vystoupením připraví
potřebné suroviny, spolu s asistentem před
publikem pokrm tepelně upraví, ozdobí
a podá k degustaci. Závěrečnou částí soutěže je úklid pracoviště po vystoupení.
Ceny dodá SŠSS ve spolupráci s generálním
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
(kut)
a je přístupná veřejnosti.

Užitečná služba
Stále více lidí se obrací na Stacionární centrum prevence Městské policie Ostrava,
které od září roku 2007 funguje ve služebně
na ulici Alberta Kučery v Hrabůvce. Nové
služby jen za uplynulý rok využilo téměř
pět stovek občanů. Policisté řešili týrání seniorů, domácí násilí nebo školní rvačky natáčené na mobilní telefony. „Občané se zde
mohou obracet se svými dotazy, náměty
a žádostmi, které se týkají veřejného pořádku, prevence kriminality a bezpečí v celém
městě. Centrum slouží také jako poradna,
občanům můžeme poskytnout kontakty na
krizová centra, azylové domy a intervenční centra, k dispozici pro ně máme i různé
materiály a publikace týkající se prevence,“
uvedla mluvčí ostravské městské policie
(kut)
Vladimíra Kejdová.

AKTUALITY

Starosta navštívil prvního občánka
Řetízek s přívěškem znamení Kozoroha dostal od starosty Karla
Sibinského první letos narozený
občánek v městském obvodu Ostrava-Jih Nguyen Tuan Tu. Devatenáctiletá maminka Nguyen Thi
Thu Huyen přivedla chlapečka
na svět první den letošního roku
v 16.15 hodin. „Už dopředu jsem
věděla, že čekáme chlapečka,“
uvedla šťastná maminka, která
v panelákovém bytě na sídlišti
v Bělském Lese bydlí čtyři roky.
V Ostravě se celé rodině velice
líbí a už nyní se těší, až malého chlapečka ukáží rodičům doma ve Vietnamu. „Je
to velice hodné dítě, v noci klidně spinká

a skoro vůbec nepláče,“ dodala maminka,
která od starosty obdržela velkou kytici.
Text a foto: Michael Kuy

Krátce
 Ulice F. Hajdy má být zjednosměrněna
Motoristé se dočkají lepšího průjezdu ulicí Františka Hajdy v Hrabůvce, protože
se plánuje její zjednosměrnění. Hlavním
důvodem je zajištění lepší bezpečnosti
provozu. Prvním impulsem k tomuto
kroku bylo zavedení minibusové linky
a rovněž kritická situace s parkováním
vozidel. Opatření se nĳak nedotkne
Krestovy ulice, která zůstane průjezdná
v obou směrech.
 Na Dubině a v Bělském Lese jsou volná
krytá stání
Radnice nabízí řidičům volná místa
v krytých stáních. K dispozici jsou v ulici F. Formana na Dubině, v Bělském
Lese v ulicích B. Četyny, V. Vlasákové,
B. Václavka a L. Hosáka. Místa je možno
si pronajmout na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální
výší nájemného osm set korun měsíčně.
Více informací lze získat na Majetkové

správě Ostrava-Jih nebo na webových
stránkách obvodu.
 Zimní radovánky pro děti
Hlavně děti žĳící v těsné blízkosti Hrabové a Hrabůvky mohou v současném
zimním počasí využít nové místo k sáňkování. Společnost Vítkovice Doprava,
a. s., na území odvalu Hrabůvka, které
má rozlohu 101 ha, vytvořila dvě sáňkařské sjezdovky. Větší je dlouhá cca 100 m,
menší 40 m.
 Výstava Fragmenty krajiny
V úterý 3. února v 17 hodin se v galerii G
Charitního střediska Gabriel na Čujkovově ulici 40a v Zábřehu uskuteční vernisáž
výstavy obrazů Fragmenty krajiny. Jejím
autorem je PhDr. Petr Pavliňák. Průvodní slovo přednese Mgr. Břetislav Uhlář, v programu vystoupí Taneční klub
J. Calábkové. Výstavu je možno navštívit až do 24. dubna v pracovní dny od 8
do 18 hodin.

Občané se mohou obracet na inspektora čistoty a pořádku
Už v těchto dnech se občané
našeho městského obvodu
mohou obracet na inspektora čistoty a pořádku. Úkolem Ing. Dany Karkoškové bude
vyhledávat drobné i větší nešvary, které
trápí občany, a to hlavně na úseku čistoty
a pořádku veřejných prostranství se zaměřením na černé skládky.
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Jednotlivé požadavky občanů budou evidovány v interním systému Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih a následně vyhodnocovány. „Žádná z připomínek neskončí v koši,“ zdůraznil starosta Karel Sibinský s tím,
že zavedením této novinky by mělo dojít
ke snížení počtu stížností ze strany nespokojených občanů.

Inspektor čistoty a pořádku bude úzce
spolupracovat s oddělením veřejně prospěšných prací a Odborem dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih.
Občané mohou Ing. Danu Karkoškovou kontaktovat buď na tel. číslech: 596 788 347,
731 672 656, nebo prostřednictvím e-mai(kut)
lové adresy: poradek@ovajih.cz

JIŽNÍ LISTY

AKTUALITY

Rozšíření služby CZECH Point
Projekt CZECH Point rozšířil své služby, od
začátku letošního roku si občané na Úřadu
MO Ostrava-Jih mohou nově nechat zjistit
„Bodové hodnocení osob“ (záznam bodů
v registru řidičů), „Seznam kvaliﬁkovaných dodavatelů“ (výpis, že dodavatel
splnil kvaliﬁkaci dle zákona o veřejných zakázkách) a také „Registr účastníků provozu
modulu autovraků ISOH“ (informační systém odpadového hospodářství). CZECH

Point (Český podací
ověřovací informační národní terminál) má zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občana
a veřejné správy. Jeho cílem je poskytnout
lidem ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě.
V loňském roce poskytl ÚMOb Ostrava-Jih
občanům na 4180 výpisů.

