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Čtyři základní školy letos 
prošly kompletní revitalizací
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INZERCE

Hlavním účelem akce EKO-
TERMO Ostrava-Jih byla úspo-
ra energie v objektech ZŠ Mi-
tušova 16, ZŠ Krestova, ZŠ 
Klegova a ZŠ MUDr. Lukášo-
vé. U všech pavilonů jednot-
livých škol proběhlo zateple-
ní obvodových stěn, výměna 
oken a zateplení střech. Není 
bez zajímavosti, že z důvodu 
zjištěného výskytu rorýse obec-
ného byly fasádní systémy škol 
doplněny zabudovanými hníz-
dy, které umožní zachování je-
jich hnízdních možností. Ná-

klady na akci EKOTERMO 
Ostrava-Jih se vyšplhaly na té-
měř 70 miliónů korun, hlavním 
zdrojem fi nancí byly evropské 
peníze z operačního programu 
Životní prostředí, pěti miliony 
přispělo statutární město Ost-
rava a poloviční částkou Stát-
ní fond životního prostředí ČR. 
„V tomto trendu chceme pokra-
čovat, věřím, že do třech, čtyř 
let budeme mít zrekonstruová-
ny všechny školy,“ uvedl sta-
rosta obvodu Karel Sibinský. 

Text a foto: Michael Kutt y

V Hrabůvce byly letos
zatepleny čtyři školy
Hned čtyři základní školy v Hrabůvce mají za sebou kompletní 
revitalizaci. 

počítačové měření zraku*

komplexní vyšetření zraku očním lékařem*
* pouze provozovny v Ostravě

OPTIKA TRIUMPH

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.)

Frýdek-Místek Obchodní dům KAUFLAND, Revoluční ul., (Po - So 8.00 - 20.00 hod., Ne 9.00 - 19.00 hod.)

Karviná-Ráj Kosmonautů 837/70, (Po - Pá 8.00 - 17.00 hod., 8.00 - 12.00 hod.)

www.triumphoptical.cz

Vánoční DÁREK

VÁNOČNÍ AKCE
L ISTOPAD, PROSINEC

SLEVA až 50 %
Na vybrané dámské, pánské a dětské BRÝLOVÉ OBRUBY

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ

Slevu nelze sčítat s jinými slevami a výhodami.
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           Slavnostního přestřižení pásky na ZŠ MUDr. Lukášové se zúčastni-
li starosta Karel Sibinský, místostarostové Radim Miklas a Radim Lauko 
i vedoucí oddělení školství a kultury Sylva Sládečková. Ve vstupní hale 
pohovořila ředitelka Petra Kalousková, s programem vystoupil školní 
pěvecký sbor Lukášek. Následovalo vypuštění balónků (titulní strana). 

Zastupitelstvo města Ostra-
vy na svém říjnovém zasedání 
rozhodlo, že městské obvody 
už nebudou muset dávat celou 
částku vybranou na nájmech 
zpět do bytového fondu. 
„Tuto skutečnost rozhodně ví-
táme. Pro nás to znamená, že 
v podstatně masovějším mě-
řítku se budeme snažit inves-
tovat prostředky do oprav škol 
a místních komunikací. To jsou 
dvě oblasti, ve kterých máme 
největší dluh,“ uvedl starosta 
Karel Sibinský, podle něhož je 
většina základních škol v ob-
vodu postavena tak, že se jed-
ná o energeticky náročné ško-
ly. Investice budou směřovány 
také do pochodů, momentál-
ně probíhá rekonstrukce pod-
chodu na Výškovické ulici na-
proti nákupního centra Odra, 
která by v závislosti na pově-
trnostních podmínkách měla 
být hotova v lednu příštího 
roku. Projektová dokumenta-
ce je zpracována také na rekon-
strukci podchodu u Savarinu 
na ulici Dr. Martínka v Hra-
bůvce. Zde by měly začít práce 
během příštího roku. 
„Bytový fond spravovaný na-
ším obvodem už nevyžadu-
je razantní investice, naopak 
je třeba opravit prostory mezi 
opravenými domy. Konkrét-
ně například v Jubilejní kolo-
nii, kde se nám podařilo zís-

kat pozemky od společnosti 
Vítkovice a práce na úpravě 
ploch začnou v příštím roce,“ 
pokračoval Sibinský. Z dalších 
konkrétních projektů stojí za 
zmínku pozemky u Provaznic-
ké ulice, které obvod získal od 
Moravskoslezského kraje a plá-
nuje zde vybudovat bezbari-
érové byty. Část peněz bude 
také použita na budování par-
kovišť v kritických lokalitách 
(sídliště Dubina a Bělský Les, 
Výškovice) a na výstavbu dět-
ských hřišť. 
MO Ostrava-Jih má momen-
tálně v majetku cca 5600 bytů. 
„Neuvažujeme o jejich masiv-
ním prodeji, každá žádost bude 
posuzována individuálně. Co 
se týče konečného stavu, plá-
nujeme ponechat si v majetku 
zhruba 4700 bytů,“ řekl dále 
Sibinský. Za loňský rok čini-
ly příjmy obvodu z nájemného 
187 415 tisíc korun. Podle kon-
cepce bytové politiky města se 
část bytového fondu bude pře-
budovávat na nízkonákladové 
bydlení určené výhradně pro 
seniory a mladé rodiny.
„Finance získané z nájmů nám 
pokryjí část prostředků, které 
jsme dostávali z rozpočtu měs-
ta. Rozhodně nebudou použi-
ty na jiné účely než na investice 
do majetku obvodu,“ dodal zá-
věrem Karel Sibinský. 
 Michael Kutt y

Finance půjdou především
do oprav škol a komunikací



3

Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. • Adresa 
vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK 
ČR E 12808 • Za vydavatele zodpovědný Mgr. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.
• DTP: Lucie Petrová • Vychází v nákladu 49.000 výtisků • Datum vydání: 26. 11. 2012 
• Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.

Kontakt na redakci a inzerci:
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 V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).

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

Pramen u Koliby opět slouží veřejnosti

…Přímo v prameništi byla zřízena dvě odběrná místa, 
kde si mohou občané pohodlně a bezpečně nabrat 
vodu do svých nádob…
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Pobočka SVČ Zálom zahájila činnost

…Už první podzimní příměstský tábor Ztracený 
ostrov aneb Po stopách Robinsona, který byl dotován 
obvodem Ostrava-Jih a kterého se zúčastnilo 
pětadvacet dětí, se u veřejnosti setkal s velkým 
ohlasem…

7

Uctění památky na pietních akcích

…U Památníku bitvy u Zborova v Husově sadu se 
konalo v neděli 28. října shromáždění ke Dni vzniku 
samostatného Československa. V pátek 9. listopadu 
se pak uskutečnila vzpomínková akce u příležitosti 
oslavy Dne válečných veteránů…
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Krátce
  Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že v pondělí 
31. prosince 2012 bude Úřad městského 
obvodu Ostrava-Jih z technických důvo-
dů uzavřen.

  Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny obča-
ny na zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční ve 
čtvrtek 6. prosince v 9 hodin v nadstavbě 
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-
-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.

  Ostrava přijde o 158 miliónů korun
Od roku 2013 si čtyři největší města v Čes-
ké republice fi nančně pohorší, kvůli vlád-
ní novele rozpočtového určení daní dosta-
nou o 1,1 miliardy korun z rozpočtu méně. 
Na nová pravidla doplatí i obce s velkou 

rozlohou, menší obce a města si naopak 
o 12 miliard přilepší. Praha by měla podle 
novely přijít ročně o 650 milionů korun, 
Brno o 203 milionů, Ostrava o 158 milio-
nů a Plzeň o 90 milionů korun. Menší obce 
a města dosud dostávají v průměru 6800 
korun na jednoho obyvatele. Změnou zá-
kona se to má zvýšit v průměru na zhru-
ba 9000 korun.

  Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje, že pora-
denská služba k otázkám bydlení se koná 
ve čtvrtek 13. prosince v 16 hodin v kul-
turním středisku K-TRIO v Hrabůvce.

  Jízda historickou tramvají
Na sobotu 8. prosince připravil ostravský 
dopravní podnik vyhlídkové jízdy his-
torickou tramvají s čertem a Mikulášem. 

Trasa povede okruhem po Hrabůvce. Více 
informací na www.dpo.cz.

