
Výrazným zdrojem znečištění 
ovzduší jsou lokální topeniště
Na ul. Dr. Martínka byly vysázeny lípy
Gymnázium se chce otevřít veřejnosti
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Upozornění na změny u úseku občanských průkazů
Na základě novelizace zákona o občan-
ských průkazech se dnem 1. 1. 2012 začí-
nají vydávat nové „občanské průkazy se 
strojově čitelnými údaji“ a „občanské 
průkazy se strojově čitelnými údaji a s 
kontaktním elektronickým čipem“. 

O vydání uvedených občanských průka-
zů bude možné požádat jen u obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností (Ma-
gistrát města Ostravy, Gorkého 2, Ostra-
va-Moravská Ostrava).
Požádat o vydání stávajícího typu občan-
ského průkazu se strojově čitelnými údaji 
je možné nejpozději do 14. 12. 2011, je-li žá-
dost o vydání stávajícího typu občanského 
průkazu podána u příslušného obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností (např. 
u občana s adresou místa trvalého poby-
tu v Ostravě je příslušný Magistrát města 
Ostravy). Je-li žádost o vydání občanské-
ho průkazu podána u nepříslušného obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působnos-

tí nebo matričního úřadu (např. ÚMOb 
Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka), 
bude zpracována a stávající typ občanské-
ho průkazu bude vydán, pouze pokud 
bude žádost podána nejpozději do 30. 11. 
2011. Po tomto datu již nebude možné po-
dání žádosti o vydání občanského průka-
zu na matričním úřadu (ÚMOb Ostrava-
-Jih). Poslední stávající občanské průkazy 
vydá ÚMOb Ostrava-Jih poslední úřední 
den tohoto kalendářního roku.
Matriční úřady budou od 1. 1. 2012 zajiš-
ťovat pouze vydávání potvrzení o občan-
ském průkazu při:
a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození 
nebo zničení občanského průkazu
b) zadržení neplatného občanského průka-
zu

c) odevzdání občanského průkazu z důvo-
du, že občan pozbyl státní občanství nebo 
ukončil trvalý pobyt na území České re-
publiky anebo požádal o jeho úschovu při 
dlouhodobém pobytu v zahraničí nebo 
bylo prokázáno, že mu byl občanský prů-
kaz vydán neoprávněně, anebo občanský 
průkaz pozbyl platnosti,
d) odevzdání občanského průkazu opat-
rovníkem nebo jiným zákonným zástup-
cem, který byl rozhodnutím soudu zbaven 
způsobilosti k právním úkonům,
e) odevzdání občanského průkazu naleze-
ného, po zemřelém nebo prohlášeném za 
mrtvého,
f) včetně vydání potvrzení o změně úda-
jů zapisovaných do občanského průkazu.
Odbor vnitřních věcí ÚMOb Ostrava-Jih

www.triumphoptical.cz

počítačové měření zraku*

komplexní vyšetření zraku očním lékařem*
*pouze provozovny v Ostravě

Na vybrané dámské, pánské a dětské BRÝLOVÉ OBRUBY

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ 

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

Vánoční
 DÁREK

SLEVA 20-50 %

OČNÍ OPTIKA TRIUMPH

+

VÁNOČNÍ AKCE
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Úřední hodiny na úseku občanských průkazů v období od 23. do 30. 11. 2011

pondělí, středa  8.00 – 12.00  13.00 – 19.00
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 11.30  12.30 – 17.00
sobota, neděle 8.00 – 12.00

Na velmi pěkném čtvrtém místě skončil 
městský obvod Ostrava-Jih v interneto-
vé anketě „Nejkrásnější město a obec Čech 
a Moravy 2011“, která od začátku dub-
na do konce října probíhala na webových 
stránkách regionálního informačního por-
tálu CZREGION. Nejlidnatější ostravský 
obvod si díky internetovému hlasování ná-
vštěvníků (26 772 hlasů) ve srovnání s loň-
ským rokem o jednu příčku polepšil a za 
čtyři roky konání soutěže dosáhl svého nej-
lepšího umístění. 
Loňské vítězství obhájila Kadaň, před Ost-

ravou-Jih se ještě umístily Jablunkov a Ma-
nětín. Mezi obcemi zvítězil Velký Rybník. 
Vedle diplomu bude Ostrava-Jih propago-
vána na webových stránkách www.czregi-
on.cz a v celostátních tištěných médiích.
Portál CZREGION obsahuje prezentace 
všech měst a obcí Čech a Moravy. Je nej-
navštěvovanějším regionálním informač-
ním portálem. Cílem ankety je poukázat na 
krásy krajů, měst a obcí České republiky. 
Soutěž bude pokračovat i v příštím roce, 
její pátý ročník odstartuje 1. dubna 2012 ve 
12 hodin.  (kut)

Ostrava-Jih na čtvrté příčce!
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Polétavý prach se měří i v Zábřehu

…Na území obvodu Ostrava-Jih se nachází jedna měřicí 
stanice, a to konkrétně v Zábřehu na Pavlovově ulici 
v nadmořské výšce 235 metrů, jejím vlastníkem je 
Český hydrometeorologický ústav…
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Tribuna na stadionu půjde k zemi

…Demoliční práce byly zahájeny v polovině listopadu 
s předpokládaným termínem ukončení v lednu příštího 
roku…

8

Zlatá svatba manželů Kališových

... Dne 21. října 1961 uzavřeli sňatek na bohumínské 
radnici. V roce 1962 se manželům narodila dcera 
Miroslava a o sedm let později syn Stanislav. Od roku 
1963 bydlí v Ostravě-Zábřehu… 
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  Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny 
občany na zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, které se 
uskuteční ve čtvrtek 8. prosince v 9 ho-
din v nadstavbě hlavní radniční budovy 
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
v Horní ulici v Hrabůvce.

  Nájemné se zvyšovat nebude
Od nového roku se nebude měnit výše 
nájemného v obecních bytech. V by-
tech s tzv. regulovaným nájemným je 
pro letošní rok uplatňována cílová výše 
měsíčního nájemného ve výši 50,02 ko-
run/m2 ve standardních bytech (dřívější 
I. a II. kategorie) a 45,02 korun/m2 v by-
tech se sníženou kvalitou (dřívější III. a IV. 

kategorie). „Pro příští rok nepočítáme 
s žádným navýšením,“ uvedl starosta 
Karel Sibinský. Městský obvod Ostrava -
-Jih měl ve vlastnictví k 31. 10. 2011 5910 
bytů, do budoucna se hodlá ponechat ve 
svém vlastnictví 4000 bytů.

  Zimní údržba komunikací
Zimní údržba komunikací v MO Ostrava-
-Jih v sezoně 2011-12 probíhá od listopadu 
do března, v dubnu pak začne komplexní 
čištění po zimní údržbě, vše na výměře 
300 kilometrů chodníků a cest. V listo-
padu a prosinci také probíhá čištění ko-
munikací od spadaného listí a provádí se 
škarpírka (odstranění nečistot a plevele od 
obrubníků). Od ledna do března příštího 
roku je v závislosti na klimatických pod-

mínkách možné tzv. předčištění komu-
nikací od posypového materiálu. Celý 
komplex těchto prací (plužení, uklízení 
schodů, posyp, solení, předčištění, čištění, 
uvolňování kanalizačních vpustí, likvi-
dace odpadu) stojí MO Ostrava-Jih v ro-
zmezí 18-23 milionů korun včetně DPH, 
přičemž bude záležet na počtu výjezdů 
mechaniky v souvislosti s počasím a spa-
dem sněhu. 

  Vánoční výstava zahrádkářů
Zahrádkářky při ÚS ČZS Ostrava pořádají 
tradiční vánoční výstavu s názvem Kou-
zlo Vánoc, která se uskuteční v Domě 
zahrádkářů na České ulici 10 v Zábřehu 
v době od 1. do 5. prosince. Otevřeno 
bude vždy od 9 do 17 hodin.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
od příštího roku do-
chází k zasádní změně 
při vydávání občan-
ských průkazů. Tou 
hlavní je skutečnost, 
že o jejich vydání 
bude možné požádat 
jen u obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, což je Magis-
trát města Ostravy, konkrétně budova na 
Gorkého ulici 2 v centru města. Vzhledem 
k ukončení přĳ ímání žádostí o vydání ob-
čanského průkazu na našem úřadě vychází-
me vstříc občanům a rozšiřujeme v období 
od 23. do 30. listopadu úřední hodiny i dny 
na úseku občanských průkazů. Tímto kro-
kem chceme ulehčit vyřízení dokladu zejmé-
na starším občanům, kterým končí platnost 
občanského průkazu do 31. března 2012. 
V tomto čísle Jižních listů se obsáhleji vě-
nujeme znečištěnému ovzduší, což je v Ost-
ravě každoročně s nástupem podzimu aktu-
ální téma. Možná se to leckomu nezdá, ale 
výrazný zdroj znečištění představují lokál-
ní topeniště. Co hrozí nezodpovědným spo-
luobčanům, kteří ve svých kotlích spalují 
všemožný odpad, si přečtěte na straně čtyři. 
Protože se blíží adventní čas a s ním spo-
jené nejkrásnější svátky v roce, dovoluji 
si vás pozvat na dvě tradiční akce spojené 
s rozsvícením vánočního stromu. Nejprve 
se tak stane v neděli 27. listopadu na ná-
městí SNP a pak o týden později 4. prosin-
ce v rámci Mikulášské neděle na pěší zóně 
u kulturního střediska K-TRIO. Věřím, že 
si i v předvánočním shonu najdete chvilku 
ke čtení radničního zpravodaje.  
 Mgr. Karel Sibinský, starosta 
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K celkovému znečištění ovzduší výraz-
ným způsobem přispívají emise z lokál-
ních topenišť, zejména v oblastech ro-
dinných domků, chatek a starší bytové 
zástavby. Není třeba připomínat, že tyto 
škodliviny mají velice špatný vliv na zdra-
votní stav obyvatel.
„Občané by si měli všímat, jaký kouř stou-
pá z komínů domků a jaký zápach se 
z nich šíří. Tedy čím kdo topí, protože čas-
to dochází k nekontrolovanému spalová-
ní nejrůznějších nekvalitních paliv a odpa-
dů. Pokud se někomu jeví, že je spalován 
odpad nebo palivo, které způsobuje vět-
ší tmavost kouře nebo zápach po plastech 
či gumě, měl by to oznámit městské poli-
cii na bezplatnou linku 156,“ nabádá obča-