Ceník služeb CZECH Point poskytovaných na ÚMOb Ostrava-Jih
Veřejné evidence
Katastr nemovitostí
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Seznam kvalif. dodavatelů

Cena za první stranu
100 korun
100 korun
100 korun
100 korun

Cena za každou další stranu
50 korun
50 korun
50 korun
50 korun

Podání živnostenskému úřadu

Cena

Ohlášení živnosti
Ohlášení další živnosti
Přijetí žádosti o koncesi
Přijetí další žádosti o koncesi
Změna rozhodnutí o udělení koncese
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
Změna v oboru činnosti v rámci živnosti volné

Neveřejné evidence
Rejstřík trestů
Bodové hodnocení osob
Registr účastníků MAISOH

Cena za první stranu
50 korun
100 korun
100 korun

1 050 korun
550 korun
1 050 korun
550 korun
550 korun
550 korun
50 korun

Cena za každou další stranu
50 korun
50 korun

Pořad „Dámy, na kafíčko“ baví už pět let

Moderátorka pořadu Vlaďka Dohnalová s jedním ze svých hostů, astrologem
Antonínem Baudyšem.
Foto: Hana Papežová

Klubový pořad „Dámy, na kafíčko,“ jehož
autorkou a moderátorkou v jedné osobě je
Vlaďka Dohnalová, jinak dramaturgyně
Domu kultury Akord v Zábřehu, oslavil
vloni své páté narozeniny. Nejoblíbenějším
tématem pořadu jsou partnerské vztahy.
Proto není divu, že v minulých letech byli
jeho hosty např. Dr. Petr Šmolka, Vladimír
Savčenko, významní astrologové Renata

Herber, Milan Gelnar a Antonín Baudyš
nebo charismatičtí pánové Kristián Kodet,
Zdeněk Chlopčík a Jan Přeučil. Povídání
o problematice sexu je v zábřežském klubu
Akord velmi oblíbené, proto každým rokem v květnu na mnohé zajímavé otázky
Vlaďky Dohnalové a zúčastněných dam
odpovídá sexuolog MUDr. Radim Uzel.
Témata z oblasti psychologie, zdraví a nejrůznějšího poradenství dnes do jinak
dámského klubu lákají i pány. „Pánové
mají vstup umožněn a je jen na nich, zda
zvládnou přesilovku žen,“ říká s úsměvem
Vlaďka Dohnalová, která stejně jako vloni
připravuje pro dámy zájezd za moravským
vínem o víkendu 7.–8. března 2009, kde
bude ta správná „kafíčková pohoda“ a ještě
něco navíc…
Host loňského listopadového setkání Antonín Baudyš přiznal, že tak skvělou atmosféru v jiném dámském klubu nezažil. Fotograﬁi pořídil Ivo Brož, který společně s Hanou
Papežovou pohodu setkání v pořadech
„Dámy, na kafíčko“ a v „Senior klubu“ do(kut)
kumentují na www.dk-akord.cz

Tříkrálová sbírka vynesla
přes milion korun
Přání šťastného nového roku a pokoj do
ostravských domácností přinášeli Tři
králové v rámci tradiční celorepublikové
veřejné sbírky pořádané Charitou Česká
republika. Štědří dárci ze všech ostravských obvodů a přilehlých obcí shromáždili do kasiček částku 1 163 509 korun, která bude využita mj. na rozšíření
nedostačující kapacity charitních domů
pro seniory, na podporu chráněných dílen pro lidi se zdravotním postižením
nebo na přímou humanitární pomoc
lidem v nouzi. „Za vynikající výsledek
sbírky chci poděkovat bezmála 1100
dobrovolným koledníkům a také všem
přívětivým dárcům za jejich štědrost,“
vyjádřil poděkování Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. Z celkové částky je
65 procent (celkem 756 281 korun) určeno na ﬁnancování jejich projektů. Zbývajících 35 procent bude použito na humanitární pomoc v zahraničí, na projekty
Diecézní charity ostravsko-opavské, na
projekty Charity ČR a zbytek na organizační náklady republikového pořadatele
(d)
sbírky.

V ZŠ Chrjukinova otevřeli
zrekonstruovaný pavilon
K nepoznání se proměnil pavilon B v ZŠ
Chrjukinova v Zábřehu. Jeho kompletní
rekonstrukce si vyžádala částku přesahující dvacet milionů korun. Žáci mohou
využívat zbrusu nových vyučovacích
prostor. Kromě moderně vybavených
učeben na první pohled upoutají zejména olejové nátěry v chodbách, které jsou
sladěny podle jednotlivých pater do stejné barvy. V prvním podzemním podlaží
žáci ocení vybavení šaten samostatnými
skříňkami pro každého z nich. U zadního
vstupu do pavilonu B je nově položena
zámková dlažba pro parkování vozidel.
Současně byla před školou realizována
jiná investiční akce – došlo k rekonstrukci chodníku a zpevněné plochy pro automobily před hlavní budovou, vjezdu
na hřiště a úpravě atria se sochou Jana
Amose Komenského. Tato akce přišla na
více než 1300 tisíc korun.
Slavnostní otevření nového pavilonu ve
škole spojili s Dnem otevřených dveří. Po krátkém kulturním programu si
hosté prohlédli školní prostory a třídy.
Podívat se přišly i děti z nedaleké ma(kut)
teřské školy.
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AKTUALITY

Koupě obecního bytu se stále vyplatí

Od 1. ledna 2009 došlo ke změnám v Zásadách prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků v majetku statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih (dále jen Zásady prodeje - jejich úplná verze je k nahlédnutí na internetových stránkách www.ovajih.cz včetně přílohy č. 1 domů, které
nejsou určeny k prodeji).

v Hrabůvce má podle znaleckého posudku cenu 1040 tisíc korun. Administrativní cena, za kterou občan může tento byt koupit, je zhruba 562 tisíc korun.
Byt 3+1 v Dolní ulici v Zábřehu má cenu
1615 tisíc korun, občan jej může získat za
852 tisíc, což je zhruba polovina tržní ceny.
Částky jsou zajímavé i pro ﬁnanční instituce, které jsou schopny poskytnout
hypoteční úvěry i pro nájemníky myslící
na svou budoucnost. „V případě hypotečního úvěru ve výši 562 tisíc korun se
splatností dvacet let je výše splátky cca
3850 korun měsíčně, u hypotečního úvěru se splatností třicet let 3200 korun měsíčně. V případě hypotečního úvěru ve
výši 852 tisíc korun se splatností dvacet
let je výše splátky cca 5850 korun měsíčně, u hypotečního úvěru se splatností
třicet let 4800 korun měsíčně. V případě
prodeje celého domu v rámci privatizace bytového fondu je možné poskytnout
úvěr nově vzniklému právnímu subjektu,
jako jsou bytové družstvo, obchodní společnost a podobně,“ uvedl zástupce jedné
z prestižních bank způsob, jakým se staví
k podmínkám prodeje ﬁnanční instituce.
„Je třeba zdůraznit, že pokud občané budou splácet hypotéku, samozřejmě jim
odpadá placení nájemného,“ upozornil
místostarosta Miklas a dodal, že velká
část prostředků z výnosů a prodejů domů
a bytů míří zpět do oprav domovního
a bytového fondu. „Nové Zásady prodeje jsou stanoveny pro nejbližší období
a nevylučuji, že v budoucnu může dojít
i k úplnému narovnání cen v souladu
s tržními cenami,“ dodal Radim Miklas.