  Jesličky sv. Františka
Vánoční hra Jesličky svatého Františka se 
stala tradiční součástí ostravských Vánoc, 
letos ji mohou diváci v kostele sv. Vác-
lava zhlédnout už poosmé. Její uvádění 
se v uplynulých letech setkalo s velkým 
ohlasem diváků. Vánoční hra se zpěvy 
skladatele Pavla Helebranda je inspiro-
vána příběhy a událostmi ze života sva-
tého Františka z Assisi, v inscenaci účin-
kují děti i dospělí. Představení se konají 
18. a 19. prosince v 18 hodin a 26. 12. ve 
14 hodin. Vstupenky je možné zakoupit 
v Ostravském informačním servisu nebo 
objednat na tel. čísle 724 258 882. Více in-
formací lze najít na www.vazna-hudba.
cz/jeslicky.html.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

necelý měsíc zbývá do 
nejkrásnějších svátků 
v roce, na které se jistě 
už teď těší hlavně 
děti. Předvánoční at-
mosféra na nás dýchá 
už v těchto dnech 
hlavně zásluhou ob-

chodních řetězců. V tomto čísle Jižních listů 
jsme pro vás připravili tematickou stranu 
čtyři, na které se dočtete o tom, jak bude vy-
padat vánoční výzdoba v obvodu, jaké zají-
mavé akce jsou pro vás připraveny, nechy-
bí pozvánka k návštěvě tržišť s nabídkou 
vánočního sortimentu ani tip na zajímavý 
kulturní dárek.
V krátkosti upozorním na další zajíma-
vé články. Jsem moc rád, že se nám během 
letošního roku podařilo revitalizovat hned 
čtyři základní školy. Investovat do této 
oblasti budeme i nadále, je to jedna z našich 
priorit. Mnoho z vás určitě zajímá osud 
nákupního centra Odra ve Výškovicích, kde 
se snad po letech konečně začíná blýskat 
na lepší časy. Naplno se rozběhla činnost 
pobočky střediska volného času v budově 
bývalé ZŠ V Zálomu. Nově opraveno je 
prameniště u Koliby v Bělském lese, takže 
při předvánočních procházkách můžete za-
vítat i na toto místo. 
Velice mě těší, že v prestižní anketě portá-
lu CZ region o nejkrásnější město obsadil 
náš obvod páté místo. Všem, kteří posílali 
své hlasy, chci moc poděkovat. Těším se na 
setkání na předvánočních akcích.

Mgr. Karel Sibinský, starosta
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Ozdoby budou instalovány 
na stejných místech jako vlo-
ni – ul. Horní a Dr. Martínka 
(v okolí kruhového objezdu), 
ul. Výškovická v okolí nákup-
ního střediska Kotva, Kina 
Luna a kostela sv. Ducha, dále 
ve Výškovicích kolem nákup-
ního střediska Odra. Vánoč-
ní stromy se každoročně stavě-
jí na náměstí SNP v Zábřehu, 
u kulturního střediska K-TRIO 
v Hrabůvce a na nedalekém 
kruhovém objezdu. Zdobí se 
vzrostlé stromy u radnice, na 
náměstí Gen. Svobody v Zábře-
hu a ve Výškovicích na Husa-
rově ulici a u nákupního stře-
diska Odra. Vánoční výzdoba 
včetně budovy radnice bude 
rozsvícena na první adventní 

neděli 2. prosince, v tento den 
v 16.15 hodin bude na náměs-
tí SNP v Zábřehu za přítom-

Vánoční výzdoba bude stejná jako před rokem
Zhruba na šest set tisíc korun přijde letošní vánoční výzdoba 
na území obvodu Ostrava-Jih. 

nosti starosty slavnostně roz-
svícen dvanáctimetrový strom, 
jehož výzdoba bude jiná než 
v minulých letech. V době od 
15 do 17 hodin dojde k uzavře-
ní Čujkovovy ulice na náměstí 
SNP. Omezení dopravy se týká 
osobních vozidel, autobusy 
MHD budou místem projíždět. 
Tato úprava je z důvodu za-
jištění bezpečnosti návštěvní-
ků vánočního jarmarku a také 
proto, aby lidé mohli korzo-
vat mezi oběma částmi náměs-
tí. Řidiči budou na omezení do-
pravy upozorněni dočasným 
dopravním značením s vyzna-
čením objízdných tras. 
Na druhou adventní neděli 
9. prosince v 16.15 hodin pak 
bude slavnostně rozsvícen vá-
noční strom u kulturního stře-
diska K-TRIO v Hrabůvce 

v rámci akce Mikulášská nedě-
le. V obou případech bude sou-
časně probíhat vánoční jarmark 
s bohatým doprovodným pro-
gramem.  (kut)

INZERCE

Už od 19. listopadu si návštěv-
níci tržnice na Čujkovově ulici 
v Ostravě-Zábřehu mohou za-
koupit vánoční sortiment. V ši-
roké nabídce nechybějí formič-
ky na cukroví, hračky, oděvy, 
bytový textil, spotřební zboží, 
drogistické zboží, maso, uze-
nářské výrobky, koření, po-
traviny, vejce, ovoce, zelenina, 
občerstvení, ruční a rukoděl-
né práce, jmelí, větve, vánoč-
ní ozdoby, medovina, svařák, 
cukroví, kožešiny či zimní ob-
lečení. Výše uvedené zboží si 

návštěvníci mohou zakoupit 
i na dalších tržních místech ob-
vodu - v Hrabůvce u obchodní-
ho střediska Hruška a u bývalé 
restaurace Savarin, v Zábřehu 
u obchodního střediska Albert 
na Jugoslávské ulici, u Alberta 
na Dubině a také u obchodního 
střediska Odra ve Výškovicích.
V pátek 14. prosince pak na 
uvedených místech bude zahá-
jen tradiční prodej kaprů. Pro-
vozní doba tržiště a tržních 
míst je od 8 do 16, o víkendech 
pak do 12 hodin.  (kut)

Tržnice nabízejí vánoční sortiment

Kulturní program DK Akord 
vybízí k tipům na dárky pod 
stromeček. Pokud nevíte, čím 
byste obdarovali vaše blíz-
ké, nadělte jim vá-
noční dárkový po-
ukaz DK Akord 
v různých ceno-
vých hodnotách a oni už si 
sami vyberou potěšující kul-
turní zážitek.
Z mimořádných divadelních 
představení se na úvod příští-
ho roku můžete těšit na Sou-
kromý skandál s Evou Holu-
bovou, Kryštofem Hádkem 
a Marošem Kramárem, hru 

o lásce v době fi nanční kri-
ze. V únoru pak na Komedio-
graf, groteskní pásmo čtveřice 
populárních komiků Liška – 

Matonoha – Polá-
šek – Daniel. Z hu-
debních zážitků to 
bude lednový bu-

benický koncert Ivo Batouš-
ka a Jumping Drums zaměře-
ný na africké bubny a rytmy. 
V únoru bude v Akordu „há-
zet“ Perly swingu Ondřej Ha-
velka a jeho Melody Makers. 
Završením zimní hudební se-
zóny bude akustický divadel-
ní koncert Davida Kollera.

Jedinečné kulturní zážitky 
v DK Akord jako dárek

Rada MO Ostrava-Jih schválila termíny sezdávacích dnů pro 
uzavírání manželství v roce 2013. Jedná se o soboty 12. a 26. 
ledna, 9. a 23. února, 9. a 23. března, 6., 20. a 27. dubna, 11. 
a 25. května, 1., 15. a 29. června, 13., 20. a 27. července, 10., 
17. a 24. srpna, 7., 14. a 21. září, 5. a 19. října, 2. a 16. listopa-
du, 7. a 21. prosince. Více informací lze získat v hlavní radnič-
ní budově v přízemí na oddělení matriky (kanceláře č. A 017, 
A 018 a A 019).

TRÉNINK 

ZDARMA 

k vyzkoušení

tel.: 553 034 148, 
776 276 526

tel.: 553 034 357, 
731 614 234

www.kruhovy-trenink-ostrava.cz
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Na počátku byl nápad zapojit seniory do 
projektu pod názvem Vzpomínejme spo-
lečně. Zapojilo se do něj šest domovů pro 
seniory z Ostravy včetně Domova Korýt-
ko na Petruškově ulici v Zábřehu.
„Tento projekt postupně nadchl 
spoustu lidí všech věkových kate-
gorií, před kterými se stačilo jen 
zmínit, že hledáme staré fotografi e, dopi-
sy, knihy, obrázky, legitimace, potravinové 
lístky, jízdenky, odznáčky, diplomy, ban-
kovky. Prostě cokoliv, co zachycovalo osu-
dy lidí od první republiky až dosud. Poda-

řilo se nám zachránit spoustu starých věcí, 
které by jinak skončily v popelnici, což by 
byla věčná škoda. Každá věc, která se v na-
šem historickém leporelu objeví, má svou 

duši a nese svůj příběh,“ uvedla 
Karla Janečková Venháčová z Do-
mova Korýtko. Zájemci se mohou 
přijít podívat na výstavu a společ-

ně si zavzpomínat od 3. do 7. prosince 2012 
v prostorách vestibulu ostravské Nové 
radnice. Výstava se koná u příležitosti vy-
hlášeného Evropského roku aktivního stár-
nutí a mezigenerační solidarity 2012. (d)

Vzhledem k množícím se případům faleš-
ných sociálních pracovníků, kteří v posled-
ní době navštěvují a poté okrádají obyva-
tele našeho obvodu, upozorňujeme na tuto 
skutečnost a vyzýváme všechny seniory 
k obezřetnosti a velké opatrnosti. 
Senior by měl od sociální pracovnice 
(z Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, 

úřadu práce, domovů pro seniory apod.), 
která jej navštíví, žádat předložení průka-
zu opravňujícího tuto osobu provádět šet-
ření, a to ještě předtím, než ji senior vpus-
tí do svého bytu! 
Upozorňujeme také na falešné podomní 
prodejce a různé dealery, kteří takto často 
oslovují seniory v jejich bydlišti!