ny k větší všímavosti mís-
tostarosta Radim Lauko. 
Strážníci pak po kontrole 
stanoví, zda se může jednat 
o přestupek. V takových 
případech dochází k poru-
šení zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší ve zně-
ní pozdějších předpisů, 
dle kterého může být ulo-
žena pokuta provozova-
teli malého stacionárního 
zdroje znečištění ve výši 
od pěti set do sto padesá-
ti tisíc korun, ale i zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech 

ve znění pozdějších předpisů, a obecně 
závazné vyhlášky města č. 5/2008, kterou 
se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálního odpadu, dle které lze ulo-
žit pokutu až do výše třiceti tisíc korun.
Obsah škodlivin je přímo závislý na dru-
hu a kvalitě paliva, na stáří a stavu kot-
le, stavu komínových cest a způsobu 
vytápění. Spalovat by se mělo pouze ta-
kové palivo, na které je správně udržova-
ný a seřízený kotel určen. Nejškodlivěj-
ší je spalování nekvalitních tuhých paliv 
(hnědé uhlí), kalů nebo domácího odpa-
du. „Každý by se měl zamyslet, co dýchá 
a v jakém prostředí žĳ e, a neměl by vá-
hat oznámit možnost porušení výše uve-

Výrazným zdrojem znečištění ovzduší
jsou lokální topeniště Polétavý prach se 

měří i v Zábřehu
S blížícím se příchodem zimy se v Os-
travě tradičně výrazně zhoršuje kvali-
ta ovzduší. Od začátku listopadu téměř 
nepřetržitě trvají ve městě nepříznivé 
rozptylové podmínky, které vedly k vy-
hlášení signálu regulace. V době, kdy 
čtyřiadvacetihodinové koncentrace po-
létavého prachu výrazně překračují po-
volený limit 50 mikrogramů na metr 
krychlový, některé podniky musejí ome-
zit výrobu a dodržovat předepsaná eko-
logická opatření. 
Na území obvodu Ostrava-Jih se nachá-
zí jedna měřicí stanice, a to konkrétně 
v Zábřehu na Pavlovově ulici v nadmoř-
ské výšce 235 metrů, jejím vlastníkem je 
Český hydrometeorologický ústav. In-
formace o kvalitě ovzduší se v Morav-
skoslezském kraji měří celkem na de-
vatenácti stanicích, z toho na šestnácti 
hodnoty polétavého prachu. Podrobné 
údaje o stavu ovzduší v celé České repu-
blice, které jsou aktualizovány každou 
hodinu, jsou k dispozici na webových 
stránkách ÚMOb Ostrava-Jih www.ova-
jih.cz.  (kut)

Areál autosalonu HYUNDAI, Grmelova 2008, Ostrava-Mar. Hory
SC-310756/4

dených zákonů městské policii. Bohužel 
stále nemáme platnou legislativu na tako-
vé úrovni, aby umožnila postih a prokázá-
ní všech negativních jevů při znečišťování 
ovzduší. Musíme se zatím dočasně spoko-
jit s tím, co nám současné předpisy umož-
ňují,“ dodal místostarosta Lauko.  
 Michael Kutt y

Nepříznivé rozptylové podmínky a inverzní ráz počasí v zimním období sužují většinu 
obyvatel Ostravy, což představuje časté vyhlášení smogové situace a příslušných re-
gulačních opatření. 

Ilustrační foto

SC-310448/6
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V obvodu byly vysázeny 
„svatoanežské“ lípy

INZERCE
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Třináct dobrovolníků z řad mlá-
deže a vedoucích organizace 
z občanského sdružení Centra 
volného času Směr vysadilo 
v parčíku pod supermarketem 
Lidl na Dubině lípu. 
Stalo se tak první listopado-
vý pátek u příležitosti os-
mistého výročí narození 
Sv. Anežky České. Strom je 
opatřen cedulkou s informa-
cemi o projektu, Svaté Anežce 
a názvem sdružení Směr, kte-
ré se už třetím rokem podílí 
na činnosti neorganizovaných 
dětí a mládeže v klubovně 
v Bělském lese. „Na počest no-
vého památného stromu jsme 
vypustili lampión štěstí,“ uve-
dla Jitka Staňová z CVČ Směr. 

Lípu, konkrétně před ZŠ 
U Haldy v Hrabůvce, vysadili 
také skauti ze 7. oddílu Truhlí-
ci ze střediska sv. Jiří Ostrava. 
Tato akce se uskutečnila v celé 
republice a dohromady mělo 
být vysázeno na sto lip. (d)

V pátek 11. listopadu si Ostrava připomněla Den válečných veterá-
nů. Nejprve došlo v sídle Krajského vojenského velitelství k ocenění 
veteránů. Poté proběhl u Památníku obětí druhé světové války v Ko-
menského sadech pietní akt jako vzpomínka k uctění památky žĳ ících 
i mrtvých veteránů všech válečných konfl iktů světa. Za městský ob-
vod Ostrava-Jih položil u památníku kytici starosta Karel Sibinský. 
 Text a foto: Michael Kutt y

 Práce v okolí podchodu 
u Venuše už se rozběhly

V minulých dnech byla po-
depsána smlouva se zho-
tovitelem veřejné zakázky 
„Stavební úpravy podcho-
du Venuše”. V současné době 
probíhá úprava ploch v pros-
toru před restaurací Venuše, 

na kterou budou navazovat 
další práce. Během listopa-
du dojde k vybudování pro-
vizorní lávky pro pěší přes 
tramvajové koleje (tato lávka 
bude využívána po dobu re-
konstrukce podchodu). Prá-
ce na vlastním podchodu pak 
začnou 2. ledna 2012.

Krátce

SC-311005/6
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Obyvatelé Ostravy vydělávají svému měs-
tu tříděním odpadu miliony korun

Jen za první pololetí letošního roku skon-
čilo v barevných kontejnerech OZO Ostra-
va 4035 tun odpadu, z čehož bylo 998 tun 
papíru (dalších 1734 tun papíru odevzda-
li Ostravané ve výkupnách druhotných su-
rovin), 1672 tun plastů a 1365 tun skla, což 
je téměř o pět set tun více odpadu než za 
stejné období v loňském roce. Město Ost-
rava tak za první pololetí tohoto roku do-
stalo od společnosti EKO-KOM 15 747 668 
korun! 
K zeleným na sklo, modrým na papír, žlu-
tým na plasty, nápojové kartony i kovo-
vé odpady a červeným na drobné elektro 
přibývají ve městě i hnědé popelnice. Jsou 
určené k uložení biologicky rozložitelné-
ho odpadu (trávy, listí a větví či spadané-
ho ovoce). 

Třídit lze také kovové obaly
Kromě plastů, papíru, skla a nápojových 
kartonů mají Ostravané možnost třídit i ko-
vové obaly. Vhazovat je mohou do žlutých 
kontejnerů na plast, ve kterých by měly 
končit hlavně plechovky od potravin, ná-
pojů a kovové obaly od kosmetiky. Nepat-
ří do nich ale kovové obaly od barev, insek-
ticidů, pesticidů a dalších chemikálií, jedná 
se o nebezpečný odpad patřící do sběrných 
dvorů. 
Třídění kovových obalů předcházel pilotní 
projekt, jehož cílem bylo zjistit, zda je vý-
hodnější třídit kovové obaly do speciálních 
popelnic nebo společně s plasty a nápojo-
vými kartony. Projekt zahájilo vloni na jaře 
OZO Ostrava ve spolupráci se společností 
EKO-KOM a statutárním městem Ostrava. 

Pilotní projekt ve Výškovicích
Pro pokus byly vybrány dvě oblasti měs-
ta, které se liší typem zástavby a hustotou 
obyvatel – Výškovice a Slezská Ostrava. 
Ve Výškovicích lidé po devět měsíců třídili 
kovy společně s plasty do žlutých kontejne-
rů polepených šedou nálepkou upozorňu-
jící na možnost odkládat do těchto nádob 
navíc i kovové obaly. Ve Slezské Ostravě 
zase byly rozmístěny popelnice vyhrazené 
jen na kovové obaly. Výsledky jednoznačně 
ukázaly, že společný sběr a svoz kovových 
obalů spolu s plasty a nápojovými kartony 
je levnější než svoz samostatný. V obou pří-
padech musel být odpad dotříděn na sepa-
rační lince v Kunčicích.
Za devět měsíců trvání pilotního projektu 
vytřídili obyvatelé Výškovic a Slezské Os-
travy dohromady téměř 5 300 kilogramů 
kovových obalů. Z tohoto množství vybra-
li pracovníci OZO pro další využití více než 
tři tuny kovu. Vytříděné kovové obaly spo-
lečně s kovy, které OZO vytřídilo z objem-
ných odpadů a elektroodpadů, byly dodá-
ny k dalšímu zpracování do hutí. 

Další projekt na Dubině
Koncem loňského roku OZO Ostrava spus-
tilo další pilotní projekt, jehož cílem bylo 
zjistit, jak nejlépe Ostravany motivovat 

k třídění a jak pro ně třídění udělat co nej-
více dostupné a pohodlné. Zhruba třem tisí-
cům domácností byly dodány tašky na tří-
dění odpadu. Pro pokus byly vybrány tři 
lokality Ostravy, které se liší typem zástav-
by – Dubina, kde bylo rozdáno okolo 1192 
sad tašek na třídění, Poruba (1137) a Třebo-
vice (519). Letos v květnu provedla vybra-
ná agentura šetření v těchto domácnostech 
s cílem zmapovat, jaké jsou postoje Ostrava-
nů k třídění domovního odpadu a jak jejich 
zvyky separační tašky ovlivnily. Výsledky 
pilotního projektu jsou více než příznivé.
Šetřením bylo zjištěno, že doručené tašky 
na třídění odpadu byly obyvateli Ostravy 
přĳ aty pozitivně a 76 procent domácností 
je skutečně i po pěti měsících ke třídění po-
užívá. Doručení tašek mělo i pozitivní vliv 
na změnu postojů ke třídění, protože z do-
mácností, které před distribucí tašek od-
pad netřídily, se jich 56 procent rozhodlo 
po distribuci tašek odpad třídit. Po doruče-
ní tašek došlo také u poloviny domácnos-
tí ke zvýšení objemu vytříděného odpadu. 
Průzkumem bylo také zjištěno, že téměř 90 
procent respondentů zastává pozitivní po-
stoj k distribuci tašek a ostatním Ostrava-
nům by tyto tašky k třídění doporučili. 

