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Farmářské trhy
V listopadu se můžete těšit kromě tradičního sortimentu – ovoce, uzenářských výrobků, sýrů,
medu, vajec a řady dalších farmářských produktů, také na první
pozdrav adventu v podobě jmelí,
vánočních ozdob, svíček, adventních věnců a svařeného vína.

Kdy a kde
Ve čtvrtek 16. 11. od 8 do 16 hodin
na tržnici vedle náměstí SNP.

Starobělské Lurdy už 12. listopadu!
 V neděli 12. listopadu se bude konat v ostravském
Bělském lese třetí ročník závodu Starobělské Lurdy. Tato
běžecká akce je určena nejen pro výkonnostní běžce, ale
i pro ty, kteří s běháním teprve začínají.
9 dalších účastníků – vhodné pro
týmy, ﬁrmy, školy a rodiny.
I letos se poběží o pohár starosty a všichni účastníci obdrží
originální medaili, která byla
vyrobena ve spolupráci s Ka-

Trasa vede těmi nejtěžšími
a zároveň nejkrásnějšími pasážemi, které v „Běláku“ existují. Vypsány jsou kategorie dospělých,
juniorů, dorostu a žáků. Každý účastník může přihlásit až

tedrou grafiky a kresby Fakulty
umění Ostravské univerzity.
V případě překonání traťového rekordu mezi ženami nebo
muži bude vyplacena finanční
prémie 1000 Kč (platí pouze pro
nejrychlejší ženu a nejrychlejšího muže). Možnost přihlásit
se online mají zájemci o běh do
5. listopadu, v omezeném množství pak i v den závodu na místě
startu.

Vánoční stromy na Jihu

Volby do Poslanecké sněmovny

Blíží se doba adventu, ke které tradičně patří slavnostní rozsvícení vánočních stromů. Na 1. adventní neděli, tedy 3. prosince můžete
být u toho, až se rozzáří vánoční strom na náměstí SNP v Zábřehu.
Na 2. adventní neděli, 10. prosince, pak proběhne slavnostní rozsvícení u K-TRIO v Hrabůvce.

 V Ostravě-Jihu se voleb zúčastnilo celkem 50,49 % voličů
z celkových 84 421.
Platných hlasů bylo odevzdáno 99,3 %. Jednoznačně největší
podporu získalo hnutí Ano 2011
s 15 603 hlasy (36,88 %). Druhou
nejpočetnější voličskou základnu na Jihu má Svoboda a přímá
demokracie – Tomio Okamura
(SPD) s celkem 7 056 hlasy (16,67
%). Tři strany získaly podobný

Hledáte prostor pro uspořádání přednášky,
semináře, rodinné oslavy na Jihu?

Sál v G-CENTRUM s kapacitou 50 osob nabízí své prostory
ke krátkodobým pronájmům.
Naleznete jej na ul. Čujkovova
40a v Ostravě-Zábřehu. K zázemí sálu patří stoly, židle, dataprojektor a sociální zařízení. Po
dohodě vám sousedící nezisková
organizace Spirála, o.p.s., zajis-

výsledek, a to KSČM s 3761 hlasy (8,89 %), ČSSD s 3726 (8,8 %)
a nováček ve sněmovně, Česká pirátská strana s celkovým počtem
3688 hlasů (8,71 %).
Na Jihu hranici 5 % překonala
ještě ODS s 2823 hlasy (6,667 %).
Další strany, včetně KDU-ČSL pětiprocentní hranici nepřekročily.

tí také pohoštění. Nájemné činí
350 Kč + 21% DPH za hodinu.
V případě zájmu o prohlídku
či pronájem kontaktujte Úřad
městského obvodu Ostrava-Jih,
odbor bytového a ostatního hospodářství, telefonicky na čísle
599 430 176 nebo e-mailem na
adrese jaroslav.dudek@ovajih.cz.

Nabídka volných stání pro vozidla i motorky
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

01 Fr. Formana

Dubina

PP

1, 2, 4, 5, 6, 10, 14, 17, 18, 20, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 47, 48, 49,
56, 57, 58, 59, 60, 62

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les

PP

19/2, 41/2

41 B. Václavka

Bělský Les

PP

1, 4, 6, 8, 19/1, 20, 33, 35, 40, 41, 41/2

PP

9, 10, 19/2, 20, 24, 28, 41/1, 41/2

42 B. Václavka

Bělský Les

NP

53

51 L. Hosáka

Bělský Les

Volná stání
pro motorky

NP

65/1

PP

40/1

Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 690 Kč včetně DPH a pro parkování 1 motorky
ve výši 400 Kč včetně DPH. Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz
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ÚVODNÍK

Slavnostní otevření „Tréninkového
centra Jindřicha Kaděry“

Slovo starosty

 Bývalá základní škola Mjr. Nováka v Hrabůvce prošla další rekonstrukcí. V prostorách
tělocvičny klubu 1. Judo club Baník Ostrava vznikly zbrusu nové a moderní sprchy a sociální zázemí. To vše z prostředků městského obvodu Ostrava-Jih.
V rámci rekonstrukce byla instalována nová ventilace a odvětrání prostor, proběhla renovace šaten
a sprch, zvýšily se počty toalet a nově vzniklo i WC
pro tělesně postižené. Přibyla i úklidová místnost
a šatna pro trenéry. Vzniklo tak komplexní moderní
středisko pro trénink juda a bojových umění.
Pan Jindřich Kaděra se podepsal na historii klubu
svými skvělými sportovními úspěchy, které vybojoval
ve své aktivní kariéře. Jako úspěšný judista a trenér je
nositelem jednoho z nejvyšších technických stupňů
v ČR 6. dan. Vykonával trenérskou práci celých 37 let,
kde trénoval 12 let mužské družstvo Baníku Ostrava
v 1. lize, 4 roky vedl československé reprezentanty
seniorské kategorie, 6 let trénoval dorost a žákovský
oddíl a 11 let byl vedoucím trenérem v TJ Baník Ostrava. Nepohyboval se mezi judisty na tatami jen jako
trenér či zápasník, ale také jako závodní rozhodčí či
zkušební komisař I. třídy. Sám vybojoval za aktivních 13 let celých 65 reprezentačních utkání, 5x se
zúčastnil mistrovství Evropy seniorů, kde obsadil 1x
3. místo, 2x 4.místo, 3x 5.místo. Hruď pana Kaděry
byla oceněna v zahraničí jeho největším úspěchem,
a to 3. místem v nizozemském Amsterodamu. Vybojoval také 26 krajských titulů v polotěžké váze a v roce
1961 se mu dostalo největší slávy a ocenění udělením
titulu „mistr sportu“. Při slavnostním otevření bylo

Martin Bednář

JINDŘICH KADĚRA (uprostřed) před trofejní expozicí.

pro pana Kaděru největším překvapením udělení
Diamantové plakety od předsedkyně Krajského svazu juda Kláry Štefánikové a pamětního listu Českého
svazu judo, který mu přijel osobně předat předseda
svazu judo Jiří Dolejš. Pro úplné zviditelnění jeho
úspěchů byla vytvořena stálá expozice jeho trofejí.
Slavnostní otevření proběhlo 29. 9. 2017 v nově
zrekonstruovaných prostorách tělocvičny Mjr. Nováka 34 za účasti Jindřicha Kaděry, který provedl
symbolické pokřtění centra nesoucího jeho jméno.
Při slavnostním přestřižení pásky byli přítomni
mimo jiné místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih Hana Tichánková a předseda 1. Judo clubu Baník Ostrava, Martin Pavlica.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
máme za sebou hlasování. Skončila kampaň do Poslanecké sněmovny. Letos mi bohužel připadalo, že
předvolební „boj“ byl více o osobních
averzích a negacích než o tématech
a směřování země. Doufám, že následující období bude více věnováno
zlepšování životů nás všech v naší
krásné zemi. Občané České republiky
si to zaslouží. Jak jsem již několikrát
psal, i u nás na Jihu žijí výjimeční,
skvělí lidé. Dnes se zmíním o dvou
z nich. Blahopřeji současné mistryni
světa v agility Tereze Králové. Velké
uznání si zaslouží také muž s titulem „mistr sportu“ Jindřich Kaděra,
který získal za vynikající reprezentaci
ČR doma i v zahraničí. Jsem rád,
že se tento dlouholetý významný judista osobně účastnil slavnostního
otevření Tréninkového centra Jindřicha Kaděry na ulici Mjr. Nováka.
Společně jsme v říjnu rozhodli také
o 7 miliónech a vítězných projektech 2. ročníku participativního
rozpočtu. Příslušné odbory již zahájily přípravné práce, abychom
v příštím roce vítězné nápady zrealizovali. Děkuji všem aktivním spoluobčanům za podané projekty
i za účast na hlasování. Jste prostě
skvělí!
Váš starosta

Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo www.facebook.com/mob.ovajih
KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář
Místostarostka
Věra Válková
Místostarosta
RNDr. František Staněk, Ph.D.
Místostarostka
Ing. Hana Tichánková
Místostarosta
Bc. František Dehner
Členka rady
Markéta Langrová
Člen rady
Ing. Adam Rykala
Člen rady
Ing. Otakar Šimík
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

599 430 331

Odbor hospodářské správy
Odbor správních činností
Odbor majetkový
Odbor právní
Odbor ﬁnancí a rozpočtu
Odbor dopravy a komunálních služeb
Odbor výstavby a životního prostředí
Odbor bytového a ostatního hospodářství
Odbor investiční
Odbor sociální péče
Odbor strategického rozvoje,
vztahů s veřejností, školství a kultury
Odbor podpory volených orgánů
Oddělení kontroly a interního auditu
Oddělení veřejných zakázek

599 430 268

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

599 430 331
599 430 410
599 430 344
599 430 344
599 430 345
599 430 331
599 430 410
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Ing. Radim Navrátil
Mgr. Radek Drong
Mgr. Andrea Miškaříková
Mgr. Petr Mentlík
Ing. Kateřina Blahová
Mgr. Daniel Jeřábek
Ing. Petr Halfar
Ing. Růžena Hanslíková
Ing. Lubomír Burdík
PhDr. Linda Nováková-Palatá

599 430 469
599 430 293
599 430 420
599 430 268
599 430 260
599 430 211
599 430 207
599 430 256
599 430 382
599 430 450

Ing. Gabriela Tóthová, DiS.
Jana Zjavková
Ing. Bc. Jarmila Capová
Bc. Kateřina Gemrotová

599 430 132
599 430 239
599 430 456
599 430 395

www.ovajih.cz

ROZHOVOR

Smyslem funkce
zastupitele je služba
občanům a veřejnosti
František Staněk, místostarosta

„Jsem Moravan, Evropan a občan ČR, katolík se sociálním cítěním a milovník aktivních
občanů. Mám rád veselost a dravost mládí,
mám úctu ke stáří, vážím si jeho smířlivosti,
pokory a moudrosti. Nade vše upřednostňuji uspořádanou rodinu, a to od vzniku
manželství přes výchovu spořádaných
občanů až po pokojné stáří.“

Je krátce po volbách do poslanecké sněmovny, jak vzpomínáte na své začátky ve veřejné
funkci?
Do veřejné služby, samosprávy
městského obvodu Ostrava-Jih,
jsem vstoupil váhavým krokem ze
4 místa na kandidátce KDU-ČSL.
Rozhodování, zda přijmout mandát zastupitele, který mi voliči
a občané Ostravy-Jihu svěřili,
byl pro mne o to složitější, že
jsem měl naplánovanou operaci
kyčelního kloubu. Po rozhovoru
s jedním významným veřejným
činitelem, kterého si vážím a který funkci zastupitele nazval
„službou občanům a veřejnosti“,
jsem mandát přijal. S vědomím
a rozhodnutím sloužit aktivně.
Zda se mi to daří, není na mém
posouzení, to musí občané sami.
Téměř tři roky jste se na pozici
místostarosty věnoval sociální
oblasti napříč generacemi. Řešil jste podmínky života seniorů
v domech s pečovatelskou službou, přivedl na svět rozrůstající
se Sady mladých, aktivně podporoval charitativní projekty…
Když jsem před třemi lety sociální odbor převzal, budiž po pravdě řečeno, neměl jsem představu,
v jakém technickém stavu jsou
příslušná zařízení, neznal jsem
personální obsazení. Nemilým
zjištěním pro mne byla mizivá komunikace mezi vedoucími sociálního odboru, odborem sociálně

ních novinkách, týkajících se
života seniorů. Vítám, že senioři
v rámci těchto setkání aktivně
vznášejí své požadavky a návrhy
k vedení. Byla stanovena přesná
pravidla pro „mazlíčky“, jejichž
zastaralost či absence vyvolávaly
časté spory mezi uživateli bytů,
včetně omezení krmení toulavých koček.
Při mém nástupu se rodinné
centrum v nastaveném organizačním řádu nacházelo na hraně
zákona. Hrozilo zrušení tohoto,
v dnešní době z pohledu výchovy dětí snad nejpotřebnějšího,
zařízení. OSPOD byl, především
z důvodu ochrany pracovníků,
přemístěn do budovy na Provaznické ulici a po příchodu
nové vedoucí na sociální odbor,
byly OSPOD a rodinné centrum
sjednoceny pod odbor sociální.
Ten se prostřednictvím aktivit
rodinného centra velmi aktivně
zapojil do mezistátního projektu “Červený, bílý modrý: dialog
Polsko-Český“, a to mezi Ostravou-Jihem a Wodzislav Slaski,
připraveného a řízeného oddělením strategického rozvoje našeho
úřadu. Oceňuji přínos projektu
s velmi dobrými výsledky jak pro
děti ze sociálně slabých poměrů,
tak v oblasti inspirace pro další
činnost rodinného centra. Nutno
s pokorou přiznat, že Wodzislav
Slaski je mnohem dál v řešení rodinných sociálních problémů než
Ostrava-Jih. Nastavené zásady

právní ochrany dětí (OSPOD),
rodinným centrem a radnicí, respektive radním, do jehož gesce
odbory spadají.
Po prohlídce jednotlivých zařízení jsem byl překvapen, že domy
s pečovatelskou službou (DPS)
nespadají pod společnou správu,
ale každý pod jiný odbor. Tomu
odpovídal i rozdílný technický
stav. Na DPS Horymírova jsem
našel zanedbanou zahradu, špatný stav vývařovny i kvality stravy.
Na „DPS“ Odborářská, která
dle kolaudačního rozhodnutí ani
domem s pečovatelskou službou
není, chybí parkoviště pro občany, kteří přivezou své blízké.
V některých budovách schází
výtahy, záhadně nedohledatelná
je technická dokumentace staveb… O nápravu stavu zahrady se
po sjednocení správy DPS postarala Zahradnická škola, o chodníky, lavičky a úpravu nejbližšího
okolí se postaral odbor dopravy
a komunálních služeb ve spolupráci s Technickými službami
Ostrava-Jih.
Pro smysluplnou, koordinovanou práci jsem zavedl pravidelné měsíční schůzky s vedoucími
odborů a jejich zástupci za přítomnosti vedoucích domů s pečovatelskou službou. A jelikož
nejlepší komunikace je osobní,
stanovil jsem pravidelné setkávání s obyvateli DPS, na kterých
se vzájemně informujeme o možnostech využívání služeb i práv-
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a vzájemná spolupráce doufám
bude pokračovat nadále. Všem,
kteří se na práci v sociální oblasti
podílejí, patří můj neskonalý obdiv! Všem, se kterými jsem mohl
spolupracovat v dané oblasti, ze
srdce děkuji. V případě potřeby
jsem nadále kdykoli k dispozici
pomáhat a podílet se na rozvoji
sociální oblasti na Jihu.
Sady mladých si získaly velkou
přízeň občanů. Jaké Vás k této
netradiční akci vedly pohnutky?
Pohnutky jsou zejména historické, kdy bývalo dobrou tradicí
vysadit strom na počest narozeného človíčka. Navíc také upevňuje vztah lidí k přírodě. Mít
důvod vyrazit do přírody kdykoliv
se podívat, jak roste strom věnovaný dítěti. Je to i taková patriotská akce. Jde o to, aby se lidé měli
kam vracet - a když se vracet, tak
do přírody. Hned první ročník
akce byl úspěšný - celkem třináct
rodin přišlo zasadit svůj vlastní strom věnovaný jejich dítěti,
a to i přesto, že tehdy jsme svůj
záměr příliš nepropagovali. V té
době nebylo úplně jasné, v jakém
rozsahu může výsadba pokračovat. Teď už je deﬁnitivně rozhodnuto o pokračování spolupráce
se společností Ostravské městské lesy. Princip je jednoduchý.
Za poplatek 800 Kč obdrží rodina
kromě stromku k výsadbě také
pamětní list a sloupek s cedulkou,