Proč se tak stalo? „Ceny, za které se domy
a byty prodávaly v minulosti, byly nadále neudržitelné. Jejich prodej byl v rozporu legislativou Evropské unie o veřejné podpoře. To znamená, že rozdíl mezi
cenou tržní a cenou skutečně sjednanou
nesmí být u právnických osob větší než
sto tisíc euro,“ vysvětlil místostarosta
Radim Miklas.
„Nové zásady dávají nájemníkům obecních bytů možnost výhodně nakoupit
byty, ve kterých žĳí, a to za cenu, která je
i v dnešních podmínkách v Ostravě vel-

mi výhodná. Nájemníci mají jedinečnou
možnost koupit byty za ceny dle administrativního posudku, což v praxi znamená, že má nájemce právo koupit obecní
byt stále podstatně levněji, než by jej koupil na trhu. Při těchto cenách by rovněž
neměl být problém, s ohledem na výhodnou cenu oproti běžné tržní ceně, dosáhnout na hypotéku,“ uvedla Ing. Lenka
Carroll ze známé ostravské poradenské
společnosti.
Uveďme konkrétní příklady: byt 2+1
o rozměru 55,6 m2 v Kašparově ulici

Turnaj v halové kopané

Budova bývalé ZŠ Mjr. Nováka je téměř obsazena

Už osmý ročník turnaje v halové kopané
uspořádá 27. února Výchovný ústav a školní jídelna na Slezské ulici v Hrabůvce. Hrát
se bude v tělocvičně Střední školy technické na Hasičské 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. Pořadatelé
počítají s účastí deset týmů, představit by
se měli zástupci středních škol z Ostravy
a výchovných ústavů z celé Moravy. Vítěz
získá putovní pohár, pro tři nejlepší týmy
(kut)
jsou připraveny věcné ceny.

Po ukončení činnosti ZŠ na ulici Mjr. Nováka v Hrabůvce vyvstaly otázky, jak bude
naloženo s volnými prostory školní budovy. Ze čtyř pavilónů jsou momentálně využity tři, prázdná není ani tělocvična.
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Jeden z třípodlažních pavilónu využívá
společnost EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava, s. r. o., za účelem provozování školského zařízení na dobu určitou
pěti let. V dalším třípodlažním pavilónu
plánuje společnost SOKRATES Moravia, s.
r. o., zřízení Vysoké školy moravskoslezské, a. s.. Momentálně v těchto prostorách

Text a foto: Michael Kuy

probíhají vzdělávací kurzy, společnost má
smlouvu na dobu neurčitou. Další pavilon
využívá Soukromá obchodní akademie
v Ostravě, s. r. o., která jej má v pronájmu
rovněž na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
V bývalé školní tělocvičně našel své
prostory 1. Judo klub Baník Ostrava
za účelem zajištění cvičení členů klubu. Smlouva s Městským obvodem Ostrava-Jih bude uzavřena s účinností od
1. února 2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Prostory mohou
využívat ke sportovním aktivitám i další
(kut)
subjekty.

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Město Ostrava doﬁnancovalo charitní hospic
Hospic sv. Lukáše provozovaný Charitou
Ostrava je díky kladnému rozhodnutí k žádosti o dotaci statutárního města Ostravy
doﬁnancovaný. Chybějící částka 3,45 mil.
Kč byla poslední z celkové investice na výstavbu za 111,3 mil. Kč. Hospic, který od září
2007 vytváří pro pacienty zejména s onkologickou diagnózou důstojné podmínky
pro závěr života, tak vstoupil do roku 2009
bez dluhu.
„Doﬁnancování hospice považuji za malý
zázrak. Velice si vážím všech, kteří se na
hospicovém projektu ﬁnančně podíleli, ale
nyní bych chtěl poděkovat zejména před-

stavitelům města, za jejich kladné rozhodnutí,“ uvedl ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. Statutární město Ostrava do
tohoto specializovaného zdravotnického
zařízení investovalo celkem 65,45 mil. Kč.
Hospic sv. Lukáše vznikl i díky významné
dotační podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR, Moravskoslezského kraje, nadace
Renovabis, výtěžku Tříkrálových sbírek
v letech 2005–2008 a příspěvků mnoha nadací, ﬁrem i drobných dárců. Neziskové
organizaci Charita Ostrava poskytující na
Ostravsku od roku 1991 sociální, sociálně
zdravotní a zdravotní služby tak ubyla
jedna velká starost.
„Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky už nebude využit na doﬁnancování Hospice sv.

PRONÁJEM VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR
1) na ul. J. Škody 191/7, Ostrava-Dubina, rozloha 14,56 m2, minimální výše nájemného
500 Kč/m²/rok, umístěn v suterénu obytného domu po keramické dílně
2) na ul. Vaňkova 1012/50, Ostrava-Bělský Les, rozloha 32,83 m², minimální výše nájemného 600 Kč/m²/rok, umístěn v suterénu obytného domu po prodejně potravin
a smíšeného zboží
3) na ul. Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, rozloha 293,40 m², minimální výše nájemného 900 Kč/m²/rok, umístěn v přízemí obytného domu po prodejně potravin
4) na ul. Volgogradská 2458/28, Ostrava-Zábřeh, rozloha 51,14 m², minimální výše nájemného 500 Kč/m²/rok, umístěn v přízemí obytného domu po chovu akvarijních ryb
5) na ul. Volgogradská 2462/20, Ostrava-Zábřeh, rozloha 55,24 m², minimální výše nájemného 500 Kč/m²/rok, umístěn v přízemí obytného domu po prodejně rybářských potřeb.
Podmínky na pronájem nebytových prostor jsou k dispozici na ÚMOb Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství, budova B, kancelář č. B 317, tel. 599 430 339.
Odbor bytového a ostatního hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih

Zlatá plaketa.
Kytici z rukou
starosty Karla Sibinského
a dárkový koš od
tajemníka ÚMOb
Ostrava-Jih Josefa
Hipšra obdržela
zaměstnankyně
odboru ﬁnancí
a rozpočtu Renáta
Knapíková. Radní
ji na svém prvním
letošním zasedání pogratulovali
ke zlaté medaili
prof. MUDr. J.
Jánského, kterou
jí udělil Český
červený kříž
za čtyřicet bezpříspěvkových
odběrů krve.
Foto: Michael Kutty

Lukáše, ale na nákup mobilních dávkovačů tišících prostředků pro hospicové služby,“ dodal Pražák. Zároveň také skončila
povolená veřejná sbírka na doﬁnancování
hospice, formou DMS je však stále možné
podpořit jeho provoz.
Hospic sv. Lukáše vytváří důstojné podmínky pro závěr života pacientů, u nichž
již skončila léčba, a nezastupitelně tak
doplňuje zdravotní systém. Základním
principem hospicové ﬁlosoﬁe je přístup
k umírání a smrti jako přirozené součásti
lidského života.
V loňském roce využilo služeb hospice 205
pacientů, z toho 10 bylo propuštěno do domácího ošetřování nebo péče jiného zaříze(d)
ní sociálních služeb.