OZO rozdá tašky všem domácnostem
Na základě těchto výsledků pilotního pro-
jektu se OZO a statutární město Ostrava 
rozhodly, že se tašky na třídění v budouc-
nu stanou trvalou součástí systému naklá-
dání s odpady ve městě. Zahájení jejich roz-
dávání všem téměř 130 tisícům ostravských 
domácností je naplánováno na jarní měsíce 
roku 2012. „Naším cílem je, aby se tašky na 

Ostravané vydělávají městu miliony korun

(Pokračování na straně 7)

DRUHÁ NEJLEPŠÍ ŠKOLA v Moravskoslezském kraji 
  

- podle výsledků státní maturity

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 29.11. 2011 a  17.1. 2012
od 14 do 18 hodin, 
v 16:30 informace vedení školy

  
 

Přijímací zkoušky: ČJ a M
Pořádáme  přípravné kurzy na přijímací zkoušky
Přijímáme  30 žáků z 9. tříd a 60 žáků z 5. tříd  

GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, 
OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

Fakultní škola OU
Přidružení škola UNESCO

 

Škola 

v souvislostech, 

škola života.

www.gyohavl.cz     tel: 595 693 821, 732 171 472   
SC-311342/13 SC-311416/2
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K L I D N É  VÁ N O C E
Nejširší nabídka v regionu

 

třídění staly trvalou součástí systému na-
kládání s odpady ve městě a aby cesta tří-
děného odpadu nezačínala až u kontejneru, 
ale už v domácnosti každého občana. Proto 
je třeba až tam doručit nádoby na separova-
ný sběr odpadu,“ uvedl k unikátnímu pro-
jektu na třídění odpadu ředitel OZO Ostra-
va Karel Belda.

Popelnice na zeleň
Letos na jaře nabídla OZO Ostravanům 
další novou službu. Lidé si mohou nechat 
k domu přistavit speciální popelnici na ze-
lený odpad a pravidelně si ji nechat vyvážet 
přímo z místa bydliště. Služba vyvolala u 
občanů nečekaný zájem a hnědou popelni-
ci si už objednávaly bezmála dva tisíce lidí. 
Zeleň je svážena na kompostárnu v Hrušo-
vě, kde se z ní vyrábí kompost a zeminový 
substrát. Ty jsou připraveny k prodeji všem 
zájemcům - fi rmám i občanům.

Ve svozové oblasti OZO je rozmístěno té-
měř 1800 nádob na zeleň. Lidé si mohou 
popelnici objednat v provozovnách společ-
nosti OZO v Přívoze a ve Studénce. Navíc 
většina úřadů městských obvodů Ostravy 
je vybavena smlouvami a občané mohou 
smlouvu přĳ ít sepsat i tam. Za vývoz 120 li-
trové nádoby zaplatí Ostravané 60 korun 
měsíčně, za dvojnásobný objem pak 80 ko-
run. Popeláři nádoby vyvážejí až do listo-
padu každých čtrnáct dní. Kromě toho mo-
hou občané vozit a zdarma odkládat zelený 
odpad i do sběrných dvorů, v obcích mimo 
Ostravu do kontejnerů zajištěných obcí.

Svoz tříděného odpadu nyní na dvě směny
Dalším krokem, který by měl vést k posí-
lení třídění, je zavedení svozu separované-
ho odpadu ve dvousměnném provozu. Ob-
čané se tak s popelářskými vozy mohou 
u kontejnerových stanovišť potkat nejen 

ráno, ale i odpoledne a večer. Zrušeny byly 
sobotní svozy separovaného odpadu. Hlav-
ním důvodem pro změnu systému byla 
snaha co nejefektivněji využít svozovou 
techniku. Největší problémy osádkám svo-
zových vozidel způsobuje špatná dostup-
nost nádob v sídlištní zástavbě, kdy ko-
lem separačních hnízd parkuje mnoho aut. 
OZO proto vyzývá občany, aby ani v odpo-
ledních hodinách neparkovali před kontej-
nery a umožnili tak jejich vyprázdnění. 
Veškerý separovaný odpad je z kontejnerů 
svážen odděleně na dotříďovací linky OZO 
Ostrava (sklo a plasty), případně na linky 
obchodních partnerů (papír). Na dotříďo-
vacích linkách se vybírají především odpa-
dy vhodné k materiálové recyklaci. I v le-
tošním roce ve městě pokračuje budování 
nových stanovišť kontejnerů na separovaný 
sběr odpadu, na které OZO věnovalo měst-
ským obvodům fi nanční dary. (kut)

Ostravané za první pololetí letošního 
roku vytřídili téměř o pět set tun více od-
padu než za stejné období v loňském roce. 
Množství vytříděných odpadů každoroč-
ně vzrůstá. V roce 2009 vyprodukovali 
Ostravané 86 061 tun komunálního odpa-
du a do barevných kontejnerů OZO vytří-
dili 8323 tun odpadu. Celkově se podařilo 
vytřídit, a to včetně objemných odpadů, 
zeleně či nebezpečných odpadů, 23 952 
tun využitelných odpadů. Obyvatelé Os-
travy tak v roce 2009 vydělali tříděním 
23 863 855 milionů korun. Peníze využí-
vá město k fi nancování systému nakládá-

ní s komunálními odpady, který ho stojí 
ročně okolo 180 milionů korun, ale na po-
platcích od občanů vybere jen asi 130 až 
140 milionů korun.

Ostravané vydělali svému městu miliony 
tříděním odpadu i vloni. Za vysoký po-
díl tříděného odpadu dostala Ostrava od 
společnosti EKO-KOM asi 25 800 000 ko-
run, téměř o dva miliony více než předlo-

ni. Do zelených, žlutých a modrých kon-
tejnerů na separaci občané vloni odnesli 
více než devět tisíc tun odpadu. Za loň-
ský rok vytřídili 4100 tun papíru, 2800 tun 
plastu a 2200 tun skla. 
V Ostravě v současnosti existuje 1180 sta-
novišť k třídění odpadu. Takzvaná sepa-
rační hnízda mohou Ostravané najít prak-
ticky v každé druhé ulici, OZO přispěla 
na vybudování zpevněných stanovišť 
městským obvodům darem ve výši sedm-
náct a půl milionu korun. I díky tomu tří-
dí Ostravané dvakrát tolik odpadu než 
v roce 2006.  (kut)

SC-301724/7
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V rámci přípravy na rozšíření Vodního 
areálu Jih dojde ještě v letošním roce k li-
kvidaci tribuny v havarijním stavu v býva-
lém sportovním areálu na Svazácké ulici 1 
v Zábřehu.  
Demoliční práce byly zahájeny v polovi-
ně listopadu s předpokládaným termínem 
ukončení v lednu příštího roku.
S ohledem na dlouhodobou tradici fotbalo-
vého klubu FC Ostrava-Jih a jejich zásluž-
nou činnost v oblasti volnočasových aktivit 
dětí a mládeže byly ve spolupráci s vede-
ním městského obvodu Ostrava-Jih vytipo-

Tribuna na stadionu půjde k zemi

INZERCE

Nové poradenské místo ČMSS:
Náměstí SNP 4 (budova polikliniky), Ostrava-Zábřeh
Po – pá  8.30 – 17.00 hod.  
Mobil: 724 339 223
e-mail: sarka.feikova@cmss-oz.cz

Nově otevřené poradenské místo!
ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a. s.

Jednička v poskytování úvěrů na bydlení
otevírá nové poradenské místo

 Náměstí SNP 4  (budova polikliniky)
Úvěry ze stavebního spoření vám mohou pomoci k lepšímu 

a levnějšímu bydlení

Nejen občané žĳ ící na ulici Dr. Martínka si 
mohli všimnout nedávno vysázené lipo-
vé aleje. Šestnáct kusů nových stromů na-
hradilo stejný počet javorů jasanolistých, 
které byly kvůli jejich špatnému stavu vy-
káceny letos na jaře. Dvacet kusů stromů 
jako doplnění dřevin přibylo v okolí no-
vých parkovišť na Výškovické ulici a pět-
atřicet kusů stromů včetně keřových sku-
pin bylo vysázeno v rámci rekonstrukce 
zeleně na Čujkovově ulici. Už letos na jaře 
se na území obvodu vysadilo v rámci ná-
hradních výsadeb cca osmdesát kusů dře-

vin. Probíhá také kácení, na základě do-
sud vydaných rozhodnutí se v obvodu 
bude kácet osmnáct kusů dřevin. Žádos-
ti na kácení se podávají na základě kont-
rol stavu zeleně, které provádějí pracovní-
ci správy veřejné zeleně, nebo písemných 
požadavků občanů. Rozhodnutí vydá-
vá odbor výstavby a životního prostředí - 
referát životního prostředí, po posouzení 
především zdravotního stavu stromů. Za 
dřeviny, které se kácejí z důvodu špatné-
ho zdravotního stavu, se náhradní výsad-
by neukládají.  (kut)

Lípy na ul. Dr. Martínka už byly vysazeny

  Hledáme prvního občánka obvodu
Městský obvod Ostrava-Jih chce tradičně 
slavnostně přivítat prvního občánka, 
který se narodí v roce 2012. Vyzýváme 
proto rodiče s trvalým pobytem v obvodu 