ROZHOVOR

SADY MLADÝCH přitahují stále více zájemců.

na které je napsáno, o jaký strom
se jedná a komu je věnován.
9. listopadu 2017 ve 14,30 hod
proběhne již čtvrtá výsadba a to
s rekordním počtem 41 stromků
pro děti. Budou se vysazovat planá třešeň, dub letní a buk lesní.
Moc se na to těším.
Je vidět, že nejen k lidem, ale
i k přírodě máte blízko. Byl jste
také iniciátorem „dotovaných“
předzahrádek, které už nyní
krášlí vchody nejednoho domu.
Kde jste se inspiroval?
Vždy jsem si všímal, že někteří
obyvatelé domů měli vysazeny
krásné předzahrádky a úzkostlivě o ně pečovali. Náš zákon to
ovšem neumožňuje. Mou snahou
proto bylo tuto bohulibou činnost
legalizovat. A odezva na sebe nenechala dlouho čekat. V loňském
roce po vzoru našeho partnerského města Košice navrhl starosta,
aby každý, kdo takovou zahrádku vysadí a udržuje ji a doloží

fotograﬁemi, byl odměněn jed- nětem k trestnímu stíhání. Nanoročním příspěvkem 1.000 Kč bídku starosty na převzetí resortu
odboru dopravy a komunálních
na koupi sazenic.
služeb a tím také technických sluNedávno jste převzal do své žeb do mé gesce, jsem přijal bez
péče odbor dopravy a komunál- váhání. Do té doby nebyla nastaních služeb a tím také Technic- vená jasná a srozumitelná pravidla
ké služby Ostrava-Jih (TSOJ). fungování TSOJ, jejíž činnost skuObecně jsou technické služby tečně není plnohodnotným způv každém městě, dle mého názo- sobem možno koordinovat pouze
ru, bezpodmínečně nutné. Proč? na základě zřizovací listiny.
Technické služby, v případě že
řádně plní svou funkci, jsou orga- Jaké jste tedy zvolil řešení pro
nizace, nepodléhající časové závis- technické služby, sloužící k prolosti dlouhých výběrových řízení, spěchu obvodu a jeho občanů?
První úkol, který jsem řešil, bylo
ale plní potřeby města v každém
časovém okamžiku. Je třeba si uvě- zklidnit rozjitřenou situaci a vše
domit, že jsou situace a potřeby, kolem TSOJ uvést v soulad s nakteré nelze ani předvídat, mnohdy stolenými pravidly a zákonem.
ani předpokládat a potřebují rych- Stanovit priority pro obvod – péči
lé řešení. A řešit je umí technické o zanedbanou zeleň, záhony, keře
služby pod vedením města. Není a stromy. Čistotu a pořádek na vemi dost dobře jasné, proč byly v na- řejných prostranstvích. Ujasnit
šem obvodě technické služby zru- a podpořit jednotlivá oddělení
šeny. A už vůbec nerozumím jejich TSOJ v práci pro občany. Nastavit
podivné dvanáctileté likvidaci, jež pravidelnou údržbu všech částí
se dle mne oprávněně stala pod- obvodu. Pevně zakotvit spoluprá-

ci TSOJ s našimi příspěvkovými
organizacemi, například školami.
Vtisknout řád údržbě významných
prostranství náměstí a center,
dbát o kulturní památky a jejich
okolí, starat se o údržbu hřbitova
a okrasné zeleně. TSOJ nemají
zatím dobudováno technické zázemí, což je pro řádný výkon jejich
činnosti nesmírně důležité, a to je
třeba dořešit. Přesto již mohu s plnou odpovědností říci, že Technické služby Ostrava-Jih plní svou
funkci a poslání, fungují a jejich
činnost v našem městském obvodu je znát na každém kroku. Za to
patří jejich řediteli, vedení a zaměstnancům TSOJ i odboru dopravy a komunálních služeb, velký
dík. Věřím, že jejich práce přispěje
k pohodě našich občanů v blížícím
se zimním období. A pokud přeci
jen shledáte nějaký nešvar a nebudete jej chtít sdělit radnici přes
aplikaci cistota.ovajih.cz, řekněte
to prosím mě:
RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta
tel.: 599 430 344
e-mail: frantisek.stanek@ovajih.cz

Z dotazů čtenářů
Dobrý den, myslím, že někdy na jaře
letošního roku jste na stránkách
Jižních listů zveřejnili informace
o tristním stavu chodníků v našem
obvodu a hlavně ve Výškovicích.
Údajně byly vyčleněny nějaké peníze na obnovu chodníků a mohlo se
začít. Rok se pomalu chýlí ke svému
konci a podzimní čas rozhodně už
není vhodný na takovéto stavení
úpravy. A tak by mne zajímalo,
proč se zase nic nestalo a chodníky
ve Výškovicích dál vypadají hrozně.
Já například jsem se do Výškovic
stěhoval 2. 5. 1979, chodili jsme
v blátě a po panelech. Někdy
od roku 1980 se postupně chodníky
začaly objevovat, takže opravdu
pamatují hodně a podle toho vypadají. Děkuji za odpověď. PG
Na základě výsledků pasportizace byly vytipovány chodníky
ve Výškovicích, které by měly být
opraveny ještě v letošním roce,
a to v předpokládaném ﬁnančním
objemu 12,5 mil. Kč. S ohledem
na respektování zákonných lhůt
a postupů nebylo bohužel reálně
možné začít s opravami dříve.V
současnosti se podařilo dokončit
složitý a časově i administrativně
náročný proces přípravy, spočívající především ve zpracování
projektové dokumentace oprav
a následného zadání veřejné
zakázky. Ta následně proběhla
v letních měsících a byla rozdělena
do celkem 5 etap. V současné době
jsou již podepsány smlouvy s vítěznými uchazeči a realizace oprav
konečně začíná!
Ing. Petra Bálková
vedoucí oddělení dopravy

FRANTIŠEK STANĚK u altánu vybudovaném v zahradě DPS Horymírova.
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Veřejná setkání k participativnímu rozpočtu – možnost seznámit
se s návrhy, které míří do hlasování, jsou už pro letošek za námi
 Sešli jsme se dvakrát, poprvé v přívětivém prostředí kostela svatého Ducha v Ostravě–Zábřehu, podruhé v Hrabůvce
přímo na radnici v místnosti zastupitelů.
V krátkosti jsme představili
všechny návrhy, ale hlavně to byla
příležitost pro autory, aby své návrhy představili sami.
Jakou formou to udělají, to už
bylo na nich. Mohli zvolit prezentaci na počítači – promítnutí
obrázků, plánků, mapek v kombinaci s textem nebo svůj návrh
prezentovat tím, že o něm publiku budou vyprávět, případně
si s sebou mohli vzít fotky, které
nechali kolovat. Autoři návrhu
„Zahradní altán“ (v areálu ZŠ B.
Dvorského) přinesli s sebou pro
dokreslení a zviditelnění svého
návrhu model budoucího altánu
zhotovený z překližky. Zhlédli
jsme i dvě videa, jedno přiblížilo
projekt „Workout Park Bedrnova“, druhé potřebnost projektu
„Zábavné odpoledne pro děti
z ubytoven a nejen pro ně“.
I když na obou setkáních převládali autoři projektů počtem
nad veřejností, pro kterou hlavně
byly veřejné prezentace návrhů
obyvatel Jihu určeny, nebyla to
setkání zbytečná. Setkávání se
patří také k tomu, co dává projektu „Společně tvoříme Jih“
obsah, vzájemně nás obohacuje
a inspiruje. A v neposlední řadě –
autoři návrhů jsou zároveň i hla-

Výsledky hlasování
najdete na
www.spolecnetvorimejih.cz

sujícími, a tak jsou potenciálními
podporovateli možná právě těch
projektů, které jim byly ostatními
představeny na setkání, kterého
se zúčastnili.
Věříme pevně, že se veřejná
setkání stanou do budoucna vítanou a hojně využívanou příležitostí, jak se dozvědět před
hlasováním od samotných autorů
více podrobností o jejich návrzích.
Děkujeme všem, kteří nelitovali svého času, připravili si prezentace, ať už jakoukoli formou,
a představili tak své návrhy. Výsledkem byla dvě krásná setkání, MÍSTOSTAROSTKA HANA TICHÁNKOVÁ (vpravo) a koordinátorka projektu
která byla pro nás všechny, kdo Jana Mecnerová při prezentaci jednotlivých projektů.
se participativním rozpočtem
zabýváme, povzbuzujícím zážitkem.

AUTOŘI PROJEKTŮ i veřejnost projevili o veřejná setkání aktivní zájem.

Propagace participativního rozpočtu v letošním roce
Tak jako loni i letos se s podanými návrhy
a mnohými dalšími záležitostmi kolem participativního rozpočtu seznamujete prostřednictvím Jižních listů a internetových stránek
www.spolecnetvorimejih.cz.
Letos jsme k tomu ještě přidali cedule s představením každého jednotlivého projektu v místě,
kde se má realizovat. Cedule jsme se snažili umísťovat na místa, která jsou co nejblíže k místu návrhu, ale současně je zde dostatečný pohyb lidí.

Hlasování je za námi, s výsledky se můžete
seznámit v nejbližších dnech na internetu.
V době, kdy dostanete do svých schránek
aktuální Jižní listy, už bude odhlasováno,
výsledky však budou uveřejněny až v příštím čísle. Vzhledem k tomu, že hlasování letos probíhá těsně po uzávěrce Jižních listů,
nebylo možné to zařídit jinak. Bude to tedy
celý měsíc napínavé! I když, kdo sleduje internet, bude mít, jak doufáme, už začátkem
listopadu příležitost seznámit se s výsledky
na stránkách www.spolecnetvorimejih.cz
a na Facebooku Společně tvoříme Jih.
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Darovat krevní plazmu znamená zachránit lidský život
Také asto bilancujete teba ješt svj mladý život a pemýšlíte, co jste už dokázali a co vše byste ješt dokázat
chtli? Nco mžete udlat už nyní – zachránit lidský život! Darovat krevní plazmu je snadné, a dokonce mže být
i píjemné. Pro nkoho se navíc stanete hrdinou.
zpracování (frakcionaci) provádí spolenost UNICAplasma
Morava – Moje plazma. Její
kvali kovaní zamstnanci dosahují té nejvyšší úrovn kvality odebírané plazmy pomocí
moderního vybavení a písného
systému kontroly. Vše je naprosto bezpené, nemusíte se
bát.

Darovat krevní plazmu znamená zachránit lidský život.
| foto: UNICAplasma Morava s. r. o.
za zamstnání s náhradou mzdy
a snížení daového základu
od 1. 9. 2017 o 3 000 K za každý odbr.

Vaše krevní plazma
mže pomáhat až po druhém
odbru

Rozhodli jste se darovat
krevní plazmu?
Každý dárce prochází ped darováním plazmy základním vyšetením, pi kterém se mu mí
krevní tlak, tep tlesná teplota.
Ped prvním darováním je vyšetení dkladnjší, stejn jako
každé tyi msíce. Vedle radosti
z dobrého skutku tak získáte darováním krevní plazmy bezplatnou kontrolu svého zdravotního
stavu.
Mžete také využít možnosti
úhrady svých náklad spojených
s darováním nebo uplatnit zákonné benety v podob uvolnní

Skuten pomáháte pouze
opakovaným darováním krevní
plazmy. Bezprostedn po odbru se totiž z plazmy odebírají
vzorky na virologické testování,
jako je HIV, žloutenka a sylis,
a poté je plazma šokov zamrazena a uložena v komorovém
mrazicím zaízení. Až po opakovaném negativním vyšetení, tedy pi druhém odbru, pi
kterém se také ve vzorku neprokážou viry, putuje vaše plazma
do frakcionaního závodu. Je
tedy teba provést minimáln
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dva odbry plazmy od jednoho
dárce, aby bylo možné vylouit
možnou nákazu a postoupit plazmu k dalšímu zpracování.
Po odbru mžete odpoívat
v píjemném prostedí s dobrou
knihou, asopisem nebo i surfováním na internetu, pipojení
k Wi-Fi je pro dárce bezplatné.
Zdarma máte k dispozici i šálek
dobré kávy.
Více informací o tom, jak darovat krevní plazmu, najdete na
www.mojeplazma.cz,
tel.: 592 750 440,
darovat@mojeplazma.cz