Ekologická likvidace
autovraků
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih poskytuje majitelům nepojízdných vozidel
informace o likvidaci autovraků.
V letošním roce došlo ke zpoplatnění za tuto službu, kterou provádí ŽDB
GROUP a. s. Bohumín, provoz Recyklace,
tel. 596 083 671 (v pracovní dny od 6
do 14 hod.), 604 228 312 (kdykoliv),
a to následujícím způsobem: Jedná-li se
o odvoz z Ostravy, zaplatí majitel částku
500 korun za kompletní vozidlo včetně
DPH. Pokud majitel přiveze kompletní vozidlo do Bohumína, bude vozidlo převzato bezplatně. V případě, že chybí motor,
zaplatí majitel 600 korun, za chybějící převodovku 350 korun, katalyzátor (pokud jej
vozidlo obsahovalo) 300 korun a za každé
chybějící kolo kromě rezervy majitel zaplatí
Odbor dopravy
100 korun.
a komunálních služebÚMOb Ostrava-Jih

Zpravodajství z vašeho
regionu najdete na

www.jiznilisty.cz
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ZE ŽIVOTA ŠKOL

Premiérové Vánoční akordy se vydařily

DPS Ko-Ko se stal absolutním vítězem prvního ročníku festivalu Vánoční akordy.

V zábřežském DK Akord proběhl v polovině
prosince loňského roku první ročník celorepublikového festivalu dětských pěveckých sborů Vánoční akordy, který pořádala
ZŠ a MŠ Kosmonautů 15.
Soutěž byla rozdělena do tří kategorií: školní a přípravné sbory dětí do 10 let, školní
sbory dětí do 15 let a pěvecké sbory základních uměleckých škol, škol s rozšířenou
hudební výchovou a víceletých gymnázií.
Soutěže se zúčastnilo šestnáct pěveckých
uskupení z celé republiky, nejvzdálenější
účastníci přĳeli až z Hradce Králové.
V kategorii školní sbory dětí do 15 let uspěl
Dětský pěvecký sbor Ko-Ko z pořádající ZŠ
a MŠ Kosmonautů 13, který získal tzv. zlaté

pásmo. Za zmínku stojí i ocenění sbormistryně tohoto souboru Lenky Velikovské,
která si odnesla Cenu poroty za sbormistrovský výkon.
Ceny soutěžícím předávali mj. primátor
města Ostravy Petr Kajnar a místostarosta
MO Ostrava-Jih Oldřich Lindovský.
Jako host na galavečeru vystoupilo Pěvecké
sdružení ostravských učitelek. Tento sbor
svým excelentním vystoupením nadchl
celé publikum.
„První ročník galavečera měl nádhernou
atmosféru. Ukázalo se, že ostravské děti
jsou velmi šikovné,“ uvedla členka poroty
Markéta Haluzíková.
Pořadatelé se už teď pomalu připravují na druhý ročník, který se uskuteční
(kut)
11. prosince 2009.

INZERCE

Foto: Kateřina Pospíšilová

Krátce

SC–80665/3
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pomocí praktických cvičení v terénu a laboratoři“. Hlavním cílem tohoto projektu
je aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobý školní projekt EVVO na podporu výzkumné a průzkumné činnosti,
sledování situace – monitoring životního
prostředí a podpořit aktivity zaměřené
k ekologickému vzdělávání a výchově ve
škole. Studenti budou aktivně pracovat
v terénu na odběrech živočichů, které budou třídit, a podle výsledků pak určovat
stupeň znečištění ostravských řek.
 Novinka na ZŠ Kosmonautů 15
ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu otevře od školního roku 2009/2010 první třídu pro děti s poruchami řeči. Bližší informace je možné získat přímo ve škole, na
tel. čísle 596 746 735 nebo na webových
stránkách www.kosmonautu15.cz

SC–80665/5

 Zápis do ZŠ pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami
Základní škola pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami s. r. o. na ulici
Aviatiků 462 v Hrabůvce zve na zápis do
prvního ročníku, který se koná 12. února.
Bezmála patnáct let poskytuje vzdělání
žákům s vadami řeči, zraku, poruchami
učení a tělesným postižením. Více informací na tel. čísle 596 735 470 nebo na internetové adrese www.zs-klokanek.cz
 Gymnazisté pracují na ekologickém
projektu
Počátkem školního roku 2008/2009 zahájilo Sportovní gymnázium Dany a Emila
Zátopkových v Zábřehu schválený dotační program za podpory Úřadu Moravskoslezského kraje „Poznej biodiverzitu
ostravských řek v závislosti na znečištění

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

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

 Společenská zábava
1., 8., 15., 22. 2. od 17 hodin – TANEČNÍ VEČERY – pro příznivce společenského tance se
skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
3. 2. v 17.30 hodin – ROZUMÍTE SVÉMU TĚLU
– přednáška – o energetických centrech lidského
těla, o významu čaker a o vlivu meditace a relaxace v životě, přednáší Pavla Charvátová.
13. 2. v 19 hodin – EVROPA – hraje N. Boudová,
J. Kříž, Intimní divadlo D. Bláhové, předprodej
KD K-TRIO, OIS
26. 2. v 17.30 hodin – GEMMOTERAPIE – léčivé účinky bylin a pupenů – přednáška na téma
léčebných účinků bylin a výtažků z pupenů rostlin pro léčbu a prevenci civilizačních onemocnění, přednáší Mgr. Jarmila Podhorná
27. 2. od 20 hodin – PLES HITŮ – nejznámější
hity 70–90 léta, hraje Zdeněk Trembač, host MARCELA HOLLANOVÁ, předprodej KD K-TRIO
 Dětem
1. 2. v 10 hodin – KRÁLICI V KLOBOUKU
– divadelní představení pro děti v kině Luna,
známé večerníkové postavy Bob a Bobek v podání herců Divadla Špílberg z Brna, předprodej
KD K-TRIO, kino Luna
15. 2. v 10 hodin – PRINC NA ČOČCE – loutková pohádka Divadélka Smíšek, předprodej
KD K-TRIO
16.–20. 2. – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti ve
věku od 7 do 13 let, od pondělí do pátku je pro
děti připraven program v době od 7 do 16 hodin, tvůrčí dílna, výlet, bazén aj., informace a přihláška KD K-TRIO
 Výstavy
Nový Zéland po roce ve fotograﬁích Jaroslava
Prokopa