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

Krátce

vány prostory pro vytvoření přechodného zázemí 
klubu. Díky zachování mládežnické kopané i pro 

příští léta bude pokračovat zapoje-
ní dětí a mládeže do pravidelné or-
ganizované činnosti pod vedením 
zkušených a kvalifi kovaných tre-
nérů. FC Ostrava-Jih vykonává tuto 
činnost pod různými názvy bezmá-
la šedesát let.
Vedení městského obvodu Ostra-
va-Jih ve spolupráci se statutárním 
městem Ostrava připravuje pro rok 
2012 zajištění (vybudování) hracích 
ploch a stabilního zázemí v prosto-
rách základní školy ZŠ Kosmonau-
tů 15.  Text a foto: Michael Kutt y

UZÁVĚRKA INZERCE 

DALŠÍHO ČÍSLA

 JE 8. 12. 2011

Časopis najdete i na 
webových stránkách

SC-311576/1 SC-311611/1
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Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
28. 11.
J. Škody 
M. Fialy 4
F. Formana 27, 22
Dr. Šavrdy 5
L. Hosáka 27
Vaňkova 46
V. Vlasákové
B. Václavka
F. Lýska 2
Z. Vavříka 21
J. Herolda 6

29. 11.
Cholevova 35
U Lesa 16
Krakovská 29, 4
Plzeňská 13
Sámova 2
Mitušova 7, 77
Dr. Martínka 3, 15, 43, 65

30. 11.
Klegova 40

U Prodejny 17
Provaznická 9, 43, 73
U Nové školy 89
Hasičská 1, 22, 62
Zlepšovatelů 28
Jubilejní 51, 88

1. 12.
Úlehlova 15
Na Čtvrti 23
Horní 19
Edisonova 75, 39
Heritesova 8
Moravská 106
Chalupníkova 48
Nám. Gen. Svobody 24
Pospolitá 41, 19
Starobělská 13

5. 12.
Starobělská 36
Věšínova 18
Dolní 37, 68, 83, 84
Krokova 9

Šaldova 18
Nová 30
Na Drahách 39
V Poli 16
Chaloupeckého 13

6. 12.
Zimmlerova 53, 31
Tarnavova 14
Bedrnova 2
Písečná 5
Markova 22
Rezkova 12
Horymírova 18, 8
Břenkova 15
Karpatská 20
V Troskách 21

7. 12.
Jugoslávská 20, 63
Tylova 27
Středoškolská 6
garáže Rudná 
(uprostřed)
Pavlovova 25

Gončarovova 9
Chrjukinova 5
Bolotovova 11
Čujkovova 54, 48, 43

8. 12.
Rodimcevova 17, 20
Baranovova 6
Pjanovova 27
P. Lumumby 22, 48, 82
Gerasimova 2, 16, 34
Svazácká 14, 44

12. 12.
Zajcevova 6
Glazkovova 17
Gurťjevova 27
Krasnoarmějců 22
Průkopnická 22
Svornosti 5, 22, 31
K Jezeru 10
Husarova 14
Výškovická 52, 72

13. 12.
Výškovická 102

Volgogradská 35, 42, 73, 
109, 133
Petruškova 16, 1
Kubalova 27, 2
Husarova 86
Smrčkova 9

14. 12.
Štefkova 4
Drůbeží 4
Proskovická 37, 59
Šeříková 9, 16
Výškovická 152, 182
Lumírova 66, 12, 54, 26

15. 12.
Poklidná 6
Břustkova 25
Lužická 7
Jičínská 21
Srbská 11, 25
Výškovická 136, 157, 
147
29. dubna 23
Staňkova 26, 10

SC-311389/4
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Cyklus přednášek a besed v rámci akce 
„Setkání s historií“ proběhl koncem října 
na Gymnáziu Ostrava-Hrabůvka. 

Vedení školy mělo tu čest přivítat pamětní-
ky nacistické a později komunistické perze-
kuce. O své zážitky se dělili političtí vězni 
Vasil Coka, František Zahrádka, Leo Žídek, 
Luděk Eliáš a Věroslav Dušek, jejichž vý-
klad studenti hltali doslova se zatajeným 
dechem. Hlavním organizátorem akce byl 
Vojtěch Vlček, který na gymnáziu vyuču-
je dějepis a je zároveň autorem knihy To-
talitám navzdory. Tato publikace se zabývá 
temnými kapitolami naší historie 20. stole-
tí. Prostřednictvím rozhovorů s deseti pa-
mětníky je v ní zachyceno svědectví o hrů-
zách, které lidem připravil jak nacistický, 
tak komunistický režim. „Smyslem knihy 
je ukázat podobnost obou totalitních reži-
mů. Není náhoda, že většina z dotazova-
ných osobností byla pro obě totality nepo-
hodlná,“ uvedl historik Vlček pro MF Dnes. 
Tato akce je jednou z mnoha, kterou Gym-
názium Ostrava-Hrabůvka pořádá. „Ve-
lice přínosné byly třeba nedávné besedy 
v rámci Misĳ ního týdne organizované Pro-
vincií františkánů. V polovině listopadu 
na škole proběhl Den prevence kriminali-
ty pro první stupeň za účasti zástupců ost-
ravské městské policie a pracovníků odbo-
ru sociálně právní ochrany dětí z krajského 
úřadu,“ uvedla ředitelka školy Šárka Sta-
níčková, která je ve své funkci od začátku 
září, předtím byla osm let zástupkyní ře-
ditele.

Ve dvaceti třídách Gymnázia Ostrava-Hra-
bůvka dnes studuje 574 žáků a někteří z 
nich dosahují významných úspěchů. Škola 
jako jediné gymnázium v Ostravě vyučuje 
aplikovanou ekonomii. Tým čtyř studentů 
tohoto oboru ve složení Matěj Kapošváry, 
Sabina Pilchová, Aneta Flídrová a Martin 
Buček se v norském Oslu zúčastnil evrop-
ského fi nále o nejlepší studentskou společ-
nost. Školní studentská fi rma KPI Group se 
totiž stala vítězem národního fi nále soutě-
že Nejlepší studentská společnost Junior 
Achievement a je držitelem Zvláštní ceny 
Nadace Vodafone. Získala tak právo repre-
zentovat Českou republiku na evropském 
fi nále této soutěže. Na čtveřici studentů če-
kaly náročné přípravy výroční zprávy, pre-
zentace, stánku a panelového interview, 

vše kompletně v anglickém jazyce. Přes-
tože nakonec nezískali žádné ocenění, roz-
hodně zaujali originálním a nápaditým 
produktem i skvělou týmovou energií.  
Za zmínku stojí také pilotní pokus vyučují-
cích anglického jazyka uspořádat 24. listo-
padu tzv. anglickou noc - setkání s přespá-
ním ve škole s aktivním používáním tohoto 
jazyka. Už tradiční akcí se poslední říjnový 
den stal lampiónový průvod od školy do 
Bělského lesa. 
„Chceme se více otevřít veřejnosti v rám-
ci obvodu a ukázat, že i v naší škole doká-
žeme uspořádat zajímavé akce,“ vysvětlila 
ředitelka Šárka Staníčková, která začátkem 
příštího roku plánuje uspořádat dny ote-
vřených dveří v sobotu, aby rodiče měli do-
statek volného času k návštěvě školy.  (kut)

Gymnázium Ostrava-Hrabůvka se chce více otevřít veřejnosti

Plukovník Vasil Coka zaníceně vyprávěl studentům nejen o svém tříletém věznění v gula-
gu.  Foto: Michael Kutty

Společnost AUTOSKLO-SLEZSKÁ 
vám zajistí rychlou, kvalitní a z pojiš-
tění také bezplatnou výměnu poškoze-
ného skla. „Máme s výměnou autos-
kel mnohaleté zkušenosti a praxi, jsme 
na trhu již od roku 1997, takže nejsme 
žádní nováčci. Našim cílem je úpl-
ná spokojenost zákazníků. Používáme 
originální autoskla značek Securit, Pil-
kington, Sprintex, AGC. Při montážích 
pečlivě dodržujeme technologické po-
stupy.“ uvedl majitel společnosti AU-
TOSKLO-SLEZSKÁ Marek Strbačka.

Jako bonus společnost nabízí zákaz-
níkům dopravu zdarma. Motorista za-
nechá v servisu svůj automobil, pro-
dejce mu zajistí odvoz domů nebo do 
práce a po výměně je dopraven zpět 
k převzetí vozu. „Doporučuji řidičům, 
aby si zkontrolovali stav skel. Obzvláš-
tě v zimě se i malá trhlinka působením 

mrazu rychle rozšiřuje. Tento problém 
je vhodné vyřešit s předstihem, dokud 
nenastanou potíže,“ radí Marek Strbač-
ka. 

Autoskloservis poskytuje péči i o fi -
remní vozy. „Naši mechanici zajíždě-
jí do fi rem s větším vozovým parkem 
a přímo v jejich garážích vymění po-
škozená nebo rozbitá autoskla a to jak 
u osobních automobilů, tak u dodávek, 

nákladních automobilů nebo autobu-
sů,“ popsal tuto službu Marek Strbač-
ka. 

Aktuálně, v rámci novely zákona 
o zimních pneumatikách, je společ-
nost schopna nabídnout i služby pneu-
servisu. Zimní obutí je od 1. listopa-
du povinné na všech silnicích, kde lze 
očekávat pokrytí sněhem, ledem či ná-
mrazou. Nutnost přezutí motorového 
miláčka se tak rovná samozřejmosti. Je 
možná výměna vlastních pneumatik, 
příp. zakoupení nových, dle požadav-
ku klienta. Vzhledem k většímu počtu 
dodavatelů jsou ceny pneumatik velmi 
příznivé.   

Motoristům je určen rovněž auto-
servis s moderní diagnostikou. Před 
zimou je připravena pro klienty akce, 
v podobě prohlídky automobilu za akč-
ní cenu. 

Součástí nového, příjemného pro-
středí autosklo servisu, je krom 
showroomu s americkými motocy-
kly VICTORY i GALERIE SLEZ-
SKÁ. Můžete si zde prohlédnout díla 
významných českých výtvarníků, jako 
jsou Boris Jirků, Josef Mžyk, Pavel 
Sedláček, karikaturista Vladimír Jirá-
nek a další. Expozice je stálá, obrazy 
a grafi ky prodejné.  