SC-371777/01

Transfuze krve i jejích složek
je zapotebí nejen pi úrazech
a operacích, ale také pi léb
závažných onemocnní, jako
je leukémie, krvácivé poruchy
nebo onemocnní jater i ledvin. Krevní plazma totiž slouží
jako výchozí surovina pro výrobu celé ady lék zachraujících
lidské životy, které jiným zpsobem vyrobit nelze. Jejich spoteba navíc každým rokem stoupá
a dnes jsou tisíce nemocných lidí
závislých na vaší pomoci.
Plazma tvoí nco málo pes
polovinu lidské krve a sama je
z 90 % tvoena vodou. Další dv
procenta zaujímají minerální látky a 8 % plazmatické bílkoviny,
které jsou základem pro výrobu
život zachraujících léiv.
Proteiny v plazm léí šokové
stavy, popáleniny, primární imunitní nedostatenost, poruchy
srážlivosti krve a mnoho dalších
vážných nemocí.
Bezpený a efektivní odbr
lidské krevní plazmy k dalšímu

www.ovajih.cz

AKTUALITY

Bezpečnost v obecních bytech na Jihu zvyšují
detektory oxidu uhelnatého
 Městský obvod Ostrava-Jih již v březnu letošního roku instaloval detektory upozorňující na únik plynu do všech
234 obecních bytů, ve kterých jsou plynové kotle nebo plynové ohřívače vody.
„Reagovali jsme tak na rostoucí počet otrav oxidem uhelnatým
s cílem zvýšit bezpečí našich nájemníků,“ říká radní pro bytovou
oblast Markéta Langrová a dále
uvádí: „Instalace těchto bezpečnostních zařízení proběhla letos
na jaře, celkové náklady akce
činily skoro půl milionu korun.
Vybrali jsme detektory, které
provádí testování na smrtelné
nebezpečí v podobě oxidu uhelnatého každou vteřinu. Navíc
jsou odolné proti vlhkosti a jejich
životnost garantována na dobu
10 let. Po celou dobu bude každoročně prováděna revize zařízení.“
Detektor oxidu uhelnatého signa-

lizuje přítomnost nebezpečného a spustí alarm, je třeba okamžitě tovat bytového technika nebo
plynu již při velmi malých kon- vypojit plynové zařízení, inten- havarijní službu, která funguje
centracích, kdy ještě není přímo zivně větrat a následně kontak- nepřetržitě.
ohroženo zdraví nebo život osob,
které jej dýchají. Včas tím upozorKontakt
ní na vznikající nebezpečí. Oxid
uhelnatý se uvolňuje ve špatně Havarijní služba
spalujících zařízeních, jako jsou v pracovní dny v odpoledních a nočních hodinách, dále ve dnech volna
ohřívače vody, kotle, krby a dal- NONSTOP ﬁrma EV - servis s.r.o.
ší zařízení spalující uhlí, dřevo, PO - PÁ = 7:00 - 15:30 hod. = tel.: 596 919 554, 725 156 250
plyn, oleje nebo naftu. Tento plyn po pracovní době, víkendy, svátky = tel.: 724 092 334, 724 293 144
je jedovatý a člověk jej není scho- ÚMOb Ostrava-Jih, odbor OBH, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka
pen zaregistrovat, protože je bez technici:
p. Musialková, tel.: 599 430 149; p. Chamrádová, tel.: 599 430 159
zápachu a je neviditelný.
Co dělat, když detektor spustí p. Čihánková, tel.: 599 430 151; p. Kornasová, tel.: 599 430 152
Ing. Holuša, tel.: 599 430 174
alarm?
V případě, že detektor zaregis- Úřední dny: pondělí a středa 8:00–12:00, 13:00–17:00 hod.
truje nahromaděný oxid uhelnatý

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému,
sloužící k obecnému užívání, bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru a jsou v zásadě bezplatné. Naopak zvláštní užívání
veřejného prostranství (dále jen „VP“) je
deﬁnované v zákoně o místních poplatcích,
vymezené obecně závaznou vyhláškou obce
(dále jen „OZV“) a je úplatné.
Zvláštním užíváním VP se rozumí: provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění

skládek, vyhrazení trvalého parkovacího
místa, dále užívání prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby
tvorby ﬁlmových a televizních děl. Statutární město Ostrava stanovilo místní poplatek
za zvláštní užívání veřejného prostranství
OZV č. 4/2016, která mimo jiné stanovuje
vznik a zánik poplatkové povinnosti, poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání
VP, až do dne, kdy toto užívání skončilo. Také
stanovuje ohlašovací povinnost. Poplatník je
povinen ohlásit zvláštní užívání VP správci
poplatku 5 pracovních dní předem, v případě
havárií nejbližší pracovní den. Formulář pro
ohlášení nalezne poplatník na www.ovajih.
cz. Upozorňujeme poplatníky, že je velice dů-

ležité nejen zaplacení poplatku, ale i podání
ohlášení k poplatku. V opačném případě hrozí poplatníkovi pokuta za nesplnění ohlašovací povinnosti. OZV dále určuje, že poplatek
se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den, výpočet se provádí m2 x počet dnů x
sazba, přičemž poplatek je splatný v celé výši
nejpozději v den, kdy bylo se zvláštním užíváním VP započato.
Od placení poplatku, nikoliv od ohlášení
k poplatku, jsou ze zákona osvobozené osoby
zdravotně postižené, které užívají VP spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího
místa, a také pořadatelé akcí na VP, jejichž
výtěžek je určen na charitativní účely. Další
osvobození jsou uvedena v OZV.
Veškeré další informace o naleznete na
www.ovajih.cz v sekci Občan-Potřebuji si
vyřídit-Poplatky a ﬁnance.

SC-370956/03

INZERCE

8

Z OBVODU

Nová mistryně světa v agility je z Ostravy-Dubiny!
 Možná tuhle usměvavou
sympatickou dívku potkáte
někdy při venčení mezi domy
na ostravském sídlišti Dubina. Zřejmě bude mít s sebou
psa bez vodítka, protože
každý z jejích tří svěřenců
ji poslouchá na slovo. Aby
taky ne, vždyť jde o čerstvou
mistryni světa v agility!

Máte ještě nějaké další psy?
Ano, stále mám svého prvního psa, zlatého retrívra, kterého
jsem dostala jako malá od rodičů a s nímž jsem s agility začala.
A mám ještě dlouhosrstou border
kolii, kterou mám od roku 2008.

Kde se šampionát letos konal
a kolik psů soutěžilo?
Po pěti letech se vrátil do České
republiky, konkrétně do Liber- TEREZA KRÁLOVÁ, mistryně světa v agility.
Foto: J. Baďura
ce. V mé kategorii soutěžilo tak
dí do kola druhého. To znamená, že V jaké kategorii jste startovali?
do dvou set psů.
Jsou tři velikostní kategorie pro
ti nejslabší z prvního kola nastupují
nejdříve a ti lepší postupně až k těm malé psy, střední a pro velké – my
Jak vlastně soutěž vypadala?
startovali v té největší.
Musíte absolvovat dvě kola. nejúspěšnějším z prvního kola.
V tom prvním běžíte se psem na trati s překážkami, a když celý slalom Předpokládám, že musí být Jak se vlastně váš pes jmenuje
a všechny nástrahy překonáte bez rychlý nejen pes, ale i jeho pán. a jaké je rasy?
Je to fenka krátkosrsté border
To rozhodně, jinak by to ani nechyb, odmítnutí a v dobrém čase,
kolie a jmenuje se Say.
nastupujete pak v obráceném pořa- šlo, musíme psovi stačit.

Co pro vás vítězství ve světovém
šampionátu vlastně znamená?
Získává vítěz třeba nějakou zajímavou ﬁnanční odměnu?
To ne, možná něco dostane
od klubu, který reprezentuje, ale
jde spíše o obrovskou prestiž.
Protože se živím tréninkem psů
a lidí, je pro mě vítězství na mistrovství světa potvrzením, že svou
práci snad dělám dobře, a také
dobrou reklamou.
Působíte hodně doma v Ostravě?
Bohužel moc ne, bývám i osm
měsíců z celého roku ve světě,
kde mám většinu svých klientů,
a kde se také zúčastňuji velkých
závodů.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v listopadu
1. 11.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20
2. 11.
Horymírova 6, 108,

126
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45
6. 11.
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4

Garáže Rudná za ČD
– střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
7. 11.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6

8. 11.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krasnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 52, 90
9. 11.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31

Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 7
Koncova 8
13. 11.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34,
54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 55, 73
Drůbeží 1
14. 11.

K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 14
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20
15. 11.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30,
64, 81, 118, 133
Výškovická 54, 86, 98

Řadová 18, 34
20. 11.
J. Maluchy 75
Plzeňská 10
Dr. Martínka 15
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

INZERCE

Na celý jeden měsíc se Ostrava ponoří do světa virtuální reality
Unikátní interaktivní výstavu plnou moderních technologií otevřelo nákupní centrum
Avion Shopping Park Ostrava ve svých prostorách v pondělí 16. 10. Výstava nabízí celou
řadu exponátů na bázi virtuální a rozšířené
reality. Návštěvníci se tak například díky vizuální technologii Oculus Rift dostanou mezi
dinosaury nebo do vesmíru, přes interaktivní
Kinect zrcadlo si vyzkouší práci módního,
vlasového a make-up stylisty a skrze speciální
závodní simulátory se přenesou na automobilové okruhy nebo do kokpitu dopravního
letadla.
Kromě aktivit z oblasti virtuální reality
však čeká návštěvníky ostravského Avionu
v rámci výstavy Virtuální svět také mnoho

dalších nevšedních zážitků, a to především
setkání s rozšířenou realitou, tedy 3D animační technologií, díky které se všichni zájemci dostanou do světa pravěkých zvířat
nebo do prostředí Arktidy, kde si doslova sáhnou na zdejší obyvatele ze světa zvířecí říše.
Ostravským Avionem se tak budou prohánět neuvěřitelně realističtí dinosauři či lední
medvědi. K dalším zážitkům pro malé i velké
bude bez pochyby patřit simulátor letu ptáka
nebo virtuální pískoviště. Nejmenší si zase
užijí klíčovací plátno, například s princeznovským nebo čertovským pozadím či pozadím
souboje s drakem.
„Virtuální svět, který jsme u nás v Avion Shopping Parku na celý jeden měsíc otevřeli má
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naše návštěvníky nejen pobavit a zprostředkovat jim nevšední zážitek, ale také předat
nové zkušenosti s využitím moderních technologií a v neposlední řadě je vzdělávat, a to
nejen v oborech, jako jsou informatika či
fyzika, ale také zeměpis nebo biologie,” říká
Tomáš Míček, ředitel nákupního centra Avion
Shopping Park Ostrava.
Výstava Virtuální svět je pro všechny návštěvníky nákupního centra Avion Shopping Park
Ostrava otevřena denně až do 12. listopadu,
a to zcela zdarma. Všechny exponáty budou
zájemcům po dobu konání výstavy volně dostupné. Po celý měsíc bude probíhat také řada
soutěží a edukačních exkurzí pro školy z Ostravy a blízkého okolí.
Více informací naleznete
na www.ostrava.avion.cz.

www.ovajih.cz

SC-371500/04

Virtuální svět otevřel své brány v ostravském
Avion Shopping Parku 16. října

HISTORIE

Zábřežská zahrada věčnosti
vojenských hrobů, ve kterých byla
uložena těla Poláků (148), Čechoslováků (70), Italů (45) a Rumunů
(37). Hroby byly z naprosté většiny roku 1931 exhumovány a přeneseny na hřbitov do Vítkovic.
Dnes vojenské hroby připomíná
pietní místo s kamennou deskou.
Od roku 1929 náležel ke hřbitovu domek v blízkosti bývalé
zábřežské radnice, který sloužil
jako byt pro hřbitovního zahradníka (roku 1981 v souvislosti se
stavbou nové Výškovické asanován). Původně skromné stavení
bylo užíváno jako vězení a policejní stanice.

Zákaz pohřbívání

POHŘEBNÍ PRŮVOD v Zábřehu, 1959.

Nejstarší zábřežský hřbitov se
rozkládal kolem dřevěného kostela sv. Marka, který bychom hledali v dnešním Mičanově sadu vedle
současného kostela Navštívení
Panny Marie. Když byl na počátku 19. století dřevěný kostel stržen, byla jeho plocha použita pro
rozšíření hřbitova. V 80. letech
19. století přestával starý hřbitov
postačovat svou kapacitou a pro
nové pohřebiště byly vyhlédnuty
pozemky mezi dnešními ulicemi
Jugoslávská, Karpatská a U Studia, tedy stranou tehdejší zástavby. Tato oblast se nazývala Pod
Rybníkama a připomínala zábřežskou rybniční síť, jež zanikla v průběhu 18. století. Turnus
pohřbívání na novém hřbitově,
který vznikl roku 1888, byl stanoven na 20 let. Již v letech 1898
a 1908 byla hřbitovní plocha rozšiřována. Nejstarší část hřbitova
bychom dnes našli po levé straně
areálu. Můžete zde najít řadu starých hrobů a hrobek. Podél uličky u nejstaršího vstupu můžeme
zhlédnout i skromný zábřežský
Slavín – nalezneme zde hroby zábřežských farářů či ředitelů a učitelů místních škol.