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřej-
něním jména v Jižních listech. Starosta MO 
Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem listo-
padovým oslavencům do dalších let hodně 
zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nej-
bližších.

Vladimír Horák 94 let
Bohuslav Glomb 93 let
Alžběta Velešíková 91 let
Marie Baranová 90 let
Marie Demlová 90 let
Taťana Klechová 85 let
Božena Sýkorová 85 let
Miroslav Sedlák 85 let
Vladimír Jakeš 85 let
Alois Boček 85 let
Marie Dosedělová 85 let
Vítězslav Graf 85 let
Jiřina Lindovská 85 let
Josef Urban  80 let
Danuška Urbanová 80 let
Andrej Kaperák 80 let
Ladislav Lakatoš 80 let
Alžběta Króliczková 80 let
Antonia Dumbrovská 80 let

Důležité upozornění pro seniory

JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA SENIORŮ

Projekt Vzpomínejme společně 

Odměny za věrnost! Získejte za nákup v Avionu 
šunku, sekt nebo dárkovou poukázku! 
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JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Na pěkném pátém místě 
skončil městský obvod Ost-
rava-Jih v anketě „Nejkrás-
nější město a obec Čech a Mo-
ravy 2012“, která od začátku 
dubna do konce října probí-
hala na webových stránkách 
regionálního  informačního 
portálu CZREGION. Nejlid-
natější ostravský obvod si 
díky internetovému hlasová-
ní návštěvníků (23 289 hla-
sů) ve srovnání s loňským ro-
kem o jednu příčku pohoršil. 
Loňské vítězství obhájila Ka-
daň, před Ostravou-Jih se ješ-
tě umístili Otrokovice a Ma-

nětín. Mezi obcemi zvítězil 
Těškov. Vedle diplomu bude 
Ostrava-Jih propagována na 
webových stránkách www.
czregion.cz a v celostátních 
tištěných médiích.
Portál CZREGION obsahuje 
prezentace všech měst a obcí 
Čech a Moravy. Je nejnavště-
vovanějším regionálním in-
formačním portálem. Cílem 
ankety je poukázat na krásy 
krajů, měst a obcí České re-
publiky. Soutěž bude pokra-
čovat i v příštím roce, její šes-
tý ročník odstartuje 1. dubna 
2013 ve 12 hodin. 

Páté místo pro Ostravu-Jih!

Lokalitu, jež byla dlouhou 
dobu v havarijním stavu 
a zdraví nebezpečná, zrekon-
struovala v minulých týdnech 
společnost Ostravské městské 
lesy a zeleň, s. r. o., za podpory 
Magistrátu města Ostravy, kte-
rý na úpravu prameniště a jeho 
okolí uvolnil přibližně 300 tisíc 
korun.
Místo, kdysi hojně navštěvova-
né, bylo v nedávné době vzhle-
dem ke své poloze především 
pro starší návštěvníky jen ob-

tížně dostupné. Zdejší voda má 
ale mezi lidmi velmi dobrou 
pověst, a aby si občané udrže-
li její dostupnost, sami si zde 
během let vytvářeli provizorní 
přístupové chodníčky a drobné 
úpravy okolí, ovšem bez nále-
žitého zabezpečení proti mož-
ným úrazům. Tomuto stavu je 
nyní konec. 
Z hlavní cesty byly k prame-
ništi v roklince vybudovány 
schody se zábradlím. Svah byl 
proti sesuvu a vodní erozi za-

Pramen u Koliby opět slouží veřejnosti
Známé prameniště v Bělském lese v těsné blízkosti areálu zdraví 
opět poskytuje kvalitní vodu občanům Ostravy.

bezpečen opěrnou zídkou se 
zpevněným chodníkem. Přímo 
v prameništi byla zřízena dvě 
odběrná místa, kde si mohou 
občané pohodlně a bezpečně 
nabrat vodu do svých nádob.
Blízký terén v okolí prameniště 

pracovníci městských 
lesů upravili a vysá-
zeli zde nové stromky 
tak, aby se v blízké bu-
doucnosti zvýšila i es-
tetická hodnota přírod-
ního prostředí. U cesty 
nad prameništěm rov-
něž vybudovali dřevě-
ný altánek se stolem 

a lavičkami, kde mohou lidé 
posedět a odpočinout si.
Městské lesy tak pokračují ve 
zlepšování rekreační vyba-
venosti Bělského lesa a v úsi-
lí zpříjemnit občanům pobyt 
v přírodě kolem Ostravy.  (d)

INZERCE

Nejen obyvatelé Výškovic se 
snad už v příštím roce dočka-
jí. Chátrající nákupní centrum 
Odra půjde k zemi (kromě pro-
dejny Hruška) a na jeho místě 
vyroste nový komplex. Na ne-
utěšený stav kdysi věhlasné-
ho střediska (některé jeho části 
jsou dnes kvůli špatnému tech-
nickému stavu nepřístupny) 
už léta poukazují nejen občané 
této městské části. Předně je tře-
ba zdůraznit, že většina objek-
tu (s výjimkou prodejny Hruš-
ka) patří akciové společnosti 
3E projekt, která jej před sedmi 
lety koupila od města Ostravy, 
a momentálně tedy není majet-
kem obvodu. Objekt měl ještě 
v nedávné době více vlastníků 
a právě nevyjasněné majetko-
vé vztahy léta brzdily plánova-
nou přestavbu i případné opra-
vy většího rozsahu. V současné 
době realizaci projektu brání 
stále nedořešené vztahy dvou 
vlastníků objektů tvořících ná-
kupní centrum.
Investor počítá s tím, že starý 
a chátrající areál zbourá a mís-
to něj postaví stavbu vyhovují-
cí moderním požadavkům. Po-
dobu nové Odry má na starosti 
projektant Petr Menšík z Ate-
liéru Simona, podle něhož by 
nový areál měl být opět klasic-

kým obchodním centrem vyho-
vujícím nejnovějším požadav-
kům, kde lidé najdou obchody, 
ale i poštu či banky.
Nejprve by měla být realizo-
vána rekonstrukce prostor po 
bývalé knihovně v zadní části 
traktu, kde bude patrové par-
koviště pro motorová vozidla. 
„Vznikne za spoluúčasti obvo-
du a věříme, že zlepší problémy 
s parkováním v této oblasti,“ 
řekl místostarosta Pavel Planka. 
„Bohužel veřejnost často ozna-
čuje za viníky nás, ale stav, ve 
kterém se Odra už několik let 
nachází, jsme skutečně nezpů-
sobili. Na vlastníka vytváříme 
neustálý tlak, ale to je všechno, 
co jsme schopni dělat,“ uvedl 
starosta Karel Sibinský.
„Můžeme začít projektovat, 
když půjde vše dobře, příští rok 
by se mohlo začít stavět. V pe-
nězích problém nevidím, máme 
příslib úvěrů od tří bank, které 
náš projekt vidí jako velmi ži-
votaschopný,“ uvedl nedávno 
pro MS deník Martin Eliáš ze 
společnosti 3E projekt. 
Radnice se v rámci svých mož-
ností snaží pomáhat zvelebe-
ní situace ve Výškovicích, nyní 
se opravuje podchod naproti 
Odry, který by měl být dokon-
čen v lednu 2013. (kut)

Chátrající Odra bude zbourána, 
místo ní vznikne nový komplex

SC-322100/1
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JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