NABÍDKA KURZŮ
 Vzdělávací kurzy a semináře
UZDRAVUJÍCÍ SÍLA ČAKER PRO POKROČILÉ – meditace a relaxace, energetická centra,
zahájení 9. 2., vede Pavla Charvátová
UZDRAVUJÍCÍ SÍLA ČAKER – meditace a relaxace, energetická centra, zahájení 10. 2., vede
Pavla Charvátová
MANDALY–CESTA K SEBEPOZNÁNÍ – užijete si dobrodružství při volné tvorbě a uvolníte
se při automatické kresbě, zahájení 12. 2., vede
Mgr. Eva Lipinová
 Pohybové kurzy pro dospělé
Step aerobic  Cvičení pro seniory  P-Class 
Břišní tance  Linie  Body form  Jóga  Irské
tance – začátečníci a pokročilí  Taneční pro
manželské páry a partnerské dvojice – začátečníci i pokročilí  Taichi
 Kurzy pro děti
Pohybová výchova pro děti od 4 let  Aerobic
pro dívky od 8 let  Taneční klub K-TRIO, disco
dance, street dance od 7-11 let  Břišní tance –
pro dívky od 8-14 let  Školička malého výtvarníka od 5-8 let

KOMORNÍ KLUB
11. 2. v 18.30 hodin – KONCERT DECHOVÝCH NÁSTROJŮ – účinkující studenti a pe-
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dagogové JKGO, v programu zazní díla autorů:
Z.Fibicha, H. Mandalsena, A. Dvořáka, J. Rossiniho
18. 2. v 18 hodin – ACONCAGUA VÝSTUP
NA NEJVYŠŠÍ VRCHOL AMERIKY – poutavá cestopisná přednáška s videoprojekcí Jiřího Rycheckého, předprodej KD K-TRIO
a v den akce na místě
25. 2. v 18.30 hodin – ČESKÁ A NĚMECKÁ
BAROKNÍ HUDBA pro housle a loutnu –
koncert Václava Návrata a Přemysla Vacka,
v programu zazní autoři: G.F.Händel, J.S. Bach
aj., předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na
místě
TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A PARTNERSKÉ DVOJICE
NASLOUCHEJTE SVÉMU TĚLU – relaxační
kurz pro zpevnění a posílení pánevního dna,
dechová cvičení a cvičení pro páteř. Vhodné
jako prevence i cvičení po operacích. Zahájení
3. 2., vede Mgr. Zuzana Ondruchová
ČCH-KUNG – relaxační pohybový kurz zaměřený na pročištění lymfatického a cévního systému, harmonii vnitřního a vnějšího těla a statické cvičení. Zahájení 23. 2., vede Mgr. Marian
Volanský
MUZIKOTERAPIE – hudebně tvůrčí kurz zaměřený na hudební a taneční relaxaci a improvizaci a práci s dechem a hlasem. Zahájení 23.
2., vede Jana Niederlová

KINO LUNA
ul. Výškovická 113, Ostrava–Zábřeh
Tel. č. pokladna kina: 596 751 712, 605 556 963
www.kzoj.cz
Telefonická rezervace a prodej vstupenek v pokladně kina
denně v provozní době, vždy půl hodiny před začátkem prvního představení nepřetržitě do 19.45 hodin, www.kzoj.cz

Nabídka ﬁlmových představení za zvýhodněné
vstupné 50 Kč :
2. 2. v 18.00 hodin – AUSTRÁLIE
9. 2. v 17.00 hodin – Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník
16. 2. v 19.30 hodin – OCAS JEŠTĚRKY
23. 2. v 15.30 hodin – CESTA NA MĚSÍC 3D
Od pátku 30. 1. do středy 4. 2. vzhledem
k délce ﬁlmu pouze v 18 hodin: AUSTRÁLIE
(USA-Austrálie 2008). Dlouho očekávaný melodramatický epos Baze Luhrmanna o osudech
britské aristokratky (Nicole Kidmanová), která
se na konci 30. let vydává do Austrálie převzít
dědictví po manželovi – a nachází Hugha Jackmana. České titulky, mládeži přístupný, 165 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 6. 2. do středy 11. 2. v 17 hodin: MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK (USA 2008). Po mimořádném úspěchu
dvojice romantických studentských muzikálů,
natočených pro televizi, se Disney rozhodl expandovat do kin dílem třetím, věnovaným studentským vztahům a přípravě jejich závěrečné
hudební veselice. Se skvělou muzikou a úžasnými tanečními čísly, která maximálně využĳí
potenciál velkého formátu ﬁlmového plátna, je
tento ﬁlm skvělou zábavou s elektrizující energií. České znění, mládeži přístupný,112 minut.
Vstupné 85 Kč.
Od pátku 6. 2. do neděle 8. 2. v 19.30 hodin:
MAMMA MIA! (VB/USA/Německo 2008). Muzikálová romance s hvězdným hereckým obsazením. Režie Phyllida Lloydová. České titulky,
mládeži přístupný, 109 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 9. 2. do středy 11. 2. v 19.30 hodin:
ČESKÁ REPUBLIKA (ČR 2008). První celovečerní ﬁlm o českém rapu. Tři přední čeští rappeři, deset skladeb, deset živých, někdy i živel-