Důstojné místo odpočinku
Hřbitov nebyl zpočátku nějak
výrazně vymezen. Až v roce 1908
bylo kolem hřbitova postaveno
oplocení s důstojným vstupem
podle návrhu zábřežského stavitele Josefa Navrátila. Nový vstup
do areálu hřbitova byl zvýrazněn
dvěma novobarokními kapličkami, respektive objektem hřbitovní
kaple a pitevny s márnicí. Ve fasádě kaple byla zasazena žulová
deska s textem: Vím, že vykupitel
můj živ jest a že v poslední den ze
země vstanu. Job. Na márnici se
pak nachází druhý nápis: Zapamatuj člověče, že prach jsi a v prach se
navrátíš. Mojžíš. Do budovy kaple
byl pořízen malý zvon. Později byla
na ploše hřbitova zřízena i skromná zvonička, z níž dnes zbylo pouhé torzo. Na hřbitově můžeme
nalézt dva renovované kříže, které
pocházejí z dob rozšiřování pohřebiště, tedy z let 1898 a 1908.
V období 1. světové války byl
zábřežský hřbitov využit k pohřbívání vojáků, kteří většinou
zemřeli v místní epidemické nemocnici. Válka si nevybírala. Bylo
zde postupně zřízeno téměř 400

V srpnu 1977 došlo u zábřežského pohřebiště k vydání zákazu ukládání ostatků do země.
Zákazu předcházel geologický
průzkum půdy pod hřbitovem,
který prokázal, že je zde vysoká
hladina spodní vody a další pohřbívání do země je nevhodné. Již
při založení hřbitova v 19. století
komise upozorňovala na dlouhý
rozklad těl vlivem nevhodného
složení půdy, ale vhodnější místo
pro zřízení hřbitova v obci nebylo. V roce 1978 na hřbitově vznikl
urnový háj k ukládání zpopelněných ostatků zemřelých osob.
V současnosti se na hřbitově nachází okolo 2 100 hrobových míst,
rozloha hřbitova činí 21 342 m2.
V posledních měsících došlo k rekonstrukci budov bývalé kaple
a márnice. Provozovatelem pohřebiště je dnes městský obvod Ostrava-Jih. Na hřbitově se nachází stále
několik velkých německých hrobů,
které zde zůstaly po odsunu německých obyvatel. Je zde i pozůstatek
dětského pohřebiště, jednoduché
hroby označené litinovými kříži
i honosné hrobky tvořené leštěnou
žulou či pískovcovými reliéfy. A nad
tím vším se klenou letité lípy a vrhají
na hřbitov stín ticha a klidu…

Kalendárium
listopad 1930 – brzy po dostavbě kina Edison v Hrabůvce
kupují biograf manželé Emanuel a Ludmila Lepkovi
listopad 1966 – zahájena stavba 8,1 km dlouhého úseku
tzv. Prodloužené Rudné mezi Porubou a Zábřehem
listopad 1977 – dokončeny mosty na ulici Dr. Martínka,
které se napojují na ulici Místeckou
3. listopadu 1918 – v Hrabůvce se konala slavnost u příležitosti vzniku samostatného Československa
3. listopadu 1977 – slavnostně odhaleno sousoší Komunisté/Památník budování socialismu u Plzeňské ulice, dílo
akademického sochaře Miloše Axmana a Rudolfa Spáčila

Projekt (nejen)
pro pamětníky:
Stará Místecká
V září proběhlo v Knihovně
města Ostravy, pobočce Závodní 47 první setkání pamětníků
staré Místecké ulice, podél níž
vznikla před dávnými staletími ves Hrabůvka. Ještě mnoho
obyvatel pamatuje podobu staré
ulice, která od 70. let minulého
století postupně mizela v souvislosti s výstavbou nové Místecké
a s rozrůstajícím se panelovým
sídlištěm. Při prvním setkání
pamětníci zavzpomínali nad starými fotograﬁemi na příběhy
jednotlivých domů. Nyní vznikají informační panely, které
mapují historii každého objektu podél někdejší ulice. První
– a spíše cvičné – představení
výstavy o historii ulice proběhne
v knihovně na Závodní ulici dne
23. 11. 2017 od 15.00 do 18.00
hodin. Pamětníci budou moci
k informačním tabulím sdělit své
další připomínky, postřehy, prohlédnout si znova staré fotograﬁe
apod.
Budeme rádi, pokud se přidají
i další lidé, kteří starou Místeckou
,,zažili“. Rovněž budeme vděčni
za případné zapůjčení/vyfotografování předmětů, které se vztahují k staré Místecké ulici (např.
produkty místních obchodníků,
doklady, dopisy…). Pamětníci
mohou kontaktovat kronikáře
obvodu na tel. č. 605 437 296
nebo na e-mailu petr.prendik@
ovajih.cz, případně i vedoucí pobočky KMO Závodní na tel. č.
599 522 308 nebo e-mailu zavodni@kmo.cz. Závěrečné představení celého projektu veřejnosti
proběhne v sále zastupitelstva
na radnici městského obvodu Ostrava-Jih dne 6. prosince od 16.30
hodin.

Přednáška
11. listopadu 1909 – Klub českých velocipedistů Moravan – Hrabůvka u Vítkovic podal žádost o uznání spolku,
žádosti bylo brzy vyhověno
17. listopadu 1949 – bylo vydáno kolaudační rozhodnutí
pro osmnáct nových domů v Hrabůvce, tzv. dvouletek
24. listopadu 1990 – konaly se první polistopadové volby
do obecních zastupitelstev a vůbec první volby do zastupitelstva nově vzniklého obvodu Ostrava-jih, který vznikl
z částí dřívějšího obvodu Ostrava 3
28. listopadu 1965 – byl zprovozněn nový úsek tramvajové trati od dnešní stanice Kotva po smyčku na konci ulice
Svornosti.

5. listopadu 1918 – měšťanská škola v Zábřehu na Hulvácké
ulici začala sloužit svému původnímu účelu poté, co byl v jejich 30. listopadu 1964 – proběhla kolaudace samoobsluhy na
prostorách zrušen provizorní válečný vojenský lazaret
Sámově ulici v Hrabůvce
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Starý Zábřeh v letech 1914–1945
– téma, které představí kronikář
obvodu Petr Přendík 23. listopadu
od 17.30 hod. v sále zastupitelstva
radnice našeho obvodu. Přednáška
se bude zabývat obdobím vymezeným dvěma světovými válkami,
které bude přiblíženo nejen prostřednictvím výkladu, ale i autentických textů a zejména fotograﬁí.
Počet míst na přednášce je omezen, rezervujte si proto v předstihu
své místo na tel. č. 605 437 296
nebo na e-mailu
petr.prendik@ovajih.cz.

INZERCE

MASÉRSKÉ CENTRUM

Unika Relax Ostrava, sociální podnik

na Poliklinice Hrabůvka

20%

VÁNOČNÍ SLEVA
na permanentky*

NABÍZÍME PERMANENTKY
NA MASÁŽE V TĚCHTO HODNOTÁCH:
hodnota permanentky

běžná cena

cena se slevou 20 %

získaný bonus

1 100 Kč
1 700 Kč
2 300 Kč

1 000 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč

800 Kč
1 200 Kč
1 600 Kč

300 Kč
500 Kč
700 Kč

Platnost permanentek je 12 měsíců od data prodeje.

Kontakt:

Provozní doba:

Dr. Martínka 1491/7
Ostrava Hrabůvka
Poliklinika Hrabůvka
1. patro, zóna A

pondělí až pátek 8.00 - 18.00 hod.

ª720 968 555

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

Udělejte radost
svým blízkým i sobě!
*akce platí od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017

11

www.ovajih.cz

SC-371013/05

WWW.UNIKARELAX.CZ

SC-370956/04

INZERCE

Tovární 2114/11,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Prodejna, náhradní díly, servis:
595 696 542, 606 720 002
Otevírací doba: 8:00 – 16:00 hod.

BÍLÉ VÁNOCE II. LUCIE BÍLÉ
Lucie Bílá přijede opět několik dní před Vánocemi do
Ostravy, aby nám svým vánočním koncertem zpříjemnila
krásný sváteční večer. Z celého představení dýchá láska,
klid a kouzelná atmosféra blížícího se Štědrého dne. Vánoční
koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska, za doprovodu
Bílého pěveckého sboru a s hostem Janem Toužimským, se
uskuteční v pondělí, 18.12.2017, od 19:00 hodin v Clarion
Congress Hotelu v Ostravě.
Nenechte si ujít tuto slavnostní příležitost!

PROSKLENÉ CHLADNIČKY NA NÁPOJE
PRO PROVOZOVNY
NORDline FS 2380
t1PV[FEPWZQSPEÈOÓ
 [ÈTPC

VÝ PRODEJ

NORDline FS 1380

TAV

9 05D0PHKč
bez

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.
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SC-371582/02

ZBOŽÍ Z V ÝS
ceny od

SC-371499/02

NORDli USS
NORDline
374 DTKLY
DTK

SC-371028/06
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Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o.
Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Škola zřízena pro žáky podle § 16, odst. 9, školského zákona

Máme pro Vaše dítě to nejlepší

PRÁC
CE PRO
OVÁD
DÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE
SC-362682/11

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-362685/11

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

•
•
•
•

školné 500,-Kč/ měsíc
vzdělávání ve velmi malých skupinách dětí a žáků
logopedická péče s dohledem klinického logopeda
výuka alternativní komunikace – pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami /MP,PAS, EPI, Down. syndr., ADHD/
• svoz a rozvoz dětí a žáků /a další doplňkové služby /
Těšíme se na Vás !

www.volgogradska.cz
www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/

www.ceskydomov.cz

SC-371756/01

TEL.: 602 713 226

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Gymnázium Ostrava-Zábřeh je škola s dlouholetou tradicí, v tomto roce si
připomíná výročí 60 let od založení. Nedávno prošel areál školy rozsáhlou revitalizací, budova tak získala zcela nový a moderní vzhled.
Osmiletý školní vzdělávací program, jehož mottem je citát: „Neučíme se pro
školu, ale pro život“, nabízí po absolvování společného základu široký výběr
volitelných předmětů jak humanitních tak přírodovědných. Nedílnou součástí
vzdělávacího programu jsou odborné exkurze, sportovní kurzy, návštěvy kulturních akcí a nejrůznějších veřejných institucí.
Studenti vydávají školní časopis Oktavián, organizují sportovní a kulturní akce,
podílejí se na organizaci reprezentačního plesu školy. Gymnázium se pravidelně
zapojuje do projektů v oblasti jazykového či přírodovědného vzdělávání a také
v oblasti péče o talentované děti, jejichž rozvoji se systematicky věnuje.

SC-371750/01

Studenti gymnázia patří mezi úspěšné účastníky nejrůznějších soutěží, olympiád, studentských konferencí a summitů. V minulém školním roce se 18krát
probojovali do krajských kol soutěží. Studentka kvarty Jolana Šnajdrová reprezentovala školu v ústředním kole Olympiády v českém jazyce, student oktávy
Jaromír Mielec v celostátním kole Fyzikální olympiády. Největších úspěchů
však dosáhli sourozenci Mielcovi v celostátním ﬁnále Astronomické olympiády.
Za své výkony byli nominováni do reprezentace České republiky v Mezinárodní
astronomické olympiádě. Mladší Radomír poletí
soutěžit do Číny, Jaromír
v starší kategorii bude
soutěžit v Thajsku.
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Hledáte kvalitní studium
pro své děti? Přijďte se
přesvědčit, že Gymnázium
Ostrava-Zábřeh je ta
správná volba!

SC-371637/01

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Přijímáme jen děti a žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami /děti a žáky s kombinací zdravotního postižení/

INZERCE

9LUWX¡OQVYÛW

SC-371500/03

16. 10. – 12. 11.
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www.ovajih.cz

NÁZORY
Zeptali jsme se zastupitelů

S účinností od 1. ledna 2017 vešla v platnost dlouho očekávaná a odkládaná vyhláška, která v polovině obvodů statutárního
města Ostravy plošně zakázala hazard a v ostatních obvodech jej alespoň různou měrou zregulovala. Plošný zákaz platil
na celém území Ostravy v době od třetí hodiny ranní do 10 hodin dopoledne s výjimkou kasin. Na Jihu se jedná o plný zákaz
provozu hazardních automatů nebo videoloterijních terminálů, ale s výjimkou kasin.
Jak s odstupem času hodnotíte tato opatření a jejich reálný dopad na každodenní život obyvatel v městském obvodu Ostrava-Jih?

Adam Rykala
radní
ČSSD

Zákaz hazardu byl naší prioritou a náš návrh podpořili i zastupitelé z jiných politických
stran. Šlo nám především o zvýšení bezpečnosti v našem obvodě, ale také o celkovou
spokojenost zdejších obyvatel. Nechali jsme si
zpracovat průzkum veřejného mínění a právě
k oblasti hazardu měli lidé nejvíce vyhraněný
názor. 65 procent občanů si přálo úplný zákaz
herních automatů a dalších 17 procent se vyjádřilo pro jejich omezení. To byl jasný signál,
že v našem úsilí nemůžeme polevit, i když lobby herního průmyslu tlačila ze všech stran.
Pokusy zdiskreditovat vedení obvodu si asi
mnozí pamatují. Zkušenosti však ukazovaly,
že v okolí každé herny byla zaznamenána zvýšená kriminalita. Navíc hazard vysává peníze
z lidí a dostává je do ﬁnanční a psychické krize,
často zasáhne celou rodinu. Dnes se dá říct,
že se nám částečně podařilo hazard vytěsnit.
Zmizelo 260 automatů ve zhruba 70-ti provozovnách. Některá herní zařízení však mají
povolení Ministerstva ﬁnancí až do konce roku
2019 a to je problém. Zatím tedy nemůžeme
být úplně spokojeni. Můžeme se ale spolehnout

na Policii ČR a Městskou policii, které znají podněty na vědomí. S těmito argumenty bua průběžně mapují tyto lokality a jsou připra- deme bojovat z pozice zastupitelských funkcí.
veni zasáhnout ve dne i v noci. Zákaz hazardu
je splněný předvolební slib sociální demokracie a jsem rád, že se nám to podařilo prosadit.

Martin Mařák
zastupitel
KSČM

Vážení občané, je po volbách a nemohu si
odpustit nepoděkovat všem voličům, kteří
přišli k volebním urnám. O to větší díky patří
těm, kteří dali hlas kandidátům KSČM a celé
straně. KSČM stála na straně slabších a vždy
za ně bude bojovat. K tomu se váže i otázka týkající se hazardu v našem obvodu a potažmo
v celém městě. Naší zastupitelé na všech úrovních hlasovali pro zákaz hazardu, protože byl
a je příčinou negativních jevů ve společnosti.
Zákaz, který platí od ledna letošního roku,
se teprve začíná projevovat postupným vypršením platností vydaných povolení. V okolí
zaniklých heren se snižuje kriminalita a to je
jeden z důvodu, proč hazard z našeho obvodu
vymýtit. Bezpečnost občanů našeho obvodu,
je a bude prioritou celého klubu KSČM. Pokud
máte problémy s bezpečností, dejte nám své
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Jaroslav Musial
zastupitel
ANO 2011

Vážení spoluobčané, hnutí ANO 2011 má
zcela jasná důležitá témata, která prosazuje na úrovních obcí i celostátně. K prioritám
patří téma bezpečnosti. K podpoře obecně
závazné vyhlášky omezující hazard v našem
obvodu a na území města Ostravy jsme se
zavázali i předvolebním slibem. Dnes jsme
v situaci, kdy sice ještě dobíhají některé licence na provoz výherních hracích automatů,
ale přes zdlouhavost tohoto procesu se blížíme k faktickému vymícení hazardu na Jihu.
Pomůžeme tak nejen závislým hráčům, ale
i těm, kteří za tímto účelem zneužívali sociální dávky. Radnice činí i další kroky – rozšiřuje
počet bezpečnostních kamer, město navyšuje
počty příslušníků policie. Již nyní se prokazatelně snižuje trestná činnost v našem obvodu
a věřím, že smysl přijatých opatření bude ještě více patrný v dalších letech. Závěrem děkuji
jménem hnutí ANO 2011 za zavazující důvěru a přízeň v proběhlých volbách.

INZERCE

Spolenost RESIDOMO podporuje úastníky projektu
Zamstnanecká mobilita zvýhodnným bydlením
aktivity, výhodou bydlení v Havíov je navíc i blízkost rekreaních lokalit pro aktivní
starat, o byt i dm peuje jeho trávení volného asu, napíklad
majitel.“ V eské republice sice Žermanická a Trlická pehrada,
bydlí v nájmu zatím jen jeden Beskydy apod. Z obou tchto lokalit je navíc velmi dobré spojení

Je lepší zadlužit se na celý život a splácet hypotéku,
anebo bydlet v pronajatém byt „bez závazk“?