Protože Marek Strbačka je velkým 
motocyklovým fandou, nabízí jeho fi r-
ma také americké motocykly Victory 
a čtyřkolky Polaris. V showroomu si 
je můžete prohlédnout, příp. vyzkou-
šet. Za podívání stojí nejen moderní 
americké stroje, ale i historická mo-
torka Douglas ze sbírky akademického 
sochaře a velkého fandy motorek Mi-
roslava Rybička, která byla vyrobena 
v roce 1920.

Společnost AUTOSKLO SLEZSKÁ zajistí komplexní péči o automobil

AUTOSKLO SLEZSKÁ s.r.o. (servis, pneuservis, autoskloservis, prodej motocyklů, umělecká galerie), Poděbradova 98, 702 00  Ostrava

tel.: 596 123 982, infolinka: 844 999 999, www.autosklo.com
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INZERCE

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc prosinec:

3. 12. Mistrovská utkání – florbal 
 SC Vítkovice, 7-20 hod.

10. 12. Mistrovská utkání – florbal, junioři
 SC Vítkovice, 9-21 hod.

11. 12. Mistrovská utkání – florbal, junioři
 SC Vítkovice, 11-15 hod.

17. 12. Mistrovská utkání – florbal, elévové
 SC Vítkovice, 8-15 hod.

V říjnu byla v Zoo Ostrava zahájena výstavba multifunkční-
ho objektu Návštěvnického centra, které bude střediskem eko-
logické výchovy v zoo a jehož součástí bude i restaurace s ce-
loročním provozem. V plánu je také vybudování venkovní 
učebny a odpočinkové zóny s terasou, čímž vznikne komplex-
ní zázemí pro vzdělávací a osvětovou činnost. Odpočinková 
zóna bude zahrnovat hrací místa pro děti s vodní tématikou. 
Objekt Návštěvnického centra bude svým technickým řeše-
ním demonstrací ekologických přístupů. Při realizaci se využi-
jí ekologické materiály a zároveň bude stavba realizována jako 
tzv. nízkoenergetický objekt. Provoz budovy se zajistí obno-
vitelnými alternativními zdroji energie. Nově postavené Ná-
vštěvnické centrum se bude nacházet v místě bývalé a dnes už 
zdemolované restaurace naproti výběhu pro jeleny. Do provo-
zu by mělo být uvedeno na jaře roku 2013. (d)

V zoo vyroste centrum s restaurací

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

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

 TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY:
Elektrikář  26-51-H/01
Elektrikář silnoproud  26-51-H/02

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

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

Bližší informace na tel.: 556 205 222 (p. Selecký, RNDr. Maršálková)
www.sse-najizdarne.cz

Prosinec  8. 12. 2011 1200–1800 hod.
Leden  19. 1. 2012 1200 - 1800 hod.
 20. 1. 2012 1200 - 1800 hod.
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Dny otevřených dveří 
ve školním roce 2011/12

Srdečně zveme všechny 
žáky Základních škol

Připoj svou energii 
k naší

Přijímáme bez přijímacích zkoušek!
Stipendijní programy!
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  Vzpomínkové akce
U památníku bitvy u Zborova v Husově sadu v Moravské Ost-
ravě se v pátek 28. října uskutečnil pietní akt k 93. výročí vzni-
ku Československé republiky. Věnec zde u příležitosti státního 
svátku spojeného s obnovením naší národní a státní svrchova-
nosti v roce 1918 položil také starosta obvodu Karel Sibinský. 
Vzpomínková akce se konala také u pomníku na Husarově uli-
ci ve Výškovicích, kde položil věnec místostarosta Radim La-
uko. 

  V obvodu se opravují i čístí komunikace
S blížícím se koncem roku fi nišují v obvodu nejrůznější rekon-
strukce i úpravy veřejných prostranství. Finišuje oprava ko-
munikací na ulicích Dvouletky a Jubilejní. Už nyní se zajišťu-
jí projektové dokumentace k opravám chodníků na příští rok. 
V plném proudu je vyhrabání travnatých ploch od listí a nečis-
tot s termínem ukončení 15. prosince. V rámci vegetačního kli-
du probíhají i další práce jako kácení stromů, ořezy keřů a vý-
sadba stromů. Začala také instalace vánoční výzdoby, která 
bude ve stejném rozsahu jako vloni. 

 Čtvrtmaraton o srdce Lenkyčlenky
Za slunečného počasí se v sobotu 12. listopadu běžel v Běl-
ském lese už 5. ročník Čtvrtmaratonu o srdce Lenkyčlenky. Zá-
vodu, nad kterým převzal záštitu starosta obvodu Karel Sibin-
ský, se zúčastnila stovka běžců, součástí byly i závody pro děti 
všech věkových kategorií. Perníkové srdce pořadatelky závo-
du Lenky Wágnerové získal Daniel Šindelek z Frýdku-Míst-
ku, který trať dlouhou 10,5 km zdolal v čase 38:56 minut. Mezi 
ženami si pro sladkou odměnu v čase 42:56 min. doběhla Ka-
teřina Bluchová z Kroměříže. Výsledky, fotografi e a reportá-
že ze závodu jsou k dispozici na www.bezvabeh.cz, www.len-
kaclenka.blogspot.com a www.mkseitl.blogspot.com. 

  Jesličky sv. Františka 2011
Vánoční hra Jesličky svatého Františka se stala tradiční součás-
tí ostravských Vánoc, letos ji mohou diváci v kostele sv. Vác-
lava zhlédnout už posedmé. Její uvádění se v uplynulých le-
tech setkalo s velkým ohlasem diváků. Vánoční hra se zpěvy 
skladatele Pavla Helebranda je inspirována příběhy a událost-
mi ze života svatého Františka z Assisi, v inscenaci účinkují 
děti i dospělí. Představení pro školy a pro seniory jsou v plánu 
19. a 20. prosince od 10 hodin, pro veřejnost pak v termínech 
20. 12. od 18 hodin a 26. 12. od 14 hodin. Vstupenky je možné 
objednat na tel. 724 258 882 a na ilona.k@seznam.cz nebo na tel. 
604 641 791 a na dana.polakova@ndm.cz. Více informací lze na-
jít na www.vazna-hudba.cz.

  Jubilejní sňatky
Slavíte padesát, šedesát, pětašedesát, nebo dokonce sedmdesát 
let společného manželského života? Pokud vás čeká zlatá, dia-
mantová či kamenná svatba, je třeba si zamluvit termín v ob-
řadní síni ÚMOb Ostrava-Jih, a to u p. Šárky Zubkové (budova 
A, 2. patro, č. dveří 201, tel.: 599 430 410, e-mail: sarka.zubko-
va@ovajih.cz) i několik měsíců předem. Jubilejní sňatky může-
me zajistit také v bytě oslavenců.

Krátce

Krátce
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JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

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

 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
1. 12. v 17.30 h MEDITACE PRO ZDRAVÍ před-
nášky Mgr. Zuzany Ondruchové pomáhají najít 
cestu ke zdraví a duchovnímu růstu, odhalují sou-
vislosti a příčiny a vedou k pochopení smyslu ži-
vota. Předprodej KD K-TRIO.
2. 12. v 17 h MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA živá hudba, 
pro příznivce společenského tance se skupinou 
DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
4. 12. od 14 h MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE S ROZ-
SVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU vánoční ko-
ledy, divadlo pro děti, MIKULÁŠ, ANDĚL ČERT, 
tvůrčí dílna, vstup zdarma.
7. 12. v 17 h ENKAUSTIKA - dvouhodinový kurz 
malování horkým voskem pro zájemce od 14 let. 
Vyrobíte si netradiční vánoční přáníčka a vizitky. 
Předprodej KD K-TRIO.
7. 12. v 19 h ROBERT KŘESŤAN + DRUHÁ 
TRÁVA koncert, 20 let kapely, předprodej KD 
K-TRIO, OIS.
11. a 18. 12. v 17 h TANEČNÍ VEČERY živá hudba, 
pro příznivce společenského tance se skupinou 
DOMINO, předprodej KD K-TRIO
16. 12. v 18 h GASHERBRUM DOUBLE 2010 Dva-
krát v zóně smrti. Diashow Libora Uhra z osmitisí-
covek pohoří Karakorum v Pákistánu. Dva měsíce 
v horách, každodenní boj o život…Předprodej KD 
K-TRIO, OIS. 
26. 12. v 17 h ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA živá hudba, 
pro příznivce společenského tance se skupinou 
DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
31. 12. v 19.30 h SILVESTR   živá hudba, diskotéka, 
programové vstupy, silvestrovské menu dle vlast-
ního výběru, předprodej KD K-TRIO.

 VÝSTAVY
Výstava OBRAZŮ A GRAFIK EVY DUDOVÉ

 DĚTEM
4. 12. v 10, 14 a 16 h MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
aneb Čertovská show zábavný pořad pro děti i do-
spělé, pro děti je připraven mikulášský balíček. 
Předprodej KD K-TRIO.
4. 12. od 14 h MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE S ROZ-
SVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU vánoční ko-
ledy, divadlo pro děti, MIKULÁŠ, ANDĚL, ČERT, 
tvůrčí dílna, vstup zdarma.
11. 12. v 10 h JOSÍFEK A MAŘENKA divadelní 
zpracování na motivy známého biblického pří-
běhu, který svou poutavou formou přiblíží příběh 
dětskému vnímaní…Představení je doplněno nej-
známějšími vánočními melodiemi. Kino LUNA.  
Předprodej KD K-TRIO, kino Luna.
18. 12. v 10 a 14 h VÁNOČNÍ SHOW S MÍŠOU 
A HOPSALÍNEM, známé písničky z minidisko-
téky Míši Růžičkové a zábavná show s klaunem 
Hopsalínem, předprodej KD K-TRIO. 