V polovině října úspěšně zahájila svou 
činnost nová pobočka Střediska volného 
času Ostrava-Zábřeh v prostorách bývalé 
ZŠ V Zálomu. 
Za fi nanční podpory městského obvodu 
Ostrava-Jih a statutárního města Ostra-
va vzniklo příjemné prostředí, ve kterém 
mohou děti, mládež i dospělí tvořivě trá-
vit volný čas. Pro různé věkové kategorie 
je na výběr široká škála tanečních, sportov-
ních, výtvarných a jiných kroužků a kurzů. 
Nízkoprahový klub nabízí spoustu spon-
tánních aktivit s volným přístupem dětí 
i mládeže. Zázemí zde našel známý taneč-
ní klub Marendi, který bude především vy-
hledávat a vychovávat nové talenty. A pro 
všechny aktivní seniory se chystá Senior 
klub.
Kromě pravidelných aktivit pořádá stře-
disko volného času další akce, příměstské 

tábory, výtvarné a rukodělné dílny, spor-
tovní soustředění, prázdninová setká-
ní, vánoční a velikonoční dílny, dny dětí 

apod. Už první podzimní příměstský tábor 
Ztracený ostrov aneb Po stopách Robinso-
na, který byl dotován obvodem Ostrava-Jih 
a kterého se zúčastnilo pětadvacet dětí, se 
u veřejnosti setkal s velkým ohlasem.
„V současné době je do volnočasových ak-
tivit přihlášena přes stovka klientů, ale ješ-
tě stále máme ve všech kroužcích a klubech 
volná místa. A hlavně, máte-li nápady, co 
byste ještě ve středisku rádi uvítali, napiš-
te, zavolejte nebo přijďte osobně,“ uved-
la Alena Valkovičová, ředitelka SVČ Ost-
rava-Zábřeh s tím, že ozvat se mohou také 
lektoři pro realizaci dalších volnočasových 
aktivit. 
Veškeré informace a případné dotazy zá-
jemcům zodpoví na telefonním čísle 
724 034 750, nebo e-mailem recepcevzalo-
mu@svczabreh.cz. Informace si lze rovněž 
vyhledat na stránkách www.svczabreh.cz., 
záložka Zálom. Text a foto: Michael Kutt y

Pobočka SVČ Zálom úspěšně zahájila svou činnost

Krátce
  Parkování v Intersparu za sto korun
Na území MO Ostrava-Jih ještě do konce 
letošního roku dojde k vymístění parkují-
cích dodávek z místních komunikací. Ta-
kových vozidel se v obvodu podle úda-
jů ostravské městské policie nachází přes 
sedm stovek. Některé z nich navíc svými 
rozměry překračují standardní míry osob-
ních vozidel, brání průjezdu vozidlům in-
tegrovaného záchranného systému a také 
společnosti OZO při vývozu odpadů. 

Zákaz parkování by měl být účinný pro 
všechna vozidla s výjimkou osobních nad 
dvě a půl tuny. To je pouze jedno z opat-
ření, v rámci koncepce parkování je jed-
ním z dalších řešení levné noční parko-
vání od 18 do 8 hodin v ceně sto korun 
měsíčně v prostorách Intersparu na Dubi-
ně. Více informací o této možnosti je na 
adrese www.osvolnycas.cz/parking.php.

  Bezplatný odvoz a likvidace vraků
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih ve 

spolupráci s výrobním družstvem Byt-
prům, Výškovická 38, Ostrava-Zábřeh, 
nabízejí občanům bezplatný odvoz a eko-
logickou likvidaci nepojízdných vozidel. 
Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlik-
vidovat vozidlo, si mohou termín odvo-
zu dohodnout na tel. číslech 595 700 131 
nebo 602 502 254. Protokol potřebný k tr-
valému vyřazení vozidla z registru bude 
předávajícímu vystaven ihned po převze-
tí vraku. 

Cévní laser Candela Vbeam Perfecta je v současnosti nejmoder-
nější laser ve své kategorii. Je určen pro léčbu kožních lézí cévního 
původu, jizev všeho druhu a pigmentových skvrn. Lze ho používat 
k ošetření kůže ve všech tělesných lokalizacích s výjimkou oblasti očí. 
Je vhodný jak pro dospělé tak i dětské pacienty. 

Tento laser je unikátní svým systémem dynamického chlazení kůže, 
který zamezuje tepelnému poškození okolních tkání a současně půso-
bí analgeticky, takže ošetření je nebolestivé anebo je vnímáno pouze 
jako lehké štípnutí. 

Výborných účinků je dosahováno v léčbě jizev různého původu. 
Provádíme rovněž kosmetické ošetření s cílem omlazení pleti. Kůže 
se přitom postupně zpevňuje zevnitř, takže dochází k viditelnému cel-
kovému zpevnění pleti, mizí drobné povrchové vrásky a oplošťují se 
vrásky hluboké. Ošetření se provádí ambulantně, jeho délka se pohy-
buje v minutách v závislosti na velikosti ošetřované oblasti.

Unikátní laser v OstravěUnikátní laser v Ostravě

Konzultace je možná bez objednání v pracovní dny od 12.00 do 15.00 hodin nebo v ter-
mínu dle předchozí telefonické dohody s pacientem. Cena vstupní konzultace činí 300 Kč. 

Kontakt: FN Ostrava, Popáleninové centrum, telefon: 597 372 871
www.fno.cz/popaleninove-centrum

CO LZE LÉČIT?
 Omlazení pleti
 Léčba pigmentových skvrn
 Léčba akné
 Strie - pajizévky 
 Léčba psoriázy
 Kosmeticky a funkčně nevyhovující jizvy
 Naevus fl ammeus – tzv. oheň
  Růžovka – dočasné či trvalé zčervenání 

kůže
  Rozšířené červené cévky v obličeji, 

na dolních končetinách nebo v jiné 
kožní lokalizaci

  Hemangiomy – kulovité cévní útvary 
malinové barvy.

VÝHODY:
 Vynikající účinnost
 Široké možnosti použití 
 Vhodný i pro dětské pacienty
 Nebolestivé ošetření

             Vedoucí pobočky Zálom Jana Kleková, 
vedoucí odboru školství a kultury ÚMOb Ostra-
va-Jih Sylva Sládečková, ředitelka SVČ Zábřeh 
Alena Valkovičová a místostarosta Radim 
Miklas (zleva).
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U Památníku bitvy u Zborova v Husově sadu uspořádalo statutár-
ní město Ostrava v neděli 28. října shromáždění ke Dni vzniku sa-
mostatného Československa. Zúčastnili se jej představitelé státu, kra-
je, městských obvodů, politických stran, diplomatických zastoupení 
v ČR, Armády ČR, zástupce spolků válečných veteránů aj. Za měst-
ský obvod Ostrava-Jih položili věnec místostarosta Pavel Planka se za-
stupitelem Karlem Slezákem (snímek nahoře).
V pátek 9. listopadu se pak uskutečnila vzpomínková akce u příleži-
tosti oslavy Dne válečných veteránů. Setkání v Komenského sadech 
u památníku obětí II. světové války se konalo k uctění památky žijí-
cích i padlých veteránů všech válečných konfl iktů světa. Za městský 
obvod Ostrava-Jih  se kladení věnců zúčastnil starosta Karel Sibinský 
(snímek dole).  Snímky: Jan Gara, Michael Kutt y

První výrazné celoplošné sně-
žení meteorologové v této 
„zimní“ sezóně zaznamenali 
v sobotu 27. října. Při postupu 
zvlněného frontálního rozhra-
ní přes naše území k severový-
chodu se vyskytly i v nižších 
polohách celé republiky sněho-
vé srážky. Po téměř celodenním 
dešti začalo v Ostravě sněžit 
okolo 18 hodiny. V noci na ne-
děli sněžilo ještě v ranních ho-
dinách mezi třetí a šestou hodi-

nou. V neděli 28. října v 7 hodin 
ráno dosáhla sněhová pokrýv-
ka výšky 4 cm. Obdobná sně-
hová nadílka byla zaznamená-
na ještě v pondělí 29. října (4 cm 
nového sněhu). Při pohledu do 
historie měření v Ostravě zjistí-
me, že nejdříve napadl alespoň 
1 cm nového sněhu 14. října 
1971 (2 cm), dále 25. října 1950 
(1 cm), 26. října 1940 (14 cm), 
27. října 1997 (1 cm) a 30. října 
1988 (3 cm). (d)

První sněhová pokrývka 
této zimy v Ostravě

Na hřištích hned pěti základ-
ních škol obvodu se bude 
v zimních měsících opět brus-
lit. Už letos v únoru se bruslení 
setkalo s velkým zájmem veřej-
nosti. Kluziště byla vybudová-
na v areálech hřišť základních 
škol Jugoslávská, Volgograd-
ská, Provaznická a V. Košaře. 
K nim se nyní nově připojí také 
ZŠ A. Kučery. 
„Lokality byly záměrně vy-
brány tak, aby pokryly velkou 
část obvodu, dvě ledové plochy 
jsou v Zábřehu a v Hrabův-
ce a jedna na Dubině. Jedná se 

o asfaltové plochy, na které se 
nastříká voda,“ uvedl místosta-
rosta Pavel Planka. Základní 
podmínkou k realizaci je tedy 
mrazivé počasí.
Půjde o veřejně přístupná klu-
ziště, bruslit se bude zdarma na 
vlastní nebezpečí. O úklid le-
dových ploch se postarají žáci 
druhého stupně jednotlivých 
základních škol. Z prostředků 
obvodu budou hrazeny nákla-
dy na vodu, materiál na vybu-
dování malých mantinelů a do-
dání hadic.