SC-371028/07

Mezi nejvtší výhody nájemního bydlení patí pedevším
velká variabilita a minimum závazk, nájmy mohou být v nkterých lokalitách nižší než splátky
hypotéky, benetem je i to, že
se nemusíte o nic kolem bydlení

do nedalekého krajského msta
autobusem nebo vlakem.
Pilákat na Karvinsko mladé
lidi a rodiny s dtmi, ale i studenty vysokých nebo stedních
škol, kteí by mli v regionu naopak zstat, se snaží koordinovaným postupem pedstavitelé
Karviné, Havíova nebo Orlové.
Práce, levnjší bydlení, píspvky na dopravu a další výhody
pro lidi s potebnou kvalikací,
to vše v sob zahrnuje unikátní
projekt Zamstnanecká mobilita,
který pipravil Moravskoslezský kraj spolen s píslušnými
msty a rmami. Na projektu se

z pti jejích oban, nájemní bydlení se ovšem stává stále oblíbenjším, a to pedevším u mladých
lidí. Pronájem bytu totiž pedstavuje jednu z nejjednodušších cest
k novému bydlení.
Zatímco v Ostrav a okolí je
nabídka byt omezenjší, o pár
kilometr dále si už mžete vybírat a nájemné je výrazn levnjší
než v Ostrav. Pitom napíklad
Havíov nebo Karviná jsou msta
s množstvím zelen, s krásnými
parky, domy i jejich okolí je opravené, budují se zde nová hišt,
relaxaní plochy i parkovišt.
Postaráno je také o volnoasové

„Ob cílové skupiny jsme pipraveni podpoit zvýhodnným
nájmem, tedy až padesátiprocentní slevou v prvním roce u byt
2+1 a vtších a ticetiprocentní
slevou u byt 0+1 a 1+1. Ve druhém roce iní sleva 30 procent
a ve tetím 15 procent z istého
msíního nájemného. Hlavními
podmínkami pro dosažení této
slevy je mimo jiné získání trvalého bydlišt v Karviné, Havíov i Orlové (neplatí pro stední,
vyšší odborné nebo vysoké školy) a uzavený nebo platný pracovní pomr se zamstnavatelem
v rámci kraje minimáln na padesátiprocentní úvazek,“ upesuje
mluví spolenosti RESIDOMO
Kateina Piechowicz.

Společnost Taiko, a.s.
nabízí sezónní brigádu na Vánočních trzích
v Praze, které se konají od 2. prosince 2017
do 6. ledna 2018.
Hledáme vhodné kandidáty nebo kandidátky
na pozice: PRODEJCE V OBČERSTVENÍ,

GRILAŘ/KA a VÝROBCE TRDELNÍKŮ.

Co očekáváme: zdravotní průkaz pracovníka
v potravinářství, zkušenosti s prodejem v potravinářství
výhodou, loajalitu, spolehlivost a slušné vystupování,
týmového ducha a chuť komunikovat se zákazníky,
časovou ﬂexibilitu,
chuť pracovat a čistý trestní rejstřík.
Co nabízíme: zajímavou práci s ﬂexibilní pracovní
dobou, získání zajímavé praxe a zkušeností, práci
v pozitivním pracovním kolektivu, zajímavé ﬁnanční
ohodnocení, ubytování a možnost dlouhodobé
spolupráce v rámci dalších projektů.
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Pro bližší informace a své CV zasílejte
na marketa.blazkova@taiko.cz
nebo telefonicky na 702 004 988.
www.ovajih.cz

SC-371745/01

Variabilita a minimum
závazk

Výhody pro nové
zamstnance a studenty

SC-371736/01

Pavel Klimeš, výkonný editel
spolenosti RESIDOMO, která je nejvtším poskytovatelem
nájemního bydlení v Moravskoslezském kraji, íká: „Zatímco
pro echy je vlastní dm i byt
dležitým životním pilíem, obyvatelé západoevropských stát
na vlastním bydlení tolik nelpí
a velké procento jich celoživotn žije v nájmu. Nechtjí mnoho
let strávit na jednom míst, jsou
pipraveni sthovat se za prací, v mladém vku si nejdíve
si pronajmou malometrážní byt,
po založení rodiny se pesthují
do vtšího atd.

spolupodílí také spolenost RESIDOMO. Tem stovkám nejrychlejších úastník projektu
nabízí slevy nájemního bydlení
na Karvinsku, a to jak novým zamstnancm zapojených rem,
tak erstvým absolventm škol.

KULTURNÍ SERVIS
albem Přítel člověka, kterou Jarda
Svoboda připravil s kapelou Traband
v roce 2007. Vstupné 150 Kč, předprodej
KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě
od 18.30.

Karetní výklad – osobní konzultace, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.30, 13.00,
13.30 – nutná rezervace. Vstupné 60 Kč
/ jedno cvičení / 150 Kč karetní výklad,
předprodej KD K-TRIO

kavcovi. Říkání o víle Amálce – Víla
Amálka a vodník Kebule. Jak měl Rumcajs
velkou starost o Manku aj.

5., 12., 19., 26. 11. v 17.00
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba, pro příznivce společenského
tance se skupinou DOMINO, vstupné
40 Kč, předprodej KD K-TRIO.

29. 11. v 18.00
JAPONSKO
Cestopisná přednáška s projekcí Ivo
Petra. Kjúšú, Honšú, výstup na Fuji aj.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO
a v den akce na místě od 17.30.

Kino LUNA

2017)
Drama, režie Jan Hřebejk, od 12 let,
115 minut. Vstupné 60 Kč.

16. 11. v 19.00
ŠAJTAR
Dvacet let na cestách s hudbou. Kapela Šajtar letos oslaví 20 let od svého
založení, večerem bude provázet Aleš
Juchelka, speciální host večera ostravský
písničkář Roman Petr. Vstupné 150 Kč,
předprodej KD K-TRIO, OIS.

30. 11. v 19.00
BEX MARSHALL (UK)
Koncert první dámy britského blues !!!,
BEX MARSHALL BAND (UK/CZ): Bex
Marshall (GB) – kytara, zpěv, Lukáš
Kytnar – baskytara, Roman Vícha – bicí,
vstupné 200 Kč, předprodej KD K-TRIO,
OIS a v den akce na místě od 18.30.

Kulturní dům K-TRIO
Dr. Martínka 1439/4,
Ostrava-Hrabůvka

Společenské akce

22. 11. v 19.00
PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA
Koncert. Akademik Tomáš Haleš, kdysi
řekl: „Pavel Dobeš nepoužívá prostředků
poezie k tomu, aby se mohl vyjádřit.
Pavel Dobeš se vyjádří a poezie vznikne.“
Vznikla tak poezie továrních hal, vrzání
soustruhů, lítání špon, skřípotu brzd taxíků a tramvají. Poezie, která obyčejnými
slovy na obyčejných lidech s obyčejnými
starostmi vystaví vertikálu a vybídne
posluchače, aby po ní stoupal tak vysoko,
kam se sám rozhodne. Vstupné 180 Kč,
předprodej KD K-TRIO, OIS.

Výstavy
27. 11. v 17.00 VERNIŠÁŽ - PROCHÁZKA
FANTAZIÍ, Eva Vontorová a Irena Egertová

Dětem
8. 11. v 16.00
BROUČKIÁDA
Zábavný pořad pro děti a rodiče s Hopsalínem, soutěže, příprava broučků na zimní
spánek, tvůrčí dílna, průvod světýlek –
pěší zóna K-TRIO, vstup zdarma.
12. 11. v 10.00
POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY
KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY
Veselá pohádka, plná hravosti, humoru
a rytmických písniček. Daleko za lesem,
na pasece, pod stromy, pod mechem
a kapradím stojí pařezová chaloupka.
A kdo v ní bydlí? Dva roztomilí mužíčkové.
Jeden spíše hubeňour. Druhý spíše tlouštík. Křemílek a Vochomůrka. Radostně
spolu hospodaří. Společně prožívají
spoustu veselých a hravých příhod. A...
slyšíte? Z chaloupky se ozývá: „Vochomůrko vstávej.“ Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.

Výškovická 113
Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 751 712, www.kzoj.cz, www.
facebook.com/kinolunaostrava
1. – 8. 11. v 15.15
PŘÍŠERÁKOVI (Happy Family, Velká Británie/ Něm. 2017)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 96 minut. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.

1. 11. v 17.30
MERCREDI FRANÇAIS
VÍNO NÁS SPOJUJE (Ce qui nous lie, Fran-

Vzdělávání, relax, kurzy
3. a 4. 11. od 10.00 do 18.00
FESTIVAL PATCHWORKU
Prodejní výstava, na které autorky z celé
České republiky a Polska vystaví nádherné ručně zpracované textilní deky,
přehozy i milé drobnosti. Potěší vás nejen
nádhernou výstavou, tvořivou atmosférou, ale i možností nakoupit dárky pro
sebe nebo své blízké. Pro ty, kteří chtějí
vyzkoušet vlastní šikovnost, jsou připravené tvůrčí dílny i odborné kurzy. Pro
nadšence této techniky je připraven prodej speciálních pomůcek a látek i ukázky
šicích a vyšívacích strojů a práce na tkalcovském stavu. Přihlášky na tvůrčí kurzy
na www.kzoj.cz. Vstupné 50 Kč, žáci
a studenti 25 Kč, předprodej KD K-TRIO
4. 11. od 10.00 do 13.00
ČAROVÁNÍ Z PRUHŮ
Kreativní patchworkový kurz, kde se
naučíte rychle a jednoduše ušít krásný
ubrus nebo prostírání. Vyzkoušíte si
různé varianty vzorů. Nutná rezervace.
cena 350 Kč, předprodej KD K-TRIO

1999)
Akční / sci-ﬁ, české titulky, od 15 let,
131 minut. Vstupné 60 Kč.

2. – 7. 11. (mimo 6. 11.) v 17.30
MILADA (ČR 2017)
Životopisný / drama, režie David Mrnka,
od 12 let. Vstupné 120 Kč.

2. – 5. 11. ve 20.00
VŠECHNO NEJHORŠÍ (Happy Death Day,
USA 2017)
Horor / mysteriózní / thriller, české titulky, od 12 let, 96 minut. Vstupné 110 Kč.

USA 2017)
Komedie / romantický, české titulky,
od 12 let, 131 minut. Vstupné 60 Kč.

6. – 7. 11. ve 20.00
SNĚHULÁK (The Snowman, USA / VB /

4. 11. od 14.00 do 17.00
UBRUS - HVĚZDA
Kreativní patchworkový kurz, kde se
naučíte sestavovat šestiúhelník a olemovat netradiční tvar proužkem. Nutná
rezervace. cena 350 Kč, předprodej KD
K-TRIO

Švédsko 2017)
Krimi / drama / thriller / mysteriózní /
horor, české titulky, od 15 let. Vstupné
110 Kč.
8. 11. v 17.30

MERCREDI FRANÇAIS
DVOJITÝ MILENEC (L´amant double, Fran-

4. 11. od 13.30 do 16.30
LAPAČ SNŮ – závěsná dekorace
kreativní kurz, kde podle vzorů severoamerických indiánů vyrobíte dekoraci,
která zajistí váš klidný spánek. Nutná
rezervace. cena 350 Kč, předprodej KD
K-TRIO

cie 2017)
Drama / thriller, režie François Ozon,
české titulky, od 18 let, 107 minut. Vstupné 80 Kč.

8. 11. v 19.45
PROJEKT 100 – PLANETA OPIC (Planet of

4. 11. v 17.00
FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Lenka Hejnešová – housle, Petra Olajcová – ﬂétna, Regina Bednaříková – klavír,
V programu zazní melodie z ﬁlmů - Profesionál, Jurský park, James Bond, Flashdance, Bodyguard, Duch, Indiana Jones,
Ledové království, Lví král aj. Vstupné
120 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS a v den
akce na místě od 16.30.
25. 11. v 19.00
JARDA SVOBODA SOLO
Sólové album kapelníka skupiny Traband,
zpěváka, skladatele, textaře a multiinstrumentalisty Jardy Svobody nese
prozaický název SOLO. Novinka v deseti
písních navazuje na cestu naznačenou

25. 11.
DEN PRO TEBE
Mimořádná sobotní nabídka pohybových
a relaxačních aktivit, 9.00 Relaxace
pohybem, 10.30 Jóga, 12.00 Pilates
s bossu, 13.30 Superkalanetika, 15.00 SM
systém, 16.30 Hatha jóga, Radža jóga,

Komorní klub

1. 11. v 19.45
PROJEKT 100 - MATRIX (The Matrix, USA

6. 11. v 17.30
KTERÝ JE TEN PRAVÝ? (Home Again,

14. 11. v 16.30
TVOŘÍME Z MARCIPÁNU
Zahájení kreativního kurzu, kde se dozvíte vše o výrobě marcipánu a dopracujete
se k téměř umělecké tvorbě, materiál
zajištěn. Naučíte se pracovat s marcipánovou hmotou i s čokoládou, tvořit
ﬁgurky, květy a jiné prvky výzdoby.
Tematické celky jsou seřazeny od výroby
marcipánové hmoty až po vytvoření
kompletní výzdoby dortu. Získáte technické dovednosti a zajímavé postupy pro
tvoření z marcipánu, odnesete si vlastní
dekorace k vánočnímu stolu a výzdobu
pro dort. Termíny - 14. 11., 21. 11., 28. 11,
od 16.30 do 18.30 a sobota 9. 12. od 13.30
do 17.30. Cena 1800 Kč, /v ceně veškerý
materiál/ předprodej KD K-TRIO

Velﬂíkova 8
Ostrava-Hrabůvka
tel. 596 739 107, www.kzoj.cz, https://
www.facebook.com/kdktrio

cie 2017)
Drama, režie Cédric Klapisch, české
znění, od 12 let, 113 minut. Vstupné 90 Kč.

the Apes, USA 1967)
Dobrodružný / sci-ﬁ, české titulky,
od 12 let, 119 minut. Vstupné 60 Kč.

9. – 15. 11. v 15.30
MAXINOŽKA (Bigfoot Junior, Francie /

13. 11. v 17.45
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR (ČR / SR

14. 11. v 17.30
PO STRNIŠTI BOS (ČR / SR 2017)
Komedie / drama, režie Jan Svěrák, přístupný, 111 minut. Vstupné 90 Kč.

14. 11. v 19.45
KINGSMAN : ZLATÝ KRUH (Kingsman: The
Golden Circle, USA / Velká Británie 2017)
Akční / dobrodružný / komedie, české
titulky, od 15 let, 141 minut. Vstupné
100 Kč

15. 11. v 17.30
MERCREDI FRANÇAIS
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME (Á bras ouverts,
Francie 2017)
Komedie, české titulky, přístupný,
92 minut. Vstupné 60 Kč.

15. 11. v 19.45
PROJEKT 100 – BRAZIL (Brazil, Velká
Británie 1985)
Sci-ﬁ / fantasy / drama, české titulky,
od 15 let, 131 minut. Vstupné 60 Kč.