 KURZY, SEMINÁŘE, VZDĚLÁVÁNÍ
JAZYKOVÉ KURZY: angličtina - začátečníci, 
mírně pokročilí, pokročilí.
7. 12. v 17.00 h ENKAUSTIKA - dvouhodinový 
kurz malování horkým voskem pro zájemce od 
14 let. Vyrobíte si netradiční vánoční přáníčka a vi-
zitky.  Předprodej KD K-TRIO. 
13. 12. v 17.00 h VÁNOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ - tří-
hodinový kurz výroby šperků z bižuterie a kompo-
nentů. Vyrobíte si dvě soupravy náhrdelníku s ná-
ušnicemi.  Předprodej KD K-TRIO. 

 KULTURA TĚLA

Pohybové a taneční kurzy pro děti i dospělé.

 KOMORNÍ KLUB
8. 12. v 18.00 h ZA POZNÁNÍM JORDÁNSKA ces-
topisná přednáška s projekcí Radka Čady. Předpro-
dej KD K-TRIO, v den akce na místě od 17.30 hod.
ADVENTNÍ KONCERTY
3. 12. v 16 h Ženský pěvecký sbor Šárka, dirigent: 
Dagmar Heroutová
Spoluúčinkuje: duo zobcových fl éten, klarinetové 
kvarteto. 
Na programu: adventní písně, renesanční nápěvy, 
spirituály, vánoční písně a koledy v úpravách A.Tu-
čapského a F. Trnky.
10. 12. v 16 h HA-NI duo: Marcela Halmová – 
akordeon, Jan Niederle – housle.
Na programu: A. Vivaldi, J. S. Bach, J. M. Veraccini, 
V. Trojan, N. Paganini, F. Kreisler, A. Piazzolla aj.
17. 12. v 16 h „Koledy různých národů“ .
Petra Olajcová - fl étna, Soňa Jungová - zpěv, Re-
gina Bednaříková - klavír.
Na programu: M. Marais, J. Novák, G. Enescu, A. 
Eisenberg a koledy různých národů.
Předprodej KD K-TRIO, OIS, v den akce od 15.30 
hodin na místě.

KINO LUNA 

Digitální kino dle standardu DCI    
ul. Výškovická 113, tel.:596 751 712-3
Info o programu a on-line rezervace vstupenek na www.
kzoj.cz
Upozorňujeme návštěvníky, že platnost on-line re-
zervace je 48 hodin od zadání. Rezervované vstu-
penky je nutno vyzvednout nejpozději do doby 
platnosti uvedené v Konečné rekapitulaci, 15 mi-
nut před začátkem představení jsou automaticky 
uvolňovány k dalšímu prodeji
Od čtvrtka 1. 12. do úterý 6. 12. (mimo  5. 12.) 
v 17.00 h: KOCOUR V BOTÁCH 3D (Puss in Bo-
ots, USA 2011). Premiéra. Nejpopulárnější po-
stava zlobří ságy Kocour v botách nebýval žádné 
koťátko!  Odkud se vzal a čím si prošel, než se se-
tkal se Shrekem, vypráví nový příběh v luxusním 
3D balení. České znění,  animovaná komedie / 90 
minut. Premiérové vstupné 150 Kč.
Od čtvrtka 1. 12. do úterý 6. 12. v 19.30 h: HRA-
NAŘI (ČR 2011). Premiéra.  Akční thriller o ko-
rupci a politice. V hlavních rolích Saša Rašilov, Mi-
roslav Etzler, Vilma Cibulková, Jan Tříska aj. Ml. 

přístupný, 96 minut. Premiérové vstupné 135 Kč.
Od pátku 2. 12. do neděle 4. 12. v 15.00 hodin a od 
soboty 10. 12. do neděle 11. 12. v 15.00 h: MICI-
MUTR (ČR 2011).  Výpravný rodinný pohádkový 
příběh pro předvánoční čas s hvězdným hereckým 
obsazením v čele s úžasnou Libuškou Šafránkovou, 
89 minut. Vstupné 80 Kč.
Neděle 4. 12. v 10.00 h: BROUČCI – A BYLA ZIMA. 
(ČR). Vánoční pásmo pro nejmenší. Vstupné 30 Kč 
s možností uplatnění rodinné slevy.
Pondělí 5. 12. v 17.00 h: PŮLNOC V PAŘÍŽI (Mid-
night in Paris, USA 2011). Divácky oblíbený nejno-
vější fi lm Woodyho Allena. České titulky, ml. ne-
přístupný, komedie / 100 minut. Levné pondělí 
– vstupné 50 Kč.
Středa 7. 12. v 18.00 hodin: W. A. MOZART – 
DON GIOVANNI - PŘÍMÝ PŘENOS PREMIÉRY 
- TEATRO ALLA SCALA, MILANO – ZAHÁJENÍ 
NOVÉ OPERNÍ SEZÓNY.
Účinkují :  Anna Netrebko, Peter Matt ei, aj. Dirigent 
: Daniel Barrenboim. Režie: Robert Carsen. Nastu-
dování : italsky.  Vstupné 250 Kč.
Od čtvrtka 8. 12. do neděle 11. 12. v 17.00 h: TWILI-
GHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. ČÁST (Twilight Saga: 
Breaking Dawn – Part 1, USA 2011). S Edwardem 
a Bellou se setkáváme v prvním díle závěrečné části 
přepisu úspěšné knižní ságy. Budeme svědky jejich 
svatby a následných líbánek, které nezůstanou bez 
následků. České titulky, od 12 let. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 8. 12. do úterý 13. 12. v 19.30 h: RU-
MOVÝ DENÍK (The Rum Diary, USA 2011). Premi-
éra. Film natočen podle stejnojmenné knihy Hun-
tera S. Thompsona. V hlavní roli Johnny Depp. 
České titulky, od 12 let, dobrodružný / drama, 110 
minut. Vstupné 90 Kč.
Neděle 11. 12. v 10.00 h: O JOSÍFKOVI A MA-
ŘENCE (ČR). Dětské divadélko pro nejmenší. 
Vstupné 45 Kč.
Od pondělí 12. 12. do úterý 13. 12. v 17.00 h: PER-
FECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY (ČR 2011). 
Originální komedie Alice Nellis, jejíž hlavní hr-
dinka (Ivana Chýlková) nestihla dospět. Mládeži 
od 12 let, 108 minut. Vstupné 80 Kč. Levné pondělí 
– vstupné 60 Kč.
Středa 14. 12. v 17.30 h: MILOVANÍ ( Les bien-
-aimés, Francie / VB / ČR 2011). Klub fi lmového 
umění. Melodrama s prvky muzikálu. Catherine 
Deneuve, Chiara Mastroianni v hlavních rolích. Re-
žie Christophe Honoré. České titulky, francouzská 
verze, 139 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 15. 12. do neděle 18. 12. v 17.00 h: POU-
PATA (ČR 2011). Premiéra. Příběh vypráví o těžké 
zkoušce rodiny  žĳ ící v kraji drsných pravidel. Vla-
dimír Javorský v hlavní roli. Od 12 let, drama / 90 
minut. Premiérové vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 15. 12. do úterý 20. 12. v 19.30 h: MI-
SSION IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL 
(USA 2011). Premiéra. Nejnovější akční dobrodruž-
ství Ethana Hunta (Tom Cruise). Režie Brad Bird. 
České titulky, od 12 let. Premiérové vstupné 105 Kč.
Od pátku 16. 12. do neděle 18. 12. v 15.00 h: TIN-
TINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 2D (The Adven-
tures of Tintin: The Secret of the Unicorn, USA 
2011). Animovaný rodinný snímek v režii Stevena 
Spielberga. České znění, bez 3D brýlí, 107 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Neděle 18. 12. v 10.00 h: MIKEŠ O VÁNOCÍCH 
(ČR). Vánoční fi lmové pásmo pro nejmenší. 
Vstupné 30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy.
Od pondělí 19. 12. do úterý 20. 12. v 17.00 h: MUŽI 
V NADĚJI (ČR 2011). Nejúspěšnější komedie roku 
o tom, že manželství potřebuje ke štěstí trochu ne-
věry. Od 12 let, 115 minut. Vstupné 80 Kč. Levné 
pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 21. 12. v 17.00 h: JAN PAVEL II. – HLEDAL 
JSEM VÁS (Polsko 2011). Jedinečné uvedení v Os-
travě! Nejdražší polský dokument o nejvýznam-
nější osobnosti polských novodobých dějin věno-
vaný Janu Pavlu II. Vznikal čtyři roky, natáčen byl 
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ve třinácti zemích na čtyřech kontinentech. Režie Ja-
roslaw Szmidt. České titulky, 130 minut. Vstupné 
50 Kč.
Od čtvrtka 22. 12. do pátku 23. 12. v 17.30 h: ANO-
NYM (Anonymous, USA 2011). Příběh se odehrává 
v Anglii za období vlády královny Alžběty a spe-
kuluje o otázce, kdo je doopravdy autorem díla při-
pisovaného Williamu Shakespearovi. České titulky, 
od 12 let, drama / 130 minut. Vstupné 80 Kč.
V pátek 23. 12. v 15.00 hodin a od úterý 27. 12.  do 
čtvrtka 29. 12. v 15.00 h: ŠMOULOVÉ 2D (The 
Smurfs, USA 2011). Nejúspěšnější animovaná ko-
medie roku. České znění, 102 minut, 2D bez brýlí. 
Vstupné 80 Kč.
24. 12. – 26. 12.   – KINO NEHRAJE
Od úterý 27. 12. do čtvrtka 29. 12. v 17.00 h: KO-
COUR V BOTÁCH 2D (USA 2011). Oblíbená po-
stava ze zlobří ságy o Shrekovi ve vlastním pří-
běhu. České znění, animovaná komedie / 90 minut, 
bez 3D brýlí. Vstupné 90 Kč.
Od úterý 27. 12. do čtvrtka 29. 12. v 19.30 h: 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (New Years Eve, USA 
2011). Romantický fi lm oslavuje lásku, naději, od-
puštění, druhé šance a nové začátky v příbězích 
párů i singlů, jež se vzájemně propletávají a ode-
hrávají během nejkouzelnějšího večera roku. České 
titulky, od 12 let. Vstupné 80 Kč. 
30. 12. 2011– 1. 1. 2012 – KINO NEHRAJE

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555 
e-mail: info@dk-akord.cz , www.dk-akord.cz
 Divadla
4. 12.  v 19.00 hodin  Miláček Anna (změna původ-
ního  termínu!  V platnosti vstupenky zakoupené 
na  představení   20.11.).
7. 12.  v 19.00 hodin  Frankie and Johny. Váženě 
i rozpustile o lásce. Hrají Bára Munzarová, Martin 
Trnavský, Radim Novák.
14. 12. Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená - koncert 
v předvánočním čase.