(kut)

V areálu základních škol 
se opět bude bruslit

   1. 12. Futsal - Městský fotbalový svaz Ostrava
 8-16 hod. - turnaj žáků, ročník 2001
 Florbal - 1. SC Vítkovice 17.15-20 hod. - Extraliga žen
   2. 12. Florbal - 1. SC Vítkovice 8 -15 hod. - liga mužů B - Mustang
   8. 12. Florbal - 1. SC Vítkovice 9 -15 hod. - liga starších žákyň
   9. 12. Florbal - 1. SC Vítkovice 9-15 hod. - liga elévů - Draci
12. 12. Florbal - 1. SC Vítkovice  19 hod. - Pohár České pojišťovny
15. 12. Florbal - 1. SC Vítkovice
 8-15 hod. - liga mladších žáků - Hurikán
 16-19 hod. - Extraliga žen
 19.15-22 hod. - Fortuna extraliga
16. 12.  Florbal - 1. SC Vítkovice
 10-17.30 hod. - 1. liga dorostenců
 18-21 hod. - 1. liga juniorů
27.–29. 12.  Basketbal - SBŠ Ostrava
  CHRISTMAS CUP OSTRAVA 2012
  9. ročník mezinárodního basketbalového turnaje pro chlapce 

a děvčata kategorie U19, U17, U15, U14, U13, U12, U11

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc prosinec

Krátce
  Sbírka Potravinové banky
Potravinová banka v Ostra-
vě připravuje v adventní době 
další sbírku. Všichni, kteří bu-
dou ochotni se do ní zapojit, 
mohou od 3. do 7. prosince od 
8 do 16 hodin přinést jakékoliv 
množství trvanlivých potravin 
do skladu banky na Hasičské 
ul. 550/50 v Hrabůvce. Potra-
viny by měly být v původních 
obalech s původní etiketou. 
Pomoc bude rozdávána mat-
kám s dětmi v azylových za-
řízeních, osobám bez přístřeší, 
lidem v nouzi a ostatním po-
třebným osobám v rámci Os-
travy a MS kraje.

  Nový prodej SMS jízdenek
Ostravský dopravní podnik 
zavedl od začátku listopadu. 
nový způsob prodeje SMS jíz-
denek. Cestující si SMS lístek 
budou objednávat prostřed-
nictvím jediného telefonní-
ho čísla a druh objednáva-
né jízdenky rozliší tvarem 
textu zprávy. Nové telefon-
ní číslo je 90206. Tvar zprávy 
pro dospělého cestujícího je 
DPO70 a pro zlevněné jízdné 
(pro děti, psy, zavazadla) pak 
je DPO70Z. Původní čísla bu-
dou platit do konce letošního 
roku.

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY
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Š
Šaldova (Zábřeh, od r. 1945) – František Xa-
ver Šalda, český literární kritik a básník
Šamanova (Zábřeh, od r. 1945) – Ladislav Ša-
man, první starosta obce Zábřeh, místní ná-
rodní pracovník
Šeříková (Výškovice, od r. 1979) – podle 
obecného názvu
Špillarova (Výškovice, od r. 1945) – Karel 
Špillar, český malíř
Šponarova (Hrabůvka, od r. 1971) – Gustav 
Šponar, ostravský sportovec zastřelený na-
cisty v bojích o Ostravu 30. 4. 1945
Štefkova (Výškovice, od r. 1945) – Josef Šte-
fek, místní občan, dělník, člen KSČ, za ilegál-
ní činnost umučen ve Vratislavi

T
Tarnavova (Zábřeh, od r. 1984) – Josef Tar-
nava, místní občan, funkcionář KSČ, za ile-
gální činnost umučen ve Wolhau, představi-
tel protifašistického odboje ve Vítkovických 
železárnách
Tlapákova (Hrabůvka, od r. 1969) – Rudolf 
Tlapák, ředitel gymnázia, osvětový pracov-
ník, tajemník kulturní rady pro širší Ostrav-
sko, zahynul v koncentračním táboře Ora-
nienburgu
Tylova (Zábřeh, před r. 1934) – Josef Kajetán 
Tyl, český dramatik, herec, divadelní kritik, 
národní buditel

U
U Haldy (Hrabůvka, od r. 1983) – podle polo-
hy ulice v blízkosti haldy
U Hrůbků (Zábřeh, Nová Ves, před r. 1934) – 
podle místního názvu vzniklého na základě 
pověsti o třech hrobech tří mnichů zabitých 
kacířskými sedláky; ve skutečnosti zde byli 
zabiti tři františkáni okolo roku 1443
U Hřiště (Zábřeh, před r. 1934) – podle polo-
hy ulice v blízkosti hřiště
U Lesa (Hrabůvka, před r. 1934) – podle po-
lohy v blízkosti Bělského lesa
U Letiště (Hrabůvka, od r. 1961) – podle bý-
valého letiště
U Mostu (Zábřeh, od r. 1965) – podle polo-
hy ulice u mostu
U Nové školy (Hrabůvka, od r. 1964) – podle 
budovy školy nacházející se v blízkosti této 
ulice
U Prodejny (Hrabůvka, od r. 1970) – podle 
polohy ulice v blízkosti prodejny
U Skleníku (Zábřeh, od r. 1979) – podle sta-
rého místního názvu
U Staré školy (Hrabůvka, od r. 1932) – po-
dle starého místního názvu připomínajícího 
první školu v Hrabůvce
U Studia (Zábřeh, od r. 1984) – podle první-
ho televizního studia Československé tele-
vize Ostrava, které vzniklo r. 1956 v sále re-
staurace U Havránka v této ulici

U Výtopny (Zábřeh, po roce 1964) – podle 
starého místního názvu
U Zámku (Zábřeh, od r. 1932) – podle blízké-
ho zámku, který se připomíná již ve 14. sto-
letí
Úlehlova (Hrabůvka, před r. 1934) – Josef 
Úlehla, pedagogický reformátor a spisova-
tel
Uralská (Zábřeh, od r. 1945) - podle poho-
ří Ural
Utvenkova (Zábřeh, od r. 1952) – Alexan-
dr Ivanovič Utvenko, generálmajor, velitel 
33. gardové střelecké divize 62. armády bo-
jující při obraně Stalingradu

Víte, kde bydlíte?
Mnoho z vás má trvalé bydliště na ulici, která je po někom pojmenována, a možná jste si sami nejednou položili otázku, kdo ten dotyč-
ný vlastně byl. Proto jsme pro tento rok do radničního zpravodaje připravili dlouhodobý seriál, v jedenácti číslech Jižních listů postupně 
v abecedním pořadí představíme každou ulici, která se nachází na území obvodu. Celkem je takových ulic úctyhodných 240! Představí-
me úplně všechny, i ty s na první pohled „obyčejnými“ názvy. Podklady byly čerpány z Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí. 

INZERCE

Jak dostane v Ostravě ulice svoje jméno

Názvy ulic navrhují městské obvody. 
Může to být i na základě podnětů od ob-
čanů. Návrhy pak hodnotí členové muzej-
ní, letopisecké, názvoslovné a heraldic-
ké komise města. Zkoumají například, zda 
by s novým názvem ulice nedošlo k dub-
lování, zjišťují, zda osobnost, podle které 
má ulice dostat svoje jméno, je minimál-
ně pět let po smrti a další detaily. Pak při-
praví pro ostravské radní svoje hodnocení. 
Konečné slovo v celém procesu mají ost-
ravští zastupitelé.