16. – 19. 11. v 15.00
MY LITTLE PONY FILM (My Little Pony:
The Movie, USA 2017)
Animovaný / muzikál / fantasy, české
znění, přístupný, 99 minut, Vstupné
90 Kč.

16. – 19. 11. v 17.30
LIGA SPRAVEDLNOSTI (Justice League,
USA 2017)
Akční / dobrodružný / fantasy / sci-ﬁ,
české znění, přístupný. Vstupné 110 Kč.

16. – 19. 11. ve 20.00
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK (ČR / SR
2017)
Třetí a poslední ﬁlm z ﬁlmové trilogie
Zahradnictví, odehrávající se na pozadí
nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází snímku Pelíšky.
Režie Jan Hřebejk, přístupný, 111 minut.
Vstupné 120 Kč.

20. – 22. 11. v 15.30
LETÍME! (Richard Storken, Belgie / USA
2017)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 84 minut. Vstupné 80 Kč.

20. 11. v 17.45
HORA MEZI NÁMI (The Mountain
Between Us, USA 2017)
Drama / dobrodružný / romantický,
české titulky, od 12 let, 109 minut. Vstupné 60 Kč.

20. – 21. 11. ve 20.00
SNĚHULÁK (The Snowman, Velká Britá-

Belgie 2017)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 91 minut. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.

nie / Norsko / USA 2017)
Drama / horor / krimi / mysteriózní,
české titulky, od 15 let, 119 minut. Vstupné 110 Kč.

9. – 12. 11. v 17.45
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU (Murder on

21. 11. v 17.30
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK (ČR /SR

the Orient Express, USA / Malta 2017)
Drama / krimi / mysteriózní / thriller,
české titulky, od 12 let. Vstupné 120 Kč.

9. – 13. 11. ve 20.00
SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
(Suburbicon, USA 2017)
Komedie / krimi / mysteriózní, české
titulky, přístupný, 105 minut. Vstupné
120 Kč.

12. 11. v 10.00
TELEVIZNÍ KAMARÁDI (ČR)
Filmové pásmo, 64 minut. Vstupné 30 Kč.
O Makové panence a dělostřelci Pras-
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2017)
Drama, režie Jan Hřebejk, třetí samostatný ﬁlm z trilogie Zahradnictví, od 12 let,
111 minut. Vstupné 120 Kč.

22. 11. v 10.00
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Informace, rezervace: kino.luna@kzoj.cz

22. 11. v 17.30
MERCREDI FRANÇAIS
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
(Le sens de la fete, Francie 2017)
Komedie, české titulky, od 12 let,
115 minut. Vstupné 80 Kč.

KULTURNÍ SERVIS
22. 11. ve 20.00
CHLAPI NEPLÁČOU (Muškarci ne plaču,

znění, přístupný. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.

Bosna a Hercegovina / Slovinsko / Chorvatsko / Německo 2017)
Drama, české titulky, od 15 let, 98 minut.
Vstupné 90 Kč.

30. 11. v 17.45
KVARTETO (ČR 2017)

Movie, USA 2017)
USA 2017, animovaný / akční / komedie,
české znění, komedie, 97 minut. Vstupné
90 Kč.

23. – 25. 11. v 17.45
TÁTA JE DOMA 2 (Daddy´s Home 2, USA
2017)
Komedie, české titulky, od 12 let. Vstupné
120 Kč.

23. – 28. 11. (mimo 26. 11.) ve 20.00
HRÁČI SE SMRTÍ (Flatliners, USA 2017)
Drama / horor / thriller / sci-ﬁ, české
titulky, od 12 let, 90 minut. Vstupné
120 Kč.

26. 11. v 10.00
Z POHÁDKY DO POHÁDKY (ČR)
Filmové pásmo, 64 minut. Vstupné 30 Kč.
Jak Rákosníček odhalil velkou podvodní
loupež. Jak Křemílek a Vochomůrka honili
basu. Říkání o víle Amálce – Víla Amálka
a ježek. O Makové panence a medvídku Matějovi. Jak Rumcajs vyspravil
císařskou silnici. Divoké sny Maxipsa
Fíka – O požárnících. O klukovi z plakátu
– Pěstujte vodní sporty. Káťa a Škubánek – Démantový obojek. Maxipes Fík
– Objevitel.

26. 11. v 16.00
THE METROPOLITAN OPERA – zpožděný
přímý přenos

Thomas Adès: THE EXTERMINATING
ANGEL (Anděl zkázy) – poprvé v MET
V sezóně 2017 / 2018 bude v Met uvedena premiéra opery Thomase Adèse
Anděl zkázy, kterou bude dirigovat sám
skladatel. Opera na anglické libreto
vznikla v roce 2016 a vychází ze scénáře,
který napsali Luis Buñuel a Luis Alcoriza
k Buñuelovu slavnému stejnojmennému
ﬁlmu z roku 1962. Nastudování anglicky
s českými titulky. Předpokládaná délka:
2 hodiny a 27 minut včetně přestávky.
Jednotné vstupné 300 Kč, v rámci abonmá zvýhodněné vstupné 250 Kč.

Dům kultury AKORD
Nám. SNP 1, tel.: 596 762 511, e-mail:
info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz / www.facebook.com/
dkakord
1. 11. – 17:30 a 20:00
PARTIČKA
Účinkují: Michal Suchánek, Richard Genzer,
Igor Chmela, Michal Novotný, Jakub Kohák
a Marián Čurko. Hrajeme dvě představení.
Vstupné 430 Kč

29. 11. v 17.45
MERCREDI FRANÇAIS
MADAM SLUŽEBNÁ (Madame, Francie
2017)
Komedie / drama, české titulky, od 12 let,
90 minut. Vstupné 110 Kč.

29. – 30. 11. v 19.30
TO (It, USA 2017)
Drama / horor, české titulky, od 15 let,
135 minut. Vstupné 100 Kč.

30. 11. v 15.30
PADDINGTON 2 (Paddington 2, Velká Británie / Francie 2017)
Komedie / rodinný / fantasy, české

Ostravský cestovatel nás tentokrát zavede
na australský kontinent. Vstupné: 90 Kč /
senioři zdarma (v rámci projektu AKTIVNÍ
SENIOR)

První stand-up comedy skupina v Ostravě.
Ke klasickému stand-up comedy jsme
přidali další prvky, jako jsou skeče a improvizace, takže naše představení je nakombinováno z více části a je pro obecenstvo
dosti pestré. Vstupné: předprodej 120 Kč,
na místě 150 Kč. Studenti 50 % sleva v rámci
projektu STUD2NA neboli Studnice studentských nápadů.

16. 11. – 18:00
HAMR NIGHT – Galavečer bojových sportů
Nejlepší ostravští bojovníci mma, thajského
boxu a K1 se utkají v nejtvrdších zápasech
proti soupeřům z ČR a zahraničí. Jedinečná
akce v Ostravě. Vstupné: předprodej 250 Kč,
v den akce 300 Kč

5. 11. – 16:00
BROUK PYTLÍK – Docela velké divadlo

Erotická show pouze dámy, v provedení
známé striptérské skupiny Gladiators, kteří
svoji show budou dělat v kostýmech pouze
černé a bílé barvy. Aby byla atmosféra
stylová, je oblečení přítomných dam v černé
nebo bílé víc jak vítané. Vstupné 299 Kč

17. 11. – 20:00
RYBIČKY 48 - Tour 115 let
Rybičky 48 (1902 – 2017). Rybičky 48 slaví
115 let své existence. Kapela, která je více
než jedno století spojována s osudovými
milníky lidstva, vyrazí na celosvětové turné
po České a Slovenské republice. Vstupné 275 Kč

18. 11. - 18:30 / Velký sál
NOC DIVADEL 2017
DK AKORD se připojuje k této mezinárodní
akci a zve diváky na speciální improvizační
večer, ve kterém zažijí divadlo tak trochu
jinak. Představí se velcí i malí účinkující
několika divadelních souborů (ZDIVIDLA,
NAHODILE a účinkující z projektu STUD2NA)
v programu vystoupí i skupina SELF MADE.
Vstup zdarma

22. 11. - 10:00
AKTIVNÍ SENIOR – cvičení s terapeutkou
Alenou Smolíkovou
Jak je pružná naše páteř a mysl, tak jsme
mladí. Pojďte si o tom povídat a vyzkoušet
věci nové a možná jen připomenout to, co
jsme již dávno znali. S sebou pohodlný oděv
na cvičení. Vstup zdarma / nutná rezervace
na recepci DK Akord

22. 11. – 17:00 a 20:00
BESÍDKA 2017 – Divadlo Sklep
Tradiční představení divadla Sklep v novém
podání složené z mnoha humorných
výstupů, skečů, gagů, písní a tanců, které

INZERCE

Výpravné pohádkové představení s písničkami podle knížek Ondřeje Sekory, volné
pokračování loni uvedeného Ferdy Mravence. Vstupné 120 Kč

6. 11. - 18:00 / Klub Akord
STUD2NA: ZDIVIDLA
Představení mladých divadelníku ze ZDIVIDLA Ostrava. STUD2NA neboli Studnice
studentských nápadů. Vstupné: děti, mládež
a studenti zdarma / ostatní 30 Kč

Tradiční setkání seniorů, tentokrát se soutěží o nejlepší babiččinu bábovku. Hudba
k poslechu a tanci: PETESAX. Vstup zdarma

2017)
Drama, režie Jan Hřebejk, od 12 let,
111 minut. Vstupné 120 Kč.

14. 11. – 17:00 / Klub Akord
SVĚT OČIMA JIŘÍHO TOMČÍKA: Austrálie

4. 11. – 19:00 / Klub Akord
HUMOROVA.CZ

tánie / Něm. 2017)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 96 minut. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.

28. 11. v 17.30
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK (ČR/ SR

Cestovatelský a hudební festival OZVĚNY
probíhá vždy na jaře a na podzim a spojuje
projekci profesionálních i amatérských
cestovatelských přednášek, ﬁlmů a diashow
společně s hudebními vystoupeními převážně folk&country kapel. Část festivalu se
koná i v Akordu. Vstupné 180 Kč

tura Harlekýn
Situační komedie s Petrem Nárožným.
Sympatický venkovan svou nenadálou
návštěvou dcery v Paříži rozjede uragán
záměn a komických situací, které neberou
konce a zcela změní život jeho i dcery,
a dokonce i složení vlády. Dále hrají Jan
Šťastný, Simona Postlerová a další. Vstupné 400, 360, 310 a 200 Kč

7. 11. - 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB

Komedie, české titulky, od 12 let,
90 minut. Vstupné 60 Kč.

Pro všechny milovníky společenského
tance a dobré zábavy. Hudební režie: Vladimír Koždoň. Vstupné 99 Kč

12. 11. - 15:00 / Klub Akord
PODZIMNÍ OZVĚNY

2. 11. – 19:00
V Paříži bych tě nečekala, tatínku – Agen-

27. – 29. 11. v 15.30
PŘÍŠERÁKOVI (Happy Family, Velká Bri-

27. 11. v 17.45
ALIBI NA KLÍČ (Alibi.com, Francie 2017)

10. 11. - 19:00 / Klub Akord
TANČÍRNA

16. 11. - 20:00 / Klub Akord
LADIES NIGHT - BLACK & NIGHT

7. 11. - 17:00 / Malá galerie
VESMÍR TVOŘÍ
Vernisáž k výstavě obrazů Sylvy Česlarové.
Meditační harmonizující obrazy, které vyzývají k zastavení a vychutnání pocitu klidu.
Vstup zdarma

7. 11. – 19:00
Martin Čičvák:
URNA NA PRÁZDNÉM JEVIŠTI – Činoherní
klub
Komedie na hraně bulvární frašky o herectví, velké dramatické literatuře a tak trochu
i o Evropě a ženách vůbec. Hrají Ivana Uhlířová, Veronika Žilková a další. Vstupné: 440,
390, 360 a 300 Kč

9. 11. – 18:00
Intimně ženám 1
„Mějte rády sebe, své tělo a svého partnera.“ Inspirativní a obohacující přednáška
nejen o sexualitě a erotických pomůckách.
Lektorka: Eva Nesrstová. Vstupné: předprodej160 Kč, na místě 190 Kč
SC-370782/06

23. – 25. 11. v 15.30
LEGO®NINJAGO®FILM (The Lego Ninjago

Komedie, režie Miroslav Krobot, od 12 let,
93 minut. Vstupné 120 Kč.

Čerstvý držitel Českého slavíka za nejpřehrávanější skladbu roku 2015. Na úspěch
skladby Toulavá navazuje Sebastian
neméně povedeným singlem „Záchranný
bod“. V roce 2017 vychází debutové album
„Hvězdy”, kde najdete další hity jako je
titulní píseň „Hvězdy” nebo píseň „Náhradní
díly”. Aktuálním singlem je píseň „Vesmírná“.
Support: LIKE-IT - mladá energická kapela
z Vysočiny. Vstupné: předprodej 240 Kč,
na místě 290 Kč.