 Koncerty
14. 12. v 19 hodin Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená  
- koncert v předvánočním čase.
Připravujeme:
2. 12. Festival dětských pěveckých sborů – Vánoční 
akordy.
29. 1. 19.00 Szidi Tobias – koncert slovenské šanso-
niérky.
 Společenská zábava
31. 12. ve 20.00  hodin Silvestr - vesele do nového 
roku 2012 s DJ Frantou Krásným, soutěžemi i pro-
gramem.

 Klub
6. 12. v 15.00 hodin   Senior klub. Rituály a slavnosti 
od Mikuláše po  Tři krále – kameraman Lumír Pe-
cold. Petesax k poslechu i tanci.
13. 12. v 19.00  hodin Folk a country v Akordu. 
Tempo di vlak v rytmu dálek. Ve vánočním pořadu 
Tóny cest Host: Devítka.
15. 12. v 17.00 hodin  Dámy, na kafíčko. Silvestr 
v předstihu. Na mejdanu s Divokými kočkami a vá-
nočním překvapením.

 Dětem 
1. 12. v 10.00  hodin Zimní příhody včelích med-
vídků. Léto končí a na paloučku u čmeláčí cha-
loupky začíná podzim. Na oslavu posledního 
sluníčkového dne přichází všichni sousedé… Do-
poručeno pro děti MŠ a  1.- 4. třídy ZŠ.
4. 12. v 15.00 hodin Mikuláš s dárkem  pro děti. Po-
hádkový příběh, který končí, když děti dostanou 
dárek od Mikuláše, čerta i anděla.
15. 12. v 10.00 hodin  Easy riders Koncert skupiny 
Travellers s písněmi Chuka Berryho, The Beatles, 

Rolling Stones, Boba Dylana, Erica Claptona. Do-
poručeno pro žáky 7.-9. tříd ZŠ a SŠ.
16. 12. v 10.00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 Pat a Mat 
s kamarády – pohádkový muzikál
17. 12. v 18.00 Xmas s Beat Upem - street dance  
show.

 Výstavy
Fotogalerie – 1. 12. - 31. 12. vernisáž výstavy Foto-
soutěž SPŠ Stavební
Kultura těla
14.-15.1. Dny zdravého hubnutí
Poradenství, cvičení, přednášky a služby  z oblasti 
zdravého životního stylu. Více na www.hubnu.eu
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla 
a mysli. Nevyčerpává, dodává energií (pondělí ve-
čer a středa dopoledne) 
Orientální tanec – škola Elahe V. Gazdové
Body form – pomalejší cvičení vhodné pro všechny 
věkové kategorie (středa). 
Relaxační cvičení – udržení fyzické kondice, zlep-
šení zdravotního a duševního stavu.  (čtvrtek)
Jóga – tělesná, dechová a relaxační cvičení pro rov-
nováhu organismu (úterý). 
Stepování – tanec pro mládež i dospělé (čtvrtek).
Body styling – posilovací cvičení s gumami.
Salsa další latinsko americké tance – dokáže  uvol-
nit a zároveň posílit.
Latinsko americké tance s prvky zumby – při cvi-
čení si budete připadat jako na taneční párty
Kalanetika – spalovací cvičení bez větších sestav.
Step aerobic – posilování dolní poloviny těla.  
Fitness mix – tvarování postavy, zvyšování výkon-
nosti a zlepšení zdravotního stavu (pátek).
Street dance – získává stále více příznivců

 Pro děti
Barevné cvičení pro děti 4-6 let – rozvíjí koordinaci 
pohybu, dýchání, základy tance, akrobacie (úterý). 
Rytmika pro děti od 7 let – zaměřena na taneční 
pohyb v klasických i folklorních tancích (úterý).
Taneční soubor Dětičky – pro děti 4-9 let. Nava-
zuje na tradice valašského folkloru. Učí děti tančit 
i zpívat (pondělí).
Aerobic pro dívky 9-12 let. Skvělé dynamické cvi-
čení vhodné pro tuto věkovou skupinu (pondělí).
Stepování – tanec. Základy stepování pro  mládež 
od 12 let (čtvrtek).
Taneční soubor Koťata – děti 3-4 let – děti si budou 
hrát , zpívat i tančit. Vše bude formou hry, předpo-
klad je, že děti vydrží bez rodičů (pondělí). 
Kuřátka – cvičení s overbally, stuhami, pro děti od 
3-4 let (středa). 
Novinky
Cvičení maminek s miminky (6-12 měsíců,) začí-
náme 10. 10. v 9.30
Cvičení maminek s dětmi (1-2 roky), začínáme 
11. 10. 9.30
Cvičení pro ženy – Fitt ball, začínáme 10. 10. v 19 h

 Vzdělávání
Jazykové kurzy – Španělština, Angličtina, Fran-
couzština

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

příspěvková organizace
Gurťjevova 8, PSČ 700 30, tel: 596 746 062, fax: 596 
759 223, e-mail: svczabreh@svczabreh.cz,
www.svczabreh.cz
Pobočka Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, pří-
spěvková organizace
ul. J. Matuška 26A, Ostrava - Dubina, tel: 596 768 565
Mikulášský turnaj deskových her 
1. 12. - Zábavné odpoledne pro všechny milovníky 
společenských a deskových her. Pro veřejnost od 
13 do 16 hodin. Vstup zdarma.
Mikulášský maraton 
1. a 2. 12. – Hravé a tvořivé setkání dětí s Miku-
lášem. Aktivity v herně, tvůrčí stanoviště, na-

dílka. Pro veřejnost. Oba dny, vždy od 10:00 do 
12:00 a od 15:00 do 17:00, vstup 50,- za osobu.
Mikulášské nadělení 
2. 12.  - Klasická mikulášská nadílka se spoustou 
stanovišť, úkolů, písniček a tvoření. Pro veřejnost. 
Pobočka SVČ Ostrava - Dubina, od 15:00 do 18:00, 
vstup 50,- za osobu.
Tvořivá sobota 
3. 12. – Tvůrčí dílny a workshopy výtvarných tech-
nik. Batika, keramika, smaltování, decoupage, ket-
lování, malování na hedvábí, linoryt, Tiff any tech-
nika, drátkování, malování na sklo a další techniky. 
Pro veřejnost od 10:00 do 16:00. Cena 250,- za dílnu.
Výlet do vánoční Prahy  
3. 12. - Krásný předvánoční výlet do Prahy s návš-
těvou muzikálu. Doprava vlakem a celodenní pro-
gram. Pro veřejnost, nutná je rezervace a přihláška 
předem. 
Vánoční tvůrčí dílny 
6. až 8. 12. - Tradiční vánoční jarmark a tvořivé 
dílny se spoustou kreativních a originálních vý-
robků. Pro veřejnost a základní školy od 8:00 do 
13:00. Cena 30,- za dílnu.
Paforta - soutěžní přehlídka scénického a orien-
tálního tance 
10. 12.  - Velkolepá taneční soutěž. Věkové kate-
gorie, scénický a orientální tanec. Od 14:00 v DK 
Akord Ostrava - Zábřeh, vstup 50,- za osobu. 
Vánoční jolka 
15. 12.  - Vánoční přehlídka zájmových kroužků 
SVČ Ostrava - Zábřeh, p. o. pro všechny rodiče 
a kamarády. V DK Akord od 16 hodin.
Vánoční dílny 
16. 12.  - Tradiční vánoční tvořivé dílny se spous-
tou kreativních a originálních výrobků. Pro veřej-
nost.  Pobočka SVČ Ostrava-Dubina, od 15:00 do 
18:00. Cena 30,- za osobu.
Silvestrovský fotbálek 
31. 12. - Sportovní silvestrovské klání pro rodiče 
a děti. Pro veřejnost.  Sportovně rekreační areál 
SVČ Ostrava- Zábřeh, p. o., od 10:00 do 13:00.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303
e-mail.ova@arena-vitkovice     www.arena-vitkovice.cz
2. 12. v 17:30 hod.   HC VÍTKOVICE STEEL - HC 
EATON PARDUBICE. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy    
3. 12. v  17 hod.   MEGAKONCERT RADIA ČAS. 
ČEZ ARÉNA  
NAZARETH, Věra Špinarová, Ewa Farna, Franti-
šek Nedvěd, Kristina, Děda Mládek Illegal Band, Peter 
Nagy, Markéta Konvičková  
6. 12. v 17:30 hod.    HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
BENZINA LITVÍNOV.ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
6. 12. v 19 hod.   MARTIN CHODÚR. DŮM KUL-
TURY MĚSTA OSTRAVY
První vánoční narozeninový koncert 
9. 12. v 18 hod., 10. 12. ve 14 a 18 hod,.11. 12. v 11 
hod.  POPELKA. ČEZ ARÉNA
Kouzelný muzikál na ledě
12. 12. v 17:30 hod.   HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
KLADENŠTÍ RYTÍŘI. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
16. 12. ve 20 hod. GOSPELOVÉ VÁNOCE – vánoční 
koncert. KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE 
Oscar Williams jr. & The Band Of Life  (USA)  
16. – 21. 12. VÁNOČNÍ TRH. ČEZ ARÉNA
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. MULTIFUNKČNÍ HALA 
Středy:                 16:00 - 17:30 hod.
Soboty, neděle:    16:30 -18::00 hod. 
Připravujeme:
16. 1. 2012 v 19 hod. THE AUSTRALIAN PINK 
FLOYD SHOW. ČEZ ARÉNA
EXPOSED IN THE LIGHT WORLD TOUR 2012
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Česko-polský projekt 
S ekonomikou každý den