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY
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Multimediální HDTV SET-TOP-BOX za 699,- Kč
Kompatibilní s MPEG2/MPEG4 SD/HD, nahrávání na USB, Timeshift, CZ menu, EPG na 7 dní, 
podpora MKV, MOV, MPEG, AVI, MP3, WMA, JPEG, titulky DivX, MKV, spotřeba 6W/1W
HD satelitní komplet s IRDETO čtečkou za 3999,- Kč
Sada obsahuje HDTV satelitní přijímač s licencovanou IRDETO čtečkou, USB a PVR funkcemi, dekódovací 
kartu SKYLINK s předplacenou prémiovou nabídkou na 2 měsíce, kvalitní ocelovou parabolu, LNB monoblok 
na 2 družice (cca 290 programů)
freeSAT satelitní televize už od 149,- Kč
29 českých a slovenských programů včetně několika fi lmových kanálů za 149,- Kč
72 českých a slovenských programů včetně 7 fi lmových, 9 sportovních, 5 dětských, 10 dokumentárních, 
10 hudebních a mnoho dalších kanálů za 199/299,- Kč
AKCE!!! Při objednání do konce roku Vám spustíme ZDARMA na 3 měsíce tyto programy:  HBO, HBO2, 
HBO Comedy, Filmbox Extra, Filmbox Family, Daring a Hustler TV
SKYLINK – pestrá nabídka volitelných programů
Přijďte si k nám vybrat na Vánoce prémiový balíček, pro děti nějaké pohádky (Disney Chanel, Jim Jam, Minimax), 
pro tatínka fotbal nebo hokej (Nova Sport, Eurosport, Sport1, Golf), pro maminku romantika (Filmbox, HBO, Cine-
max), pro dědečka dokumenty (Discovery, Viasat, LEO TV), pro babičku (Paprika, Kino CS), prostě pro každého něco na dlouhé zimní večery.

MIMOŘÁDNÁ VÁNOČNÍ AKCE 2012!!!

VŠE POD JEDNOU STŘECHOU – objednávejte na 777 336 310 – Info@eusat.com a nebo se přijďte poradit 
do naší specializované prodejny EUSAT systems,  28. října 819/265,  Ostrava-Mariánské Hory
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Před několika měsíci byl schvá-
len radou a zastupitelstvem 
návrh nové protihlukové vy-
hlášky, která na území města 
Ostravy začala platit 1. listopa-
du 2012. Jejím cílem je ochrana 
veřejného pořádku omezením 
hluku, a to v přesně určených 
časech. V těch reguluje činnos-
ti, které jsou hlavním zdro-
jem hluku. Nová vyhláška také 
přesně vymezuje dobu noční-
ho klidu.
O nedělích, státních a ostatních 
svátcích po celý den, od pondělí 
do soboty v době od 20 do 22 ho-

din a také v době nočního klidu 
(22 - 6 hodin) se občané musejí 
zdržet činností, které způsobu-
jí hluk. Patří mezi ně používání 
sekaček na trávu a křovinořezů, 
kotoučových a motorových pil, 
brusek a rozbrušovaček, pneu-
matických kladiv, kompresorů 
a vrtaček. Za rušení bude po-
važována také střelba ze střel-
ných zbraní, které jsou užívá-
ny k rekreačním, sportovním, 
výcvikovým a zájmovým úče-
lům, a to v případě, že k činnos-
ti dochází v menší vzdálenos-
ti než 500  metrů od nejbližší 

stavby určené k bydlení. Zdržet 
se musí rovněž užívání zábav-
ní pyrotechniky (mimo 31. 12. 
a 1. 1.).
Porušení této vyhlášky bude 
možné postihovat podle zvlášt-
ních právních předpisů. Fyzic-
kým osobám může být uložena 
pokuta do výše 30 tisíc korun 
a podnikajícím fyzickým oso-
bám až do 200 tisíc korun. Vý-
jimku budou mít podniky prů-
myslové a zemědělské výroby, 
pracovníci údržby komunikací 
a veřejného prostranství a také 
pracovníci údržby veřejně pro-

spěšných zařízení. Návrh této 
obecně závazné vyhlášky vzni-
kl na základě požadavku Sbo-
ru starostů. Sankce za její poru-
šení mohou ukládat v I. stupni 
úřady městských obvodů buď 
v přestupkovém řízení, nebo 
v řízení o správních deliktech 
podle zákona o obcích. Druh 
a výše sankce bude záviset na 
individuálním posouzení skut-
ku a okolnostech jeho spáchání. 
Porušení povinností uložených 
v OZV bude v rámci své čin-
nosti primárně řešit a oznamo-
vat např. městská policie. (d)

V Ostravě platí nová protihluková vyhláška

Období  Dušiček zpes-
třil dětem všech věko-
vých  kategorií Dům 
kultury Akord, který 
ve spolupráci s měst-
ským obvodem Os-
trava-Jih připra-
vil premiérovou akci 
s názvem Strašidelné 
ohně. Rodiny s dět-
mi mohly vyrazit na 
strašidelnou stezku. 
Nechyběly strašidel-
né pohádky a fi lmy ani ohňová show. Večerní program byl ukončen 
strašidelnou párty s diskotékou a soutěžemi. Foto: Jaroslav Elfmark

Sotva dva měsíce vydrželo v původním 
stavu Rákosníčkovo hřiště, které vzniklo 
ve vnitrobloku v ulici F. Formana na Du-
bině. Na jeho slavnostní otevření v polovi-
ně srpna se přišly podívat stovky dětí v do-
provodu rodičů.
Bohužel se našli takoví, kterým hřiště o ve-
likosti 14x17 metrů zřejmě překáží a z ne-
pochopitelných důvodů jeho vybavení ničí. 
Vykopnutá vstupní dvířka, utržený hou-
pací koš nebo utržený závěs houpačky, 
to jsou jen některé z poškozených herních 
prvků. Opravy byly provedeny v rámci zá-
ruční lhůty. 
„Při výběru hřiště jsme záměrně zvoli-
li lokalitu husté zástavby, očekávali jsme, 
že nás občané upozorní na možné proje-
vy vandalismu. Bohužel jsme zklamaní ne-
tečností a lhostejností lidí, kteří v okolí žijí 
a mají na hřiště ideální výhled,“ posteskl 
si místostarosta Pavel Planka s tím, že ob-

čané se mohou – i anonymně - obracet na 
městskou policii. Zatím se tak ani v jednom 
případě nestalo. „Požádali jsme alespoň 
o zvýšený dohled okrskáře, i když víme, že 
tam nemohou stát nepřetržitě,“ dodal Plan-
ka. Podle e-mailové korespondence někte-
rých občanů je hlavním problémem skupi-
na dospívající mládeže, která se zde schází 
zejména v podvečerních a večerních hodi-
nách a poškozuje zařízení hřiště.
„Na jedné straně si občané stěžují, že máme 
v obvodu málo dětských hřišť, a když už 
nějaké vznikne, tak zase poukazují na to, 
proč bylo vybudováno zrovna tam, a ne jin-
de. Už jsem zaznamenal i názory, proč sta-
víme hřiště, když se na nich stejně akorát 
scházejí výrostci a ničí vybavení. Opravdu 
je těžké vyhovět všem, v každém případě 
se nad tím musíme zamyslet, aby se nejed-
nalo o vyhozené peníze,“ řekl starosta Ka-
rel Sibinský.  (kut)

Vandalové ničí Rákosníčkovo hřiště 
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