9. 11. - 19:00
SEBASTIAN – Vesmírná Tour 2017
Nejvýraznější hudební objev roku 2015.
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KULTURNÍ SERVIS
polechtají bránici i tomu největšímu morousovi a kakabusovi. Hrajeme 2 představení.
Vstupné 200, 250, 300 a 350 Kč

2. 11. 16.00
TO BUDE HORRROR! - tvůrčí dílna; tvoření

23. 11. – 9:00
George Orwell:
1984 aneb Velký bratr Tě sleduje! – Diva-

9. 11. 16.00
FRANTIŠEK Z KAŠTANU, ANIČKA ZE
SLUNEČNICE - veřejné čtení z knihy Radka

dlo Různých Jmen
Literární klasika na divadle. Určeno žákům
2. stupně ZŠ, studentům SŠ, ale i širší veřejnosti. Vstupné 120 Kč

Malého

info: p. Volek

5. 11. 14:00 – 20:00

9. 11. 16.30
CO NÁM DALA PŘÍRODA - tvůrčí dílna;

6. 11. Halloween, info: p. Válková

Florbal – ČFBU (mládež)

23. 11. – 17:00
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA V PRAXI
- Zima

16. 11. 16.00
KDYŽ VÍTR ZAFOUKÁ - tvůrčí dílna; výroba

Přednáška Mariana Volanského: dietetika
(jak se stravovat), orgánová psychosomatika (vliv emocí na orgány) a jednotlivé cviky
Qigong pro zimní období. z pohledu tradiční
čínské medicíny. Vstupné 90 Kč

23. 11. 16.00
JAK JSEM SE STALA VĚDKYNÍ ANEB
ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA PŘÍRODY přednáška Marie Opálkové o práci bioložky
s ukázkou živých tvorů

23. 11. – 19:00
JANEK LEDECKÝ – Vánoční tour 2017

30. 11. 16.00
SVĚT MÝMA OČIMA - tvůrčí dílna; výroba

i velké, od 15.30h, info: p. Červená

kukátka z roliček

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

19. 11. 14:30

LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dětské

Ruská 135/3077,
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
3. 11. v 17,30 HC VÍTKOVICE RIDERA –
PIRÁTI CHOMUTOV

Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (extraliga
žen )

27. 11. – 19:00 / Hudební sál
TULÁK PO HVĚZDÁCH
Alfréd Strejček a Štěpán Rak v monodramatu podle slavného příběhu Jacka Londona
o nepokořitelnosti lidského ducha. Vstupné
300 Kč

29. 11. – 19:00
SZIDI TOBIAS & band
Její písně jsou plné citu, upřímnosti, radosti
a pozitivní energie. Koncert slovenské
šansoniérky a její kapely k aktuálnímu
dvojalbu SEDMOLÁSKA. Vstupné 330, 290
a 200 Kč

Knihovna města Ostravy
Pobočka Dr. Martínka, Hrabůvka
tel.: 599 522 303,
e-mail: hrabuvka@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA
11. 11. 9.00 - 11.00
ČAROHRANÍ - výtvarná dílna; výroba klobouků pro malé i velké čaroděje

13. 11. - 9. 12. během půjčování
ČARUJEME S PANÍ ZIMOU - soutěž; tradiční soutěž pro všechny dětské čtenáře

25. 11. 9.00
HÁDANKY A HŘÍČKY NEJEN SE SLOVÍČKY - beseda se spisovatelkou Zuzanou
Pospíšilovou u příležitosti Dne pro dětskou
knihu; v rámci knihovnického klubu Martínek pro děti předškolního věku a jejich
rodiče

25. 11. během půjčování
POHÁDKOVÝ SVĚT PANÍ POSPÍŠILOVÉ -

netopýrů a pavouků z plat od vajíček

výroba zvířátek z přírodních materiálů

větrných balonků z papíru

čtenáře knihovny zaměřená na četbu a znalosti přečtených knih

ZÁVODNÍ
1. 11. - 30. 11. během půjčování
DO SVĚTA ČAR A KOUZEL 1 - soutěž pro

Fotbal – MFK Vítkovice ( Vítek Cup 2017 –
kategorie mladší a starší přípravka)

5. 11. 9:00 – 14:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (dorostenky)

10. – 12. 11.
Fotbal – Akademie FC Baník Ostrava
(Memoriál Hadamczika 2017)

10.11. Svátek Halloween, od 15 h,
info: p. Kiková
Paforta – taneční přehlídka, DK Akord, od 13
h, info: p. Červená
Martinovy lucerny a lampionový průvod,
od 16 h, info: p. Červená

17. 11. 08:00 – 17:00

23. 11. Vánoční keramická dílna pro malé

19. 11. 11:30

utkání hokejové extraligy

1. 11. - 30. 11. během půjčování
DO SVĚTA ČAR A KOUZEL 2 - soutěž pro

9. 11. ve 20, 00 KABÁT TOUR 2017
11. 11. ve 14,00 a 17,00 MADAGASKAR –

starší dětské čtenáře o Harrym Potterovi

MUZIKÁLOVE DOBRODRUŽSTVÍ

1. 11. - 30. 11. během půjčování
ČETLI JSTE BROUČKY? - test pro mládež

15. 11. v 17,30 HC VÍTKOVICE RIDERA –
HC DUKLA JIHLAVA

Fotbal - MFK Vítkovice (ženy)

17. 11. 18:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (extraliga
žen)

18. 11. 09:00 – 16:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (ženy B)
Florbal - 1.SC Tempish Vítkovice (junioři)

19. 11. 17:30
Florbal - 1.SC Tempish Vítkovice (tipsportsuperliga muži)

25. 11. 7:00 – 19:00
Fotbal - MFK Vítkovice (žáci U13)

25. 11. 20:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (juniorky)

26. 11. 15:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (juniorky)

26. 11. 9:00 – 13:30

a dospělé čtenáře

utkání hokejové extraligy

Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice ( mladší
žákyně)

6. 11. a 9. 11. 14.00 - 17.00
DOBROU NOC, BROUČCI - výtvarná dílna;

21. 11. v 17,30 HC VÍTKOVICE RIDERA –
MOUNTFIELD HRADEC KRÁLOVÉ

26. 11. 15:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice ( juniorky)

tvorba lampionů

utkání hokejové extraligy

ČERNÉ OČI OSTRAVY
8. 11. 14.30 - 16.00
TAJEMSTVÍ ZA BRANOU - komentovaná

26. 11. v 16,00 HC VÍTKOVICE RIDERA –
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

prohlídka vítkovického hřbitova s průvodkyní paní Lenkou Kocierzovou s možností nahlédnout do nové knihy Co víme
o smrti…?, kterou paní Lenka ilustrovala;
sraz před hřbitovem; v rámci projektu Černé
oči Ostravy, realizovaného s podporou statutárního města Ostravy

Městský stadion

GURŤJEVOVA

utkání fotbalové Fortuna národní ligy

Beseda s navigátorem Pavlem Dreslerem:
„Dej se vést…“

25. 11. v 17,00 FC BANÍK OSTRAVA –
MFK KARVINÁ

10. 11. v 11,20 hod

utkání hokejové extraligy

20. 11. - 30. 11. během půjčování
ADVENTNÍ HRÁTKY - soutěž
20. 11. - 30. 11. během půjčování
ADVENTNÍ HRÁTKY - výtvarná dílna
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dětské
čtenáře knihovny zaměřená na četbu a znalosti přečtených knih

Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh
Gurťjevova 8, tel. 596 746 062,
www.svczabreh.cz
3. 11. Halloweenská dílna, od 15 h,

LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dětské

info: p. Válková

čtenáře knihovny zaměřená na četbu a znalosti přečtených knih

5. 11. Ostrava Open Aerobic 2017,

hodinové školení pro naše čtenáře seniory;
určeno začátečníkům a mírně pokročilým, je
nutné se předem objednat

Pobočka V Zálomu 1,
Pískové Doly, tel. 724 034 750

mladší dětské čtenáře

výstavka knih pro děti spisovatelky Zuzany
Pospíšilové u příležitosti Dne pro dětskou
knihu

INTERNET PRO SENIORY - bezplatné

Pobočka Dubina, J.Matuška 26a,
tel. 727 856 841
4. – 5. 11. Turnaj v Dračím doupěti 2,

4. 11. 08:00 – 20:00

info: p. Nováček

4. 11. v 17,00 FC BANÍK OSTRAVA – FK
MLADÁ BOLESLAV
utkání fotbalové HET ligy

27. 11. 7:30 – 14:00
Florbal – Biskupské gymnázium Ostrava
(turnaj středních škol)

Charita Ostrava
Charitní středisko Gabriel
1. 10. – 14. 11. 2017 Výstava obrazů Lenky
Kocierzové

24. 11. v 18,00 MFK VÍTKOVICE – SFC
OPAVA

9. 11. v 15,00 hod.

utkání fotbalové HET ligy

Jistebník: výlov rybníka Bezruč.
Sraz na nádraží Ostrava–Svinov

Atletická hala

14. 11. v 17,00 hod.

4. 11. v 9,00 KARATE GRAND PRIX OSTRAVA 2017

Sportovní centrum Dubina
Zázemí pro tenis, ﬂorbal, futsal, badminton, basketbal, stolní tenis, házenou,
volejbal i nohejbal.
Horní 287/81, Ostrava – Dubina, tel.:
721 177 300, www.scdubina.cz

Marta Vinárková – Afrika ve fotograﬁi:
vernisáž

22. 11. ve 14,00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Připomínka
17. listopadu o.p.s. Živá paměť

24. 11.v 10,00 hod.
Gallerie Chagall: návštěva výstavy „Ostrava
ve výtvarném umění“
Sraz na zastávce tramvají Kotva.

28. 11. v 16,00 hod

3. 11. 20:00
Futsal - Baník Ostrava (2. liga futsalu)

Odpoledne s písničkou: Písničky s klávesami. Hraje Josef Seifert

INZERCE

9. 11. Martinovy lucerny a lampionový
průvod, od 15 h

Investiční skupina koupí byty v Ostravě.

18. 11. Tvořivá sobota , od 9 do 13h,

VÝŠKOVICE

info: p. Střeláková

GALERIE U LESA
STROM V BETONU - tematická výstava,

18. 11. Ostravské sportovní ligy – ﬂorbal,

která seznamuje veřejnost s vážnými problémy životního prostředí a nabízí návod, jak
se do řešení těchto problémů zapojit

26. 11. Ostravské sportovní ligy – aerobic,

Výplata kupní ceny do 3 dnů od doložení dokladů.

Řešíme exekuce, dluhy, omezení práv.

od 8 do 18 h, info: p. Nováček

Volejte 773 740 609 nebo pošlete SMS, zavoláme.

od 8 do 13 h, info: p. Nováček

ZDARMA průkaz PENB
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Vánočně laděné písně, Jankovy stěžejní hity
i songy z nového alba. Takové bude Vánoční
turné 2017, na kterém Janka Ledeckého
vedle kapely doprovodí i místní dětský
pěvecký sbor Mrňousci. Vstupné 450, 420,
390 a 250 Kč

26. 11. Ostravské sportovní ligy – stolní
tenis, info: p. Válková

SENIOŘI

Kamenná svatba manželů Návratových

Akce „Den seniorů“
v K-Triu

Paní Marie se narodila v roce
1931, vystudovala Střední zdravotnickou školu a sloužila jako
zdravotní sestra na největším staveništi Nové huti, kde pan Alfréd
byl mladým stavbyvedoucím tohoto gigantu. On chodil do ordinace s „ těžkou chorobou mládí“
– akutním zasažením srdce horoucí láskou, a Marie ho vyléčila
jednorázovou šokovou terapií:
sdělila Alfrédovi, že svatební obřad se koná 4. října 1952 na nové
radnici v Ostravě. Výsledek byl
mimořádně úspěšný. Po 3 letech
se narodila dcera Eva, která si
však tatínka příliš neužila, protože
ten odešel studovat architekturu
do Bratislavy, o několik let později
se rodina rozrostla o syna Víta.
Ing. arch. Alfréd Návrat se narodil v roce 1932 v Ostravě. Aktivně se podílel na koncepci rozvoje
našeho města a po 30 let pracoval
v Útvaru hlavního architekta města Ostravy, jehož vedením byl pověřen po revoluci, v roce 1990. Paní
Marie zůstala po celý život věrná
zdravotnictví a spolu s manželem
v roce 1992 odešla na zasloužený
odpočinek. Se svými vnoučaty
Vendulou, Hanou, Denisou, Ane-

Dne 5. 10. 2017 se u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů uskutečnilo již 20. setkání členů klubů
seniorů s představiteli Městského
obvodu Ostrava-Jih. Tohoto plánovaného setkání se účastnili zástupci
pěti klubů seniorů, jejichž činnost
je podporována Odborem sociální
péče ÚMOb-Jih. Pro dobrou náladu
seniorů byl zajištěn doprovodný kulturní program tanečního vystoupení
z řad členů tanečního klubu Akcent
a k tanci a poslechu hrála hudební
skupina Klasik. Nescházelo ani chutné občerstvení. Příjemně strávené
odpoledne vykouzlilo úsměv na tváři
a pohladilo srdce seniorů.

MANŽELE oddávala místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih Hana
Tichánková.

tou tráví volné dny na chalupě
v Těšínských Beskydech a těší se
z úspěchů svých dětí. Pravnoučata Evelína a Jindřišek naplňují
jejich rodinné štěstí. Poznali v životě dobré i zlé. Mají mnoho přátel
a střeží si soudržnost rodiny jako
největší poklad.
V dnešní uspěchané době je
kamenná svatba opravdovým
klenotem. 65leté spolužití nebylo
jen procházkou růžovým sadem,
protože všechny problémy, co život s sebou přinesl, ustáli. Je třeba
k tomu hodně lásky, tolerance, od-

pouštění a především zodpovědnosti vůči dětem a k sobě samým.
Uchovali si velmi hezký vztah,
plný úcty, lásky a pochopení.
Manželství manželů Návratových je i po 65 letech důkazem, že
kde se dva lidé vydávají na společnou cestu životem opravdu z lásky, kde si vzájemně pomáhají,
váží si a ctí jeden druhého, tam
takové manželství dokáže vytvořit harmonické rodinné prostředí. Vše nejlepší do dalších let jim
popřála také oddávající místostarostka Hana Tichánková.

Senioři na Ostravsku
mají své „hodinové“
vnuky
Do Ostravy se rozšířil původně
Bohumínský projekt kdy se třináct
studentů Matičního gymnázia stalo hodinovými vnuky. Svůj čas tráví
společně se seniory DPS v Ostravě–Zábřehu a v Ostravě-Porubě.

Babiččiny bábovky

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví
V našem městském obvodu jsou desítky seniorů, kteří v tomto období přijímají
gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se připojujeme
a všem jubilantům přejeme zdraví a dny prožité v pohodě.
V červenci a v srpnu oslavili významné výročí:
říjen
Valerie Studnická
Anna Strakošová
Libuše Dušíková
Jarmila Kleiberová
Hedvika Longová
Marie Trochtová
Štěpánka Ranošová

101 let
96 let
94 let
93 let
92 let
91 let
91 let

Marie Mišurcová
Karel Vavřík
Emilie Machová
Pavel Halický
Rudolf Viščor
Ludmila Klečková
Květoslava Lahutová
Atanaska Panajotova

91 let
91 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let

Leonard Burda

85 let

Zdeňka Kajová

80 let

Zdeněk Kuča

80 let

Bohumila Bimková

80 let

Jiřina Greková

80 let

Milena Stéblová

80 let

Jarmila Melicharová

80 let

Emilie Tchýrová

80 let

Helena Krawczynská

80 let

Lucie Vychodilová

80 let

Senior klub, který se bude konat v úterý 7. 11. v 15 hod. v DK
AKORD vyhlásil soutěž o nejlepší
babiččinu bábovku. Soutěžící nejsou omezeni věkem ani trvalým
bydlištěm Ostravy–Jihu, registrace od 14:20 hodin. Po vyhlášení
výsledků vás čeká tombola a tanec. Na nejkrásnější a nejchutnější bábovku se těší porota.