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA ŠKOL

INZERCE

V letošním roce realizovala Střední škola 
společného stravování v Hrabůvce společ-
ně s partnerskou školou Zespól szkól eko-
nomiczno-uslugowych v Rybniku projekt 
s názvem S ekonomikou každý den. Jeho 
cílem bylo zvýšení zájmu studentů o eko-
nomiku cestovního ruchu a nalezení nové 
atraktivní destinace na obou stranách hra-
nice vhodné pro mládež. 
Obě strany realizovaly spoustu zajímavých 
aktivit, studenti Střední školy společného 
stravování např. uspořádali dotazníkové 
šetření, jehož výsledkem byl návrh tříden-
ního poznávacího zájezdu pro teenagery 
v rámci Moravskoslezského kraje pro pro-
hloubení znalostí příhraniční oblasti Slez-
ska – Silezie. Nechyběly kurzy polského ja-
zyka, vědomostní soutěže i sportovní klání 

mezi školami, návštěvy turistických za-
jímavostí našeho regionu, poznání infra-
struktury v praxi nebo tvorba propagač-
ního dvojjazyčného Průvodce po regionu. 
K nejzajímavějším aktivitám polské stra-
ny patřily návštěvy měst Rybnik, Wroclaw 
a Ruda.  (d)

Druhý říjnový týden se uskutečnila ve spo-
lupráci se ZŠ Mitušova 8 a CK Hambálek 
zajímavá vzdělávací akce. Na čtyři desít-
ky převážně vedoucích pracovníků škol 
a školských zařízení a učitelů společensko-
vědních předmětů základních a středních 
škol nejen z Ostravy-Jihu, ale i z ostatních 
ostravských obvodů a z přilehlých okresů 
se zúčastnily exkurze do Bruselu, Štrasbur-
ku a Lucemburku.
Její součástí byly semináře, besedy a ko-
mentované návštěvy vybraných evrop-
ských institucí (Rada Evropy Štrasburk, 
Evropský parlament, Evropská rada 
a Rada, Evropská komise, Evropský hos-
podářský a sociální výbor). Exkurze byla 

částečně dotována oddělením návštěv Ev-
ropského parlamentu. Účastníci měli mož-
nost pohovořit se zástupci jednotlivých 
institucí, kteří jim objasnili funkci a fungo-
vání všech těchto institucí. 
Exkurze byla pro účastníky velkým příno-
sem, měli možnost vidět na vlastní oči in-
stituce, o kterých se žáky doposud hovořili 
pouze teoreticky, dále seznámit se s historií 
jednotlivých navštívených měst i organiza-
cí a ujasnit si chod jednotlivých organizací.
Účastníkům byly zaslány prezentace z jed-
notlivých přednášek a webové odkazy 
na jednotlivé instituce. Veškeré materiály 
a fotodokumentace budou sloužit k výuce 
v rámci občanské výchovy a dějepisu.  (d)

Evropská integrace v praxi

  Podzimní akce na dopravním hřišti
Ve druhé polovině září se ZŠ A. Kučery 
v Hrabůvce opět zapojila do Evropské-
ho týdne a Dne mobility – Ostrava 2011. 
Na dětském dopravním hřišti se usku-
tečnil den otevřených dveří, všichni ko-
lemjdoucí se mohli zúčastnit závodů na 
kolečkových bruslích a koloběžkách. 
Zájemci si také vyzkoušeli jízdu podle 
pravidel silničního provozu, vyřešili 
zkušební test z pravidel silničního pro-
vozu a další dopravní aktivity. K dispo-
zici měli jízdní kola, koloběžky, dětské 
motokáry a ti nejmenší odrážedla. Kaž-
dý účastník obdržel drobnou odměnu. 
Současně probíhala bezpečnostní akce 
Na kole jen s přilbou. Na závěr projek-
tu Společně na hřišti proběhla další akce 
s názvem Sportujeme v týmu. Všechny 
aktivity probíhaly za podpory ZŠ A. Ku-
čery, Magistrátu města Ostravy, ÚMOb 
Ostrava-Jih, BESIP Ostrava a Městské 
policie Ostrava.

  Netradiční třídní konzultace
V úterý 1. listopadu se na ZŠ Mitušo-
va 8 v Hrabůvce konaly třídní schůzky. 
Třídy prvního stupně spojily příjemné 
s užitečným, místo tradičních třídních 
schůzek si paní učitelky kromě rodi-
čů pozvaly také děti a všichni společ-
ně vyrazili na podvečerní procházku do 
okolí školy. Děti si s oblékly strašidelné 
masky, vzaly s sebou lampióny, baterky 
a všemožná světýlka a vytvořily pochod 
Broučků a Berušek. Rodiče s paní učitel-
kou diskutovali o chování a prospěchu 
svých dětí v příjemné a pohodové atmo-
sféře. Děti si to užily, počasí vyšlo báječ-
ně a už teď se všichni těší na podobnou 
akci v příštím roce.

  Klub předškoláčků na ZŠ Krestova
Na ZŠ Krestova 36 A v Hrabůvce probí-
hají od poloviny listopadu každé pon-
dělí a úterý v době od 15.30 do 16.15 
hod. odpolední aktivity určené dětem, 
které se chystají v lednu 2012 k zápisu 
do první třídy. Předškoláčci se na klu-
bových posezeních pozvolna připravu-
jí na pohodový vstup do školy, zvykají 
si na prostředí, poznají zde nové kama-
rády i své budoucí paní učitelky. Pro-
střednictvím přichystaných her a za-
jímavých činností si rozvíjejí jemnou 
i hrubou motoriku, slovní zásobu, my-
šlení či matematické představy a mají 
možnost využít i odborné učebny školy. 
Další informace jsou k dispozici na ad-
rese www.zskrestova.cz.

Krátce

Organizujeme rovněž přípravné kurzy z ČJ a Ma.
Termín: únor-duben 2012.
www.jazgym-ostrava.cz

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

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

v pondělí 5. prosince 2011 od 14.00 do 18.00 hod.
v pondělí 23. ledna 2012 od 14.00 do 18.00 hod.

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

S
C

-3
11

44
6/

3

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

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

Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592
SC-311436/4
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Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih 
Karel Sibinský přeje všem listopadovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti 
a pohody v kruhu nejbližších.

Vladimír Horák 93 let
Bohuslav Glomb 92 let
Drahomíra 
Vondráčková 91 let
Jarmila Hanková 91 let
Alžběta Velešíková 90 let
Aloisie Šimečková 90 let
Marie Valošková 85 let
Libuše Šoltysová 85 let

Jaroslav Stuchlý 85 let
Alžběta Sloniowská 85 let
Alenka Jaglařová 85 let
Marie Závodná 80 let
Věra Výtisková 80 let
Josef Stach 80 let
Ilona Sloviaková 80 let
Drahoslava Rysová 80 let
Rudolf Pavlínek 80 let

Marie Onderková 80 let
Milan Onderka 80 let
Emilie Nehybová 80 let
Jaroslav Málek 80 let
Ivan Lučev 80 let
Emilie Létalová 80 let
Milada Ignačíková 80 let
Irena Dubová 80 let

INZERCE

Paní Helena se narodila koncem pros-
ince roku 1942 ve Věřňovicích. Dětství 
prožila v Bohumíně, v patnácti letech 
začala pracovat v ŽD Bohumín, později 
byla zaměstnána ve Vítkovicích, v Romo 
Ostrava a před odchodem do důchodu ve 
společnosti Unigeo v Hrabové. Vystřídala 
několik pracovních zařazení, od dělnice, 
jeřábnice a končila jako sekretářka 
v kanceláři. K zálibám paní Heleny patří 
pletení, luštění křížovek a osmisměrek.
Pan Jan se narodil v únoru roku 1939 v Bo-

humíně-Pudlově. Vystudoval SPŠ strojní 
a v roce 1958 nastoupil do projekce a kon-
strukce závodu 5 ve Vítkovicích, kde praco-
val až do roku 1999 jako konstruktér, pro-
jektant a nakonec jako vedoucí oddělení 
převodových skříní. V mládí se věnoval 
kopané, atletice a gymnastice, dodnes je 
zručným domácím kutilem.
Dne 21. října 1961 uzavřeli sňatek na bo-
humínské radnici. V roce 1962 se manželům 
narodila dcera Miroslava a o sedm let 
později syn Stanislav. Od roku 1963 by-
dlí v Ostravě-Zábřehu. Dcera i syn vystu-
dovali vysokou školu. Syn je ženatý, dcera 
vdaná, má dvojčata Michaelu a Markétu. 
K velké zálibě manželů Kališových patří 
pobyt na chatě, kde tráví celé léto. Padesát 
let společného života si manželé Kališovi 
připomněli v sobotu 22. října, oddávajícím 
jejich zlaté svatby byl zastupitel Petr Ople-
tal a ceremoniářkou Šárka Zubková.

ZLATÁ SVATBA Jana a Heleny Kališových

V úterý 24. října se dožila významného 
životního jubilea paní Zdenka Charvá-
tová z Ostravy. Pochází ze sedmi souro-
zenců, celý svůj život prožila v Ostravě, 
kde pracovala jako dělnice v tehdej-
ších Vítkovických železárnách Klemen-
ta Gott walda. Měla dvě děti – dceru 
a syna, čtyři vnoučata a sedm pravnou-
čat. Tajný recept na dlouhověkost nikdy 
neměla, nedělala nic výjimečného, v jíd-
le ani v pití nebyla vybíravá. I v pokro-
čilejším věku si občas zakouřila cigaretu 
a po jídle vypila jednu malou štamprli. 
Do Domova pro seniory Korýtko, kde 
nyní žĳ e, přišel poblahopřát místosta-
rosta obvodu Radim Miklas, z jehož ru-
kou převzala kytici a dárkový koš. 

Text a foto: Michael Kutt y

Místostarosta 
Radim Miklas 

popřál jubilantce

UČÍME DĚTI PŘEMÝŠLET O LIDECH KOLEM NÁS

SC-311452/3
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PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická  1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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Peníze kdykoliv potřebujete!

Zavolejte nám a dozvíte se více

800 180 188
www.provident.cz

Malé věci dělají velký rozdíl

Jednoduše i během několika 
hodin

Jasná pravidla

Flexibilní způsob splácení 

Žádné skryté poplatky
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