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

 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
1. 12. od 15 h PODZIMNÍ OZVĚNY hudebně 
cestovatelský festival, cestovatelské přednášky, 
diašou, od 18.30 koncert brněnské folkové sku-
piny OZVĚNA, IVO JAHELKA
předprodej KD K-TRIO, OIS.
2., 16. 12. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY živá 
hudba, pro příznivce společenského tance se 
skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
3. 12. v 17.30 h, TAJEMSTVÍ NAŠICH SNŮ, 
přednáška Mgr. Jany Molnárové, na téma: pro-
blematika snů dle analytické psychologie C. G. 
Junga. Předprodej KD K-TRIO.
4. 12. v 19 h, ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ 
TRÁVA, koncert bluegrassové legendy, Koncert 
představí průřez tvorby Roberta Křesťana z celé 
doby existence skupiny s důrazem na skladby 
z nejnovějšího alba Marcipán z Toleda. Předpro-
dej KD K-TRIO, OIS.
6. 12. v 17.30 h, LÉČIVÁ MEDITACE, cest uzdra-
vování vede mnoho. Jednou z nich je osvětlování 
toho, co se kolem nás i s námi děje, a společná lé-
čivá meditace s Mgr. Zuzanou Kaiser. Předpro-
dej KD K-TRIO.
9. 12. od 14 h, MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE S ROZ-
SVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU – miku-
lášský jarmark, doprovodný program, vánoční 
dílna, vstup zdarma, 16.15 h ROZSVÍCENÍ VÁ-
NOČNÍHO STROMU
10. 12. v 17.00 h, VÁNOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ, 
pro zájemce od 14 let tříhodinový kurz výroby 
šperků z bižuterie a komponentů. Předprodej 
KD K-TRIO.
11. 12. v 19 h JAKUB VÁGNER NEJEN O RY-
BÁCH Poutavé vyprávění s videoprojekcí Ja-
kuba Vágnera nejen o rybolovu, ale i o svých zá-
žitcích, které získal na svých cestách. Předprodej 
KD K-TRIO, OIS. 
12. 12. v  18 h RODINA JE ZÁKLAD STÁTU – 
divadelní představení DIVADLA U LÍPY, před-
prodej KD K-TRIO.
13. 12. v 17.30 h, IRISDIAGNOSTIKA – dia-
gnostika oka, je velmi přesná metoda, která pa-
tří do oblasti alternativní medicíny. Chcete-li 
se dozvědět více o této metodě, srdečně zveme 
na přednášku R. Odstrčilíkové, prof. irid. a Ing. 
J. Damcové. Předprodej KD K-TRIO.
14. 12. v 19 h HEJ KOČKY, dnes máme svůj 
den zábavná show travesti skupiny DIVOKÉ 
KOČKY se svým novým programem. Předpro-
dej KD K-TRIO, OIS. 
18. 12. v 17.30 h, CO DĚLAT ABY NÁM BYLO 
HEZKY, o tom, co dělat, aby nám bylo hezky ne-
jen na Vánoce, si můžete popovídat se spisova-
telkou a básnířkou Mgr. Janou Hochmannovou. 
Předprodej KD K-TRIO.
26. 12. v 17 h ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA živá hudba 
pro příznivce společenského tance
Předprodej KD K-TRIO.
31. 12. v 19.30 h SILVESTR 2012, živá hudba, 
diskotéka, programové vstupy. Předprodej KD 
K-TRIO. 

 VÝSTAVY
POHLEDNICE ZE SRÍ LANKY – výstava foto-
grafi í očima Jaroslava Prokopa

DŘEVĚNÉ SOCHY – Jiří Vyvial

 DĚTEM
9. 12. od 14 h MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE S ROZ-
SVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU – miku-
lášský jarmark, doprovodný program, vánoční 
dílna, vstup zdarma
9. 12. v 10, 14 a 16 h, Bu, Bu, Bu čerti už jsou tu, 
aneb Možná přijde i Mikuláš, Mikulášská na-
dílka s Hopsalínem, předprodej KD K-TRIO. 
14. 12. v 8.30 h, OD FOLKLORU K JAZZU, vý-
chovný koncert pro žáky druhého stupně základních 
škol se zaměřuje na změny ve vývoji lehkých hu-
debních forem v posledních desetiletích ve světě. 
Nutná rezervace

 KULTURA TĚLA
10. prosince v 15.00 h, ZAHÁJEN ZÁPIS NA 
DRUHÉ POLOLETÍ, v nabídce vzdělávací, pohy-
bové i taneční kurzy pro děti a dospělé.

 KOMORNÍ KLUB
1. 12. v 17 h ADVENTNÍ KONCERT – LISE-
LOTTE a JAN ROKYTOVI vánoční program, pa-
nova fl étna, cimbál. Předprodej KD K-TRIO, OIS 
a v den akce na místě od 16.30 hodin.
8. 12. v 16 h ADVENTNÍ KONCERT, Soňa Jun-
gová, Josef Lekeš – zpěv
Regina Bednaříková – klavír, program: F. Lehár, 
O. Nedbal, I. Kalmán, R. Piskáček, K. Jenkins, 
A. L. Webber, R. Kerr. Předprodej KD K-TRIO, 
OIS a v den akce na místě od 15.30 hodin.
15. 12. v 17 h ADVENTNÍ KONCERT, J. J. 
RYBA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ účinkuje Mo-
ravský komorní sbor. Předprodej KD K-TRIO, 
OIS a v den akce na místě od 16.30 hodin.
19. 12. v 19 h PAUL BATTO DUO /Slovinsko, 
CZ/, Gospely & spirituály, PAUL Batt o – ky-
tara, zpěv, Ondřej Kříž – klávesy, zpěv. Před-
prodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 
18.30 hodin.
22. 12. v 17 h ADVENTNÍ KONCERT, Soňa 
Jungová – zpěv, Marta Hujerová – housle, Re-
gina Bednaříková – klavír, program: G. Caccini, 
G. F. Händel, F. X. Brixi, C. Franck, D. Smith, 
české vánoční písně a koledy.  Předprodej KD 
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 16.30 ho-
din.

 VÝSTAVY
Výstava plastik z díla Martina Gabčana.

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
Od čtvrtka 29. 11. do neděle 2. 12. v 19.30 h: 
SEDM  PSYCHOPATŮ (Seven Psychopaths, VB 
2012). Premiéra. Colin Farrell, Woody Harrelson, 
Olga Kurylenko v černé krimi komedii. České ti-
tulky, od 12 let, 109 minut. Vstupné 90 Kč.
Od pátku 30. 11. do neděle 2. 12. v 17.00 h: 
ARGO (Argo, USA 2012). Premiéra. 
Ben Affl  eck a George Clooney v dramatickém 
thrilleru, který vychází ze skutečného příběhu. 
České titulky, ml. přístupný, 120 minut. Vstupné 
90 Kč.
V sobotu 1. 12. a neděli 2. 12. v 15.00 h: ZVO-
NILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL (Secret of the 
Wings, USA 2012). V animovaném snímku se ne-
jen děti dostanou se Zvonilkou a jejími  přáteli do 
zakázaného světa tajemných zimních lesů. České 
znění, 76 minut. Vstupné 100 Kč.
Neděle 2. 12. v 10:00 h: PARAPLÍČKO (ČR). Fil-
mové pásmo pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 3. 12. do středy 5. 12. v 17.00 h., 