ných – ﬁlmových situací. Režie Pavel Abrahám.
Mládeži nepřístupný, 87 minut. Vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 12. 2. do neděle 15. 2. v 19.30 hodin (mimo sobotu 14. 2.): STMÍVÁNÍ (USA
2008). Bella byla vždy tak trochu jiná. Když se
její máma znovu vdala, rozhodla se přestěhovat
ke svému otci do malého deštivého městečka
Forks. Na první hodině v nové škole se seznámí
s tajemným Edwardem, který Bellu neskutečně
přitahuje a o němž se jí zdají sny. Postupně začne mít podezření, že není tak úplně obyčejný
kluk… České titulky, od 12 let, romantický horor/122 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 13. 2. do neděle 15. 2. v 17 hodin
(mimo sobotu 14. 2.): VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.
1: EPILOG (Fr./Kanada/Itálie 2008). Po první
části uvedené minulý měsíc se můžete podívat na dokončení příběhu Jacquese Messrina.
České titulky, od 12 let. Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 16. 2. do středy 18. 2. v 19.30 hodin: OCAS JEŠTĚRKY (ČR 2008). Narození Josefa Bárty provází věštba – zemře ve věku 29
let. A je mu právě tolik, když ho opustí žena i se
synem a jeho svět se hroutí. Dodá jeho životu
smysl nová láska? Režie Ivo Trajkov. Mládeži
od 12 let, drama/90 minut. Vstupné 85 Kč.
Od pátku 20. 2. do středy 25. 2. v 19.30 hodin:
DENÍK NYMFOMANKY (Španělsko 2008). Val
je posedlá sexem, vzdává se lukrativního zaměstnání a stane se prostitutkou v luxusním privátním klubu, kde postupně ale odhaluje i stinnou stránku tohoto „povolání“. České titulky,
mládeži nepřístupný, 95 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pondělí 23. 2. do středy 25. 2. v 17.30 hodin:
YES MAN (USA 2008). Hrdinů, kteří se rozhodli
zásadně změnit svůj dosavadní život, existují
tisíce. Jen Carl Allen je ovšem tak radikální, že
všechny otázky, které se mu postaví do cesty, řeší
prostřednictvím slůvka „ANO“. O tom, že by
navenek prostý nápad neměl svá ošidná úskalí
a ostré háčky, mohou milovníci komedií Jima
Carreyho začít už teď s úspěchem pochybovat.
České titulky, 104 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 27. 2. do středy 4. 3. vzhledem
k délce ﬁlmu pouze v 18 hodin: PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA
(USA 2008). Režisér David Fincher a Brad Pi
se znovu sešli k zajímavé spolupráci a vypadá
to na jeden z ﬁlmů roku! Titulního hrdinu na
konci první světové války najdou coby osmdesátiletého starce, jenže on se místo smrti vydává proti proudu času zpátky a během svého
života, který obsáhne většinu dvacátého století,
postupně začne mládnout. …České titulky, od
12 let, 180 minut. Vstupné 75 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od pátku 30. 1. do neděle 1. 2. v 15.30 hodin: KOZÍ PŔÍBĚH – POVĚSTI STARÉ
PRAHY (ČR 2008). Rodinná animovaná komedie se odehrává v české středověké metropoli,
která je ještě plná strašidel, rodících se legend
a teprve začíná dostávat svou majestátní tvář.
80 minut.Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 2. 2. do středy 4. 2. v 15.30 hodin: MADAGASKAR 2. Animovaná partička zvířecích uprchlíků, která se před třemi
lety vydala z newyorské ZOO ke svým „kořenům“, aby omylem skončila na Madagaskaru, se tentokrát už dostane tam, kam měla
namířeno – do Afriky. České znění, 90 minut.
Vstupné 70 Kč.
V sobotu 7. 2. a neděli 8. 2. ve 14.30 hodin:
ZLATÝ KOMPAS (USA 2007). Vedle našeho
světa existují i jiné světy, ke kterým nám může
ukázat cestu Zlatý kompas… České znění, 113
minut. Vstupné 45 Kč
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V neděli 15. 2. v 15 hodin: KDOPAK BY SE
VLKA BÁL (ČR 2008). Rodinný ﬁlm, dětský
horor, dospělá romance a pohádka o Červené
Karkulce. Film o lásce, který můžete vidět
i s dětmi. Režie Marie Procházková. 90 min.
Vstupné 65 Kč.
JARNÍ PRÁZDNINY – HURÁ DO KINA !
16.–22. 2. promítáme dětem denně v 15 a 17 hodin
Od pondělí 16. 2. do středy 18. 2.: PEKLO
S PRINCEZNOU (ČR 2008). Princezna Aneta se
nechce vdávat – a už vůbec ne za nešikovného
prince Jeronýma ze sousední země, kterému
byla jako dítě zaslíbena výměnou za vojenskou
ochranu království před výbojnými nájezdy.
Král Leopold by rád dceru uchránil před nechtěným sňatkem, ale nemůže porušit královský slib.
A tak Leopold vymyslí velkolepou lest. Režie Miloslav Šmídmajer. 90 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 19. 2. do neděle 22. 2. ( mimo 19.
2. v 17 hodin), od pondělí 23. 2. do středy 4. 3.
v 15.30 hodin: CESTA NA MĚSÍC 3D. JEDINEČNÝ VIZUÁLNÍ TROJROZMĚRNÝ ZÁŽITEK! Kouzelný animovaný příběh třech malých muších uličníků, nerozlučných kamarádů.
Připravte se na napínavé, komediální dobrodružství pro všechny generace, které nabízí díky
3D technologii jedinečný trojrozměrný zážitek
v kině. Mládeži přístupný, 85 minut. Vstupné 75
Kč. POZOR – KE KAŽDÉ VSTUPENCE OBDRŽÍTE BRÝLE 3D ZDARMA!

POHÁDKOVÉ NEDĚLE PRO NEJMENŠÍ
Každou neděli od 10.00 hodin. Jednotné vstupné
30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy!
1. 2. – Králici z klobouku (divadlo)
8. 2. – Kytice z pohádek (ČR ﬁlm. pásmo)
15. 2. – Vodnická pohádka (ČR ﬁlm. pásmo)
22. 2. – Jak Mach a Šebestová prožili deštivé odpoledne (ČR ﬁlm. pásmo)

PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 11. 2. v 10 hodin – SOBÍK NIKO (animovaná pohádka). Vstupné 35 Kč. Informace-rezervace – tel. 596 751 713

KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
PROJEKT 100-2009
Putovní přehlídka projektových ﬁlmů je přístupná
i nečlenům FK za jednotné vstupné 65 Kč!
Čtvrtek 5. 2. v 17.30 hodin: FARMA ZVÍŘAT
(Velká Británie 1954). První animovaná verze režisérské dvojice je nejznámější ﬁlmovou adaptací
populárního alegorického románu George Orwella. Režie Joy Batchelor, John Halas, 72 minut
Čtvrtek 12. 2. v 17.30 hodin: UPÍR NOSFERATU (Německo 1922). Klasický ﬁlm německého
expresionismu, který je vedle Kabinetu Dr. Caligariho nejcitovanějším zakladatelským dílem
němého evropského ﬁlmu. Režie Friedrich W.
Murnau, 94 minut
Čtvrtek 19. 2. v 17.30 hodin: REKVIEM ZA
SEN (USA 2000). Explozivní audiovizuální halucinace, odkazuje svým názvem k hudebním
partiturám, kterým se svou strukturou podobá.
Hymnické hudební motivy smyčcového Kronos Quartetu doprovází jedinečnou férii obrazů,
které nás provázejí až na dno civilizačních závislostí – na drogách, prášcích, lidech, životě, televizi, halucinacích a snech. Režie Darren Aronofsky, 102 minut
Čtvrtek 26. 2. v 17.30 hodin: ANTÉNA (Argentina 2007). Pohádková alegorie, která je neškodná, stejně jako půvabná a raﬁnovaná ve
svých odkazech na fascinující postupy němé kinematograﬁe. Jedinečné a přesné herecké retro
doprovází černobílá stylizace s mezititulky, přiznanými triky, stíračkami a střihovou koláží. Režie Esteban Sapir, 90 minut
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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
8. 2. v 19 hodin – SZIDI TOBIAS A BAND –
koncertní turné Pod obojím vynikající slovenské šansoniérky
18. 2. v 19 hodin – Zdravý nemocný – J. B. Moliére, hrají K. RODEN, M. RODEN, K. NOVÁKOVÁ, K. HÁDEK, J. KRAUSOVÁ a další
 Koncerty
24. 2. v 19 hodin – PAVEL NOVÁK
25. 2. v 19.30 hodin – THE BEST OF IRISH
DANCE – Irská taneční show souboru Merlin
26. 2. v 17 hodin – Večer s cimbálovkou – hraje
Tolar, akce Kultura darem – 50 let Domu kultury. Vstup zdarma.
 Společenská zábava
3. 2. v 15 hodin – SENIOR KLUB – Hostem senátor Mgr. Otakar Veřovský. Povídání o nové
knize z vydavatelství Repronis. Naše Rendez
Vous s hudbou a tancem. Vstup zdarma.
13. 2. ve 20 hodin – Reprezentační ples Domu
kultury Akord, speciální hosté ROMAN VOJTEK A KRISTÝNA COUFALOVÁ , hraje hudební skupina Jupiter a DJ Diskolet, diskoshow
mistrů světa – TŠ Akcent
14. 2. v 19 hodin – Valentýnský funus bál
– 23. reprezentační ples , pořádá Concordia
spol. s.r.o.
19. 2. v 17 hodin – DÁMY, NA KAFÍČKO – hostem Radovan Lipus spoluautor cyklu Šumná
města. Nechte se zlákat vůní dobré kávy do pořadu Radovana Lipuse „Stesk kavárenského
povaleče. Další hosté: Anna Cónová a Miroslav
Rataj, Jiří Šimáček
22. 2. v 17 hodin – TANEČNÍ VEČERY S JERRY
ERBENEM. Společenský tanec, příležitost pro
absolventy tanečních kurzů, pro manželské
páry a všechny příznivce tance.
28. 2. ve 20 hodin – Druhý orientální ples –
Orientální ples trochu jinak aneb Druhá pohádka princezny Shahrazad
 Klub
9. 2. v 19 hodin – Folk a country v Akordu
– Tóny cest s kapelou Tempo di vlak a jejich
hosty
 Dětem
8. 2. v 10 hodin – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – výpravná pohádka podle předlohy K. J. Erbena pro malé i velké diváky.
15. 2. v 15 hodin – POHÁDKOVÝ KARNEVAL – karnevalový rej s programem, tancem,
soutěžemi i losováním o pěkné ceny. Přĳde
i kouzelník.
25. 2. v 9.30 hodin – Pavel Novák – koncert
pro ZŠ
 Výstavy
FOTOGALERIE AKORD
Do 10. 2. – Výstava otce a syna Ivanů Slámových – Hukvaldy, Poodří, Muži, kteří vládnou
ohňům
VZDĚLÁVÁNÍ
 Hudební kurzy
Výuka hry pro děti na zobcovou ﬂétnu, klavír, keyboard a country kytaru včetně hudební nauky.
 Jazykové kurzy pro veřejnost – skupinová výuka
Angličtina pro začátečníky  Angličtina pro
mírně pokročilé  Angličtina pro seniory 
Španělština pro začátečníky  Španělština pro
mírně pokročilé

 Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové  Orientální tanec – škola Elahe  Jóga – pro děti i dospělé
Dále probíhají kurzy pro ženy:
Ranní cvičení  Koktejl cvičení  Bodyform 
Bodystyling  Relaxační cvičení  Step – začátečníci i pokročilí  Salsa (otevíráme další
kurzy pro začátečníky i pokročilé)
Pro děti
Jóga pro děti od 5 let  Step – pro zájemce od 13
let  Aerobic pro dívky – od 9 -12 let  Barevné
cvičení  Rytmika  Folklorní tanec

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA–ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, PSČ 700 30
Tel. : 596 746 062, Fax. : 596 753 223
e–mail : svczabreh@seznam.cz
www.svczabreh.cz
pobočka Ostrava–Dubina
J. Matuška 26a, 70030 Ostrava–Dubina
Tel: 596 768 565, Mobil: 737 923 705

7. 2. v 10–16 hodin – Výtvarný valentýnský
workshop
7. 2. v 10–14 hodin –Valentýnské srdce – Výroba srdíček a valentýnských přání z různých
materiálů
7. 2. – Sportovní sobota – Turnaj ve ﬂorbale
7. 2. – Bobování – jízda na čemkoliv, soutěže
(dle sněhových podmínek)
14.–20. 2. – Jarní tábor – Mazák, Ostravice –
Bez lyží, turistika, hry
16.–20. 2. – Jarní tábor – chata Kyčerka, Velké
Karlovice – lyže, snowboard, nelyžaři
16.–20. 2. – Příměstský jarní tábor – Ostrava
Dubina
17. 2. v 8–15.30 hodin – Den plný her – Deskové hry, hry v tělocvičně i venku, (přihlášky
od 19. 1. na recepci SVČ)
18. 2. v 8–15.30 hodin – Den výtvarného tvoření – hry s papírem, látkou, batika klasická
i vosková, aj. (přihlášky od 19. 1. na recepci
SVČ)
21. 2. – Výlet do Oderských vrchů, (přihlášky
od 19. 1. na recepci SVČ)
28. 2. – Ostravský POM POM – Soutěžní přehlídka roztleskávaček v Akcent klubu v Hrabůvce

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel.: 596 707 112
e-mail: ova@arena–vitkovice.cz, www.arena–vitkovice.cz

ČEZ ARÉNA
1. 2. v 19 hodin – THE AUSTRALIAN PINK
FLOYD SHOW – světová premiéra legendární
rockové opery PINK FLOYD „THE WALL“
11. 2. v 17 hodin – HC VÍTKOVICE STEEL –
HC Znojemští Orli, utkání hokejové extraligy
13. 2. ve 20 hodin – ABBA THE SHOW
15. 2. v 17 hodin – HC VÍTKOVICE STEEL –
HC GEUS OKNA Kladno, utkání hokejové
extraligy
19. 2. v 17 hodin – HC VÍTKOVICE STEEL –
HC Oceláři Třinec, utkání hokejové extraligy

Multifunkční hala
středy 16–17.30 hodin – veřejné bruslení
soboty 16–17.30 hodin – veřejné bruslení
neděle 16–17.30 hodin – veřejné bruslení
Připravujeme:
17. 3. ve 20 hodin – LORDI (DEADACHE TOUR
2009), ČEZ ARÉNA, hard rocková a heavy metalová skupina z ﬁnského Rovaniemi, vítězové
Eurovision Song Contest v roce 2006

ZE ŽIVOTA SENIORŮ
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Stoletá paní žije díky víře

Místostarosta Oldřich Lindovský
předal paní Marii Čapkové velkou kytici
Foto: Michael Kutty
a dárkový koš.