INZERCE

OPTIKA TRIUMPH

VÁNOČNÍ AKCE
sleva až -50 %

ČNÍ

VÁNO
+ DÁ
REK

LISTOPAD, PROSINEC
EC

NA BRÝLOVÉ

OBRUBY

NA BRÝLOVÁ
Á SKLA

S MAR SH MULTIFOKÁLNÍ,
SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, ČIRÁ
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SLEVY NELZE SČÍTAT. *PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 | Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451| www.triumphoptical.cz | Měření zraku zdarma*

ŠKOLY

Do škol na Jihu nastoupilo méně
prvňáčků než v předchozích letech
V září nastoupilo do prvních
tříd základních škol v městském
obvodu Ostrava-Jih 873 prvňáčků. To je o čtrnáct dětí méně, než
se dostavilo k dubnovým zápisům,
a o 117 menší počet dětí, než
usedlo do lavic prvních tříd před
rokem.
Přesné počty žáků získal odbor
školství až k poslednímu zářijovému dni. To je termín, ve kterém
základní školy prostřednictvím
statistických výkazů (školních

matrik) nahlásí počty žáků, kteří do školy fakticky nastoupili.
Počty se většinou liší z důvodu
dodatečné změny bydliště žáků.
Nejvíce dětí šlo do prvních tříd
základních škol ve školním roce
2014/2015, kdy jich bylo 1055.
Ve školním roce 2015/2016 již byl
patrný pokles a do lavic na Jihu
usedlo pouze 990 prvňáčků.
„Méně dětí v prvních třídách
není nikterak překvapivé, vychází
z demograﬁckého vývoje a v nej-

Žáci ostravských škol se poklonili památce
padlých vojáků u Dukelského průsmyku

mladších věkových kategoriích
bude dětí dál ubývat,“ konstatuje
Adam Rykala, radní městského
obvodu Ostrava-Jih pro oblast
školství a dodává: „Netěší nás to,
ale má to i pozitivní stránku, při
nižší naplněnosti tříd se mohou
učitelé více věnovat nadaným
dětem nebo naopak těm, kteří potřebují více pozornosti.“
Navzdory pravděpodobnému
poklesu počtu nejmladších školáků jde stále o silnější ročník. Cel-

kový počet žáků základních škol
v městském obvodu Ostrava-Jih
je 7654 v celkem 351 třídách. Nejvíce prvňáků navštěvuje základní
školy Horymírova v Ostravě-Zábřehu, A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce a ZŠ Kosmonautů 15.
K předškolnímu vzdělávání pro
nový školní rok bylo přijato 3117
dětí, což je stejně jako minulý rok.
Novelizace školského zákona přinesla od 1. září jednu výraznou
změnu v předškolním vzdělávání.
Pro děti, které do 31. srpna 2017
dosáhly věku pěti let, je od 1. září
2017 předškolní vzdělávání povinné.
Městský obvod Ostrava-Jih
provozuje celkem 18 základních
škol a 30 mateřských škol.

Den mazlíčků na ZŠ Horymírova

Spolek při ZŠ Horymírova, zisková organizace zaﬁnancovala akci
na Základní škole a mateřské škole,
Horymírova 100 v Ostravě-Zábřehu, příspěvkové organizaci, která
byla pořádána za pomocí žákovského parlamentu fungujícího na škole.
Ve středu 4. 10. 2017 se v atriu
základní školy konala mimoškolní akce na počest mezinárodního
dne zvířat, nazvaná Den mazlíčků. Žáci zde své domácí mazlíčky vystavili a všem příchozím je
mohli představit. Také jednotliví
chovatelé mezi sebou komunikovali a sdíleli své zážitky, zkušenosti
a vzájemně se inspirovali v chovu
a péči o svého mazlíčka. Do soutěže se zaregistrovalo 150 zvířátek,
která soutěžila o krásné věcné ceny
v kategoriích nejkrásnější, nejchlupatější, nejroztomilejší, nejmenší,
Giecek Jaroslav, ZŠ a MŠ Volgogradská B Ostrava Zábřeh největší, nejexotičtější mazlíček.

Žáci tří ostravských základních škol našeho obvodu / ZŠ a MŠ Volgogradská , ZŠ a MŠ A.Kučery a ZŠ Klegova / se již pátým rokem zúčastnili největší slovenské sportovní akce Mezinárodního maratonu míru
v Košicích. První zastávkou byla Tatranská Lomnice, kde jsme vyjeli
lanovkou na Skalnaté Pleso a tam nás čekala překrásná panoramata
slovenských pohoří. Ubytováni jsme byli v tělocvičně ZŠ Povážská 12
u pana ředitele Lubomíra Hvozdoviče. Večer jsme navštívili zajímavý
hokejový zápas Košice – Nitra v překrásné košické Steel areně.
V sobotu brzy ráno po snídani jsme vyrazili směrem k slovensko-polským hranicím, kde jsme navštívili Dukelský průsmyk, Vojenské
muzeum Karpatsko-dukelské operace, také přírodní vojenské muzeum a poklonili se památce stodeseti tisícům padlých vojáků během
této operace. Žáky a žákyně nejvíce zaujala vnitřní i vnější výstava vojenské techniky – letadla, tanky, děla, různé zbraně a vyznamenání.
Večer vyvrcholil rozsvícením maratonského ohně, atrakcemi Bílá noc
s mnoha laserových, vodotryskových efektů a hlavně jsme nasáli slavnostní atmosféru toho sportovního podniku. V neděli jsme vybíhali
v 9,07 hod. na tratˇ Minimaratonu dlouhou 4,2 km, každý účastník
obdržel tričko a pěknou pamětní medaili. Cestou zpět jsme absolvovali návštěvu ovčí farmy Krajinka, kde si děti nakoupili ovčí výrobky.
Byla to pro nás moc hezká a přínosná akce.

Soutěže se mohli zúčastnit také
žáci, kteří živého mazlíčka nemají
nebo jej přinést nemohli. Soutěžilo
tak zvířátko plyšové, a to v kategorii o nej plyšáka.
Ovšem nejen zvířátka žáků základní školy mohla být oceněna.
Touto mimoškolní akcí byla pod
záštitou Spolku při ZŠ Horymírova, z.s. zahájena sbírka krmiva pro
psí útulek v Ostravě-Třebovicích
a ﬁnanční sbírka pro adoptované
zvíře ze Zoo Ostrava, kterým se
pro Základní školu Horymírova
100 stala Komba Garnettova.

Aktuálně probíhající investiční akce ve školských zařízeních
Revitalizace MŠ Volgogradská 4
Zateplení a výměna oken pavilónů MŠ Mitušova 6
Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15
Revitalizace fotbalového areálu Klegova
Školní jídelna a školní družina Výškovická 165 při ZŠ Srbská
Hřiště pro sport a vzdělávání při ZŠ Provaznická

Probíhá realizace stavby. Předpoklad dokončení je v prosinci roku 2017.
Celkové náklady stavby činí 4.282 tis. Kč.
Nyní je akce před podpisem Smlouvy o dílo s cenou ve výši 8.216 tis.Kč .
Předpoklad dokončení je v roce 2018.
Akce je kryta z prostředků obvodu. Nyní je před podpisem Smlouvy o dílo s cenou ve výši ve výši
10.104 tis. Kč.Tato akce je navržena ke spoluﬁnancování z EU z Operačního programu Životního prostředí.
Akce je ﬁnancována z prostředků SMO a prostředků obvodu.
Celkové náklady stavby činí 7.121 tis. Dokončeno v srpnu 2017.
Financováno z prostředků SMO. Realizace akce probíhala od října do května roku 2017.
Celkové náklady činí 7.283 tis. Kč.
Jedná se o realizaci akce z participativního rozpočtu . Nyní probíhá zpracování projektové dokumentace. Předpoklad dokončení celé akce je v 04/2018. Smlouva o dílo je uzavřena na zpracování
projektové dokumentace vč. realizace na částku 1.100 tis. Kč.

Ve fázi projektové dokumentace (PD):
PD Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského
PD Rekonstrukce škol. hřiště při ZŠ a MŠ Volgogradská"
PD Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská

Smlouva o dílo je uzavřena na částku 191 tis. Kč.
Předpoklad dokončení je v 11/2017.
Smlouva o dílo je uzavřena na 279 tis. Kč.
Předpoklad dokončení je v 02/2018.
Zpracování projektové dokumentace je před podpisem Smlouvy o dílo na částku 188 tis. Kč.
Předpoklad dokončení je v 02/2018.
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„Čerství“ mladší žáci ZŠ A. Kučery objevují šestkový volejbal
Po úpravách věkové hranice
v chlapeckých kategoriích jsme se
obávali, že se tato skutečnost následně neblaze projeví sníženou naplněností u mladších žáků. K obavám
přispívaly již klasické potíže spojené
s přechodem žáků z minivolejbalu
do kategorie mladších žáků. Jedná
se zejména o změnu způsobu a systému hry i vedení tréninků.
Avšak díky perfektní spolupráci všech složek v Blue Volley
Ostrava – trenérů BMV, školy
i MŽ, a díky báječné koordinaci
s rodiči odjela parta ze ZŠ Kučery
(Ostrava–Jih) 24. 9. 2017 na svůj
první kvaliﬁkační turnaj do Frýdku-Místku, a to v počtu 17 dětí
(6 aut). Chyběly tomu jen bílé stužky a jeden by řekl, že jede svatba…

Na místě si to děti opravdu
užily. Všichni zúčastnění společně vytvořili úžasnou atmosféru
v podobě fandění a vzorného chování přesně podle sportovních
volejbalových zásad.

Klub předškoláčků na ZŠ Krestova
ZŠ Krestova pořádá tradiční,
dětmi i rodiči velmi oblíbený Klub
předškoláčků. Klubová setkání
jsou určena dětem, které nastoupí ve školním roce 2018/2019
do 1. třídy základní školy. Přestože se zdá, že do zasednutí do školních lavic zbývá ještě mnoho
času, opak je pravdou. Praxe nás
učitelů jednoznačně ukazuje, že
prvňáček, chce-li být úspěšný,
musí se na školu v předškolním
věku cílevědomě připravovat tak,
aby co nejvíce rozvinul celou svou

osobnost, a to po stránce nejen
fyzické, ale i psychické.
Děti, které se přihlásí do našeho
Klubu předškoláčků, se pravidelně
ve 2týdenních intervalech scházejí
s našimi učiteli, poznávají prostory školy a při hravých činnostech
rozvíjejí svou jemnou i hrubou motoriku, své poznávací schopnosti
a dovednosti, získají dostatek důvěry ve známém prostředí. Takto
připravené děti pak nemají ze školy strach a nepřicházejí k zápisu
do 1. třídy s obavami, zda uspějí.

Trenéři zapojili do hry všechny
hráče, aby tak poznali každého
zvlášť při opravdové hře, což se
promítlo do konečného výsledku.
Nevyhráli jsme sice, ale to nevadí;
turnaj jsme i tak zvládli na jedničV rámci Klubu předškoláčků je
pro děti zcela zdarma připraven
kvalitní program zaměřený nejen
na výtvarnou i hudební činnost,
ale i na rozvoj komunikace, dosavadních znalostí, vědomostí
a praktických dovedností, s důrazem na rozvoj samostatnosti.
Děti si přitom zvykají nenásilnou
formou na nové metody práce,
učí se reagovat na pokyny vyučujících a připravují se tak na pohodový a bezproblémový vstup do
1. třídy, který nebude provázen
stresem či pláčem. Klub předškoláčků probíhá od října 2017
do května 2018, vždy každé druhé

ku - chováním a chutí co nejvíce
si zahrát.
Zvýšený počet zúčastněných
nás přivedl k myšlence rozdělit
pro příště děti do dvou skupin,
aby si mohly více zahrát. Vytvoříme tedy 2 skupiny. Ta první bude
pod ZŠ Kučery a ta druhá pod ZŠ
Formana. Tréninky však budou
prozatím probíhat na ZŠ Kučery.
Jsme velmi rádi, že je nám naše
obec Ostrava-Jih plně nakloněna,
což nám dovoluje plně rozvíjet
tuto krásnou sportovní disciplínu.
Závěrem bych rád poděkoval
rodičům a také svým kolegům Evě
Turkové a panu Ondřeji Novákovi
za jejich obětavost a za skvělou spolupráci. Těším se s vámi na další.
Prof. Said Habboudji, trenér

úterý v době od 15:30 do 16:30 hod.
a přihlásit se do něj mohou kdykoli děti, které se chystají v dubnu
2018 k zápisu do 1. třídy. Přijďte
mezi nás a poznejte naši školu,
jste srdečně vítáni. Děti nemusíte předem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu přihlašovat.
Kdykoli v průběhu října– května
navštivte naše lekce. Více informací naleznete na informačních
letácích a webových stránkách
www.zskrestova.cz. Tento projekt
je realizován s ﬁnanční podporou
statutárního města Ostrava.
Mgr. Hana Horečková, zástupce
statutárního orgánu

Den otevřených dveří na Dubině
Charita sv. Alexandra sídlící v prostorách malého zdravotního střediska na ulici Fr. Formana 13, Ostrava – Dubina Vás srdečně zve na Den
otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí 13. listopadu od 9 do 17
hodin. Při této příležitosti Vás sociální pracovnice blíže seznámí s činností Poradny sv. Alexandra a Targetu – podporovaného zaměstnávání.
Poradna sv. Alexandra nabízí odborné sociální a právní poradenství.
Obrátit se sem může každý, kdo se ocitl v nepříznivé životní situaci a nedokáže ji již dále zvládat svými silami, ani za pomoci svých blízkých. Poradnu nejčastěji kontaktují lidé, kterým hrozí ztráta bydlení či příjmů,
mají problémy s dluhy, potřebují si vyřídit příspěvek na péči a lidé, kteří
potřebují pomoci s vyplněním úředních dokumentů.
Služba podporované zaměstnávání – Target poskytuje podporu lidem
se zdravotním postižením, kteří chtějí získat a udržet si vhodné zaměstnání
na otevřeném trhu práce. Zájemcům je poskytovaná individuální podpora
v celém procesu hledání práce, od vyhledávání pracovních míst až po nástup
do zaměstnání. Pracovní konzultantky pomáhají lidem se zdravotním postižením objevit jejich silné stránky a skloubit jejich pracovní možnosti a očekávání s realitou otevřeného trhu práce.
Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si prostory organizace
a také si zakoupit drobné výrobky z chráněných dílen Charity sv. Alexandra. Srdečně se těšíme na Vaši návštěvu.
Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady
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SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI tradičně zahájil průvod Sv. Václava, ale také zástupci obvodu.

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI navštívil rekordní počet obyvatel.

VÝTĚŽEK LETOŠNÍHO Beneﬁčního běhu pro Pavla přispěl na pořízení chodítka
a asistence k zlepšení životní situace.

PAVEL PRUNNER sledoval pozorně závod i se svou rodinou.

AKCE VZDUŠNÉ SÍLY OSTRAVĚ se konala u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu již pojedenácté.

VZDUŠNÉ SÍLY OSTRAVĚ vyvrcholily večerním koncertem Vojenského uměleckého souboru Ondráš v Domě kultury AKORD.

CYKLOSVĚTLUŠKA aneb Světýlka naděje... se tentokráte rozsvítila na podporu
Hospice sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích.
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