Vekou kytici a dárkový koš dostala od
místostarosty Oldřicha Lindovského
v den svých narozenin 9. ledna k významnému životnímu jubileu paní
Marie Čapková ze Zábřehu. Stoletá babička pochází z jihočeské obce Dívčice,
rodičům se narodila jako čtvrtá ze šesti
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 přestěhovali do Zábřehu,
paní Marie byla inspektorkou v prodejnách ovoce, zelenina a současně byla
zvolena jako poslankyně za tehdejší
městský obvod Ostrava. Manžel Jan
pracoval jako úředník ve VOKD. Až do
jeho smrti v roce 2003 prožili v harmonickém manželství dlouhých šestašedesát let. Dnes se paní Marie raduje z devíti vnuků a jedenácti pravnuků.
Houževnatá a energická žena se smyslem pro spravedlnost je velmi obětavá a skromná. 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, který ví
jen Bůh, a pouze jemu jsem za to velmi
vděčná,“ uvedla paní Marie, o kterou
příkladně pečuje vnučka Markéta. (kut)

Pětadvacet let pospolu

Blahopřejeme jubilantům

Klub důchodců ve Výškovicích v lednu
letošního roku slaví pětadvacet let svého trvání. „Za tu dobu se uskutečnila
spousta setkání a akcí, vyslechli jsme
zajímavé přednášky. Velmi hezká jsou
setkání s našimi jubilanty, akce ke Dni
žen a matek. Všichni, kdo klub zakládali, mají radost z toho, že úspěšně pokračuje ve své činnosti. Za to bychom chtěli
poděkovat odboru sociální péče na radnici Ostrava-Jih a také panu starostovi
Sibinskému, který se mezi nás přĳde
podívat,“ uvedla Drahomíra Janulková, vedoucí klubu důchodců v Ostravě(d)
-Výškovicích.

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.
Marie Čapková
Leopold Vidla
Blažena Pánková
František Pavlíček
Josefa Přibylová
Jiřina Černošková
Blažena Lukešová
Vlasta Tvardková
Anna Sovová
Vlasta Molendová
Vlasta Kuchařová

100 let
96 let
94 let
91 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Dobrovolníci – společníci
osamělých seniorů
To je název služby, kterou nabízí občanské
sdružení Senior servis už sedmým rokem
v Ostravě, Havířově a Karviné. V rámci
této služby působí stovka dobrovolníků,
kteří bez nároku na odměnu navštěvují
osamělé seniory. Stávají se tak jedenkrát
týdně jejich společníky, doprovází je na
procházky, k lékaři nebo do obchodu,
předčítají jim a poskytují různé drobné
služby. Dobrovolníci mají hrazeno místní jízdné, jsou pojištěni po dobu výkonu
dobrovolnické služby a čtyřikrát ročně
se zúčastňují doškolování a výměny zkušeností. Tato dobrovolnická služba má
akreditaci Ministerstva vnitra ČR. Před
sedmi lety nebylo zřejmé, zda bude někdo ochoten se do takové činnosti zapojit.
Dnes však je patrné, že mnoha lidem může
tato dobrovolná aktivita přinášet potěšení.
Chcete-li také patřit mezi dobrovolníky, zavolejte na telefonní číslo 776 347 326 nebo
776 774 157 (stačí prozvonit) a dohodnout
se na termínu vstupního pohovoru. Tady
se mohou přihlásit i senioři, kteří by měli
(d)
o návštěvy dobrovolníků zájem.

Alois Jura
Břetislav Glac
Anežka Ficková
Jan Bělunek
Jaroslav Bajar
Milada Tořová
Oldřich Synáček
Drahomíra Sokolová
Richard Prymus
Jiřina Nohelová
Anna Matějová
Věra Markovičová
Vlasta Luňáčková
Felix Chrapek
Anna Dudová
Zdeněk Dominik
Ervín Czaderna

85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Také letos probíhá populární Senior klub. Už třetím rokem probíhá v Domě kultury Akord v Zábřehu Senior klub, kam mají díky podpoře ÚMOb
Ostrava-Jih všichni senioři vstup zdarma. První lednové úterý obstaralo
letošní novoroční pozdrav Pěvecké sdružení Ostrava (na snímku). Početné
hudební těleso bylo ve své více než třicetileté historii a s věkovým průměrem 66 let nejdále v USA, kde sklízelo ovace zejména českých krajanů.
Na koncertu zazněla díla českých mistrů i lidové písně. Zájemci o sborový
zpěv mají možnost kontaktovat sdružení prostřednictvím příznivců
v G-centru na Čujkovově ulici v Zábřehu. Vladimír Koždoň účastníkům
setkání udělal velkou radost hity z Babiččiny krabičky - Milana Chladila
a Ivety Simonové, Karla Gotta, ale také Judity Čeřovské, Hany Hegerové
nebo skupiny Kučerovci. Petr Prášek pak roztančil sál. Ani tentokrát v Senior klubu, který se koná většinou každé první úterý v měsíci, nechyběla
tradiční tombola.
Foto: Hana Papežová
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FOTOSTRANA

Novoroční ohňostroj stál za to
Letos už potřetí pořádala radnice městského obvodu Ostrava-Jih novoroční ohňostroj. Na kruhovém objezdu v Hrabůvce se sešla rekordní
návštěva devíti tisíc občanů. Patnáctiminutová show více než čtyř tisíc
světelných výstřelů s hudebním doprovodem Rhapsody of Fire u přihlížejících zaznamenala velký ohlas, o čemž svědčí množství veskrze
pozitivních názorů, které na radnici nejlidnatějšího ostravského obvodu
přicházejí od začátku roku. „Na ohňostroj jsem se byla podívat už
potřetí. Závěrečný aplaus diváků dal jasnou odpověď na otázku, zda se
má tato podívaná opakovat i příští rok. I přes svůj pokročilejší věk jsem
i já tleskala a volala „ano,“ napsala paní Věra Martiníková z Hrabůvky.
„Kvůli ohňostroji přijeli i mí známí, kteří nejsou z Ostravy. Akci si velmi
chválili, říkali, že něco tak pěkného už dlouho neviděli,“ uvedl pan Jakub
Jančík. Nechybělo přitom mnoho a konání novoročního ohňostroje bylo
ohroženo. Během přípravy totiž dvojice mladíků vnikla do odpaliště
a odcizila ohňostrojovou baterii. Zástupcům ﬁrmy tak nezbylo, než
rychle zajistit náhradní baterii, aby se ohňostroj uskutečnil v plánovaný
čas. „Občané se v e-mailové poště dotazují, zda také příchod roku 2010
oslavíme novoročním ohňostrojem. Mohu jim slíbit, že ano, navíc ještě
vylepšíme ozvučení, které letos nebylo úplně ideální,“ uvedl starosta
obvodu Karel Sibinský.
Novoroční ohňostroj přišel na sto padesát tisíc korun. „Obvod s bezmála
sto dvaceti tisíci obyvateli si zaslouží důstojnou oslavu státního svátku,“
dodal místostarosta Radim Miklas.
Novoroční ohňostroj v Ostravě-Jihu patří k akcím, na kterých se občané
obvodu setkávají. K těm tradičním patří Slavnosti obvodu, Vinobraní
nebo Rozsvícení vánočních stromů.
(kut)
Foto: Michael Kutty a Věra Martiníková
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KDE VYCHÁZÍME?

SC–80648/8

SC–81885/5

SC–81268/3

INZERCE

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