čtvrtek 6. 12. v 19.30 h: SKYFALL (Skyfall, USA 
2012). Třiadvacáté dobrodružství neohroženého 
muže ve službách britské královny. České ti-
tulky, od 12 let, 105 minut. Vstupné 80 Kč, levné 
pondělí - vstupné 60 Kč.
Pondělí 3. 12. v 19.30 h: 2 DNY V NEW YORKU 
(2 Days in New York, Francie 2012). Romantická 
komedie, české titulky,od 12 let, 91 minut. Levné 
pondělí – vstupné 60 Kč.
Úterý 4. 12. v 19.30 h: HOLKY NA TAHU (Ba-
chelorett e, USA 2012). Skvělá komedie nejen pro 
dámskou jízdu!  České titulky, od 15 let, 87 mi-
nut. Vstupné 80 Kč.
Středa 5. 12. v 19.30 h: MOUNT ST. ELIAS (Ra-
kousko 2009). Nenechte si ujít! Mimořádná pro-
jekce 10. MF outdoorových fi lmů. Dechberoucí 
příběh tří nejlepších skialpinistů při jejich po-
kusu realizovat nejdelší lyžařský sjezd na světě. 
České titulky, ml. přístupný, 100 min. Festiva-
lové vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 6. 12. do neděle 9. 12. v 17.00 h. 
(mimo 7. 12.) a od pondělí 10. 12. do středy 12. 
12. v 19:30 h: ANNA KARENINA (Anna Ka-
renina, USA 2012). Premiéra. Keira Knightley 
a Jude Law v milostném příběhu, který se ode-
hrává v Rusku 19. století. České titulky, od 12 let, 
130 minut. Vstupné 110 Kč.
Pátek 7. 12. v 17.00 h: PŘÍMÝ PŘENOS OPERY – 
TEATRO ALLA SCALA MILANO - RICHARD 
WAGNER: LOHENGRIN
V sobotu 8. 12. a neděli 9. 12. v 15:00 h: ZVO-
NILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL (Secret of the 
Wings, USA 2012). Ve světě víl se občas odehrá-
vají dobrodružství, která ocení nejenom děti. 
České znění, 76 minut. Vstupné 100 Kč.
Od soboty 8. 12. do neděle 9. 12. v 19.30 a od 
pondělí 10. 12. do úterý 11. 12. v 17:00 h: VE 
STÍNU (ČR 2012). Napínavý detektivní příběh 
z Československa 50. let. Ml. přístupný, 106 mi-
nut. Vstupné 80 Kč, levné pondělí – vstupné 60 
Kč.
Neděle 9. 12. v 10.00 h: BROUČKOVA RO-
DINA II. (ČR). Filmové pásmo pro nejmenší. 
Vstupné 30 Kč.
Středa 12. 12. v 17.00 h: DIVOKÁ STVOŘENÍ 
JIŽNÍCH KRAJIN (Beasts of the Southern Wild, 
USA 2012). Okouzlující fi lm. Režie Benh Zeit-
lin. České titulky, od 12 let, drama, 92 minut. 
Vstupné 70 Kč.
ČTVRTEK 13. 12. V 8:00 HODIN – PREMIÉ-
ROVÝ BUDÍČEK S HOBITEM! 
Ranní mimořádná projekce pro nedočkavé ve 
formátu 3D.
První díl trilogie fi lmových adaptací od J. R. R. 
Tolkiena Hobit odehrávající se ve Středozemí 
60 let před „Pánem prstenů“. 
Od čtvrtka 13. 12. do čtvrtka 20. 12. v 16.00 h. 
(mimo 18. 12.), od pátku 21. 12. do neděle 30. 12. 
v 18.00 h. (mimo 24. 12.) : HOBIT: NEOČEKÁ-
VANÁ CESTA 2D (The Hobbit: An Unexpected 
Journey, USA 2012, bez 3D brýlí)). České znění, 
ml. přístupný, 164 minut. Formát 2D - vstupné 
100 Kč.
Od čtvrtka 13. 12. do čtvrtka 20. 12. v 19.00 h. 
(mimo 18. 12.): HOBIT: NEOČEKÁVANÁ 
CESTA 3D (The Hobbit : An Unexpected 
Journey, USA 2012, 3D brýle). České znění, ml. 
přístupný, 164 minut. Formát 3D – vstupné 140 
Kč.
V sobotu 15. 12. a neděli  16. 12. ve 13:30 h: 
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (ČR 2012, 2D for-
mát). V animovaném příběhu se vrací oblíbená 
postava prostořeké Kozy s hlasem Jiřího Lábuse. 
Ml. přístupný, 82 minut. Vstupné 80 Kč.
Neděle 16. 12. v 10.00 h: HVĚZDA BETLÉM-
SKÁ  (ČR). Filmové pásmo pro nejmenší. 
Vstupné 30 Kč.
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Úterý 18. 12. v 19.30 hodin - PŘÍMÝ PŘENOS  
BALETU – OPERA DE PARIS  
RUDOLF NUREYEV:  DON QUIJOTE 
Od soboty 22. 12. do středy 26. 12. v 15.30 h. 
(mimo 24. 12.): PÍ A JEHO ŽIVOT (Life of Pi, 
USA 2012). Premiéra. Dobrodružný fi lm podle 
knihy Yanna Martela. České znění, od 12 let, 127 
minut. Vstupné 110 Kč.
V sobotu 22. 12. a neděli 23. 12. ve 13.30 h: RAU-
BÍŘ RALF (Wreck-it Ralph, USA 2012). Hrdinou 
animované komedie je nešťastný padouch Ralf, 
který již nechce kolem sebe vše rozbíjet a roz-
hodne se stát kladným hrdinou. České znění, 100 
minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 27. 12. do neděle 30. 12. ve 13:30 h: 
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 2D (Sa-
mmy´s Adventures 2, bez 3Dbrýlí). Premiéra. 
Další pokračování úspěšné animované komedie 
v českém znění, 93 minut. Formát 2D - vstupné 
90 Kč.
Od čtvrtka 27. 12. do neděle 30. 12. v 15.30 h: SA-
MMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 3D (Sammy´s 
Adventures, 3D brýle). České znění, 93 minut.  
Formát 3D – vstupné 130 Kč.
---------------------------------------------------------------
24. 12. a  31. 12. – 1. 1. 2013 – KINO NEHRAJE
---------------------------------------------------------------

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511, e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz / www.facebook.com/dkakord

 Společenské akce
2. 12. od 14:00
nám. SNP před DK Akord
Vstup zdarma
Rozsvícení vánočního stromu
Pod patronací starosty městského obvodu Ost-
rava-Jih Karla Sibinského.
Vánoční jarmark, adventní dílny... Programem 
provedou Andělé Cirkusu trochu jinak
14:00 – 16:00
dětské folklórní soubory Salicháček a Hlubina 
chlapecký vokální Sextet s beat-boxem (Gymná-
zium Nový Jičín)
Acoustic HAM – akustické trio nejenom s vánoč-
ními vypalovačkami
16:00 - rozsvícení vánočního stromu
16:20 - Ivo Batoušek a Jumping Drums zahrají 
koledy, jak je neznáte!
17:20 - Dolls In The Factory – pop-rocková ka-
pela, která zaujala v soutěži kapel Fajn Fest 2012.
4. 12. v 15:00
Senior Klub
Mikulášská besídka. K poslechu a tanci hraje PE-
TESax.
8. 12. v 10:00
Mikuláš v Akordu
Velká mikulášská pohádka zakončená nadílkou 
od samotného Mikuláše.
22. 12. v 18:00
Vánoční show taneční skupiny Beat Up
31. 12. od 19:00
Havajský Silvestr
Hudba, soutěže a spoustu zábavy pro každého 
v havajském duchu v podání dvojice DJ Sun a DJ 
Misha (členové recesního souboru Nahodile). 
České i světové hity od 60. let po současnost.

 Divadlo
Divadelní novinky! Poprvé v Ostravě!
6. 12. v 19:00
Giovanni Boccaccio – Jarek Hylebrant:
Dekameron
Andrea Kerestešová, hvězda seriálu Vyprávěj, 

poprvé na divadelních prknech!
Nadčasové vztahové drama o šestici lidí, kteří 
se snaží přežít všechny nástrahy osudu. Před-
stavení je ozdobeno poutavou fi lmovou projekcí.
11. 12. v 19:00
Eduardo de Filippo:
Filumena marturano 
... aneb Manželství po italsku. Zcela nová di-
vadelní komedie se Simonou Stašovou a Svato-
plukem Skopalem. 
Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby 
dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny 
zabezpečila rodinu. Vždyť děti jsou přece děti! 
Klasická italská komedie, kterou jistě znáte i z fi l-
mového zpracování s Marcelem Mastroiannim 
a Sophií Lorenovou. 

 Vánoční koncerty
4. 12. v 19:00
Laďa Kerndl a pěvecký sbor Ko-Ko
Swingový a jazzový zpěvák s kapelou a dětským 
pěveckým sborem z Ostravy.
5. 12. v 19:00
Szidi Tobias
Slovenská zpěvačka na vánočním turné. Její 
písně jsou plné citu, upřímnosti, radosti a pozi-
tivní energie. Skladatelsky nápaditým, nenásilně 
melodickým a vnitřně propracovaným skladbám 
dominují klavír a smyčce. 
13. 12. v 19:00
Tempo di vlak
Vánoční program ostravské folkové kapely. Čaj 
a domácí buchty zdarma.
12. 12. v 17:00
Vánoční koncert ZUŠ dr. Leoše Janáčka Ost-
rava-Vítkovice
20. 12.
Pohádkové Vánoce
Vánoční koncert ZUŠ Sologubova Ostrava-Zá-
břeh

 Výstavy 
Architektura v Moravskoslezském kraji
Vítězné fotografi e soutěže, pořádané Střední 
průmyslovou školou stavební Ostrava.
Svoboda zvířat
Naučné panely s tematikou ochrany zvířat.
Sledujte nás! www.dk-akord.cz
www.facebook.com/dkakord  
Připravujeme:
19. 1.
Diskoples
Hraje DJ Franta Krásný
22. 1. v 19:00
Ivo Batoušek a Jumping Drums: SOUTH
Bubenický koncert s rytmy a vlivy afrického kon-
tinentu.
23. 1. v 19:00
Monology vagíny
Úspěšná inscenace Intimního divadla Bláhové 
Dáši slaví 10 let! Ve hře Eve Ensler hrají Dáša 
Bláhová, Míša Sajlerová a Jitka Asterová.
24. 1. v 19:00
Screamers: Kdopak by se konce bál
Nová show populární travesti skupiny na počest 
konce světa.
29. 1.
Soukromý skandál
Komedie Patrika Hartla o lásce v době fi nanční 
krize. Groteskní příběh o mladém manažerovi, 
který po uši v dluzích využije celosvětové pan-
demie upřímnosti a pokusí se kvůli penězům 
svést svou stárnoucí nadřízenou, aniž by si uměl 
představit, jak velký skandál tím způsobí.
Hrají: Kryštof Hádek, Eva Holubová, Maroš 
Kramár, Alexandr Hemala a Kristýna Fuitová-
-Nováková

25. 2.
Komediograf
Bláznivá divadelní show, groteskní kabaret po-
pulárních komiků: Pavel Liška, Tomáš Mato-
noha, Josef Polášek, Marek Daniel a další.
27. 2.
David Koller
Akustický koncert

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

příspěvková organizace
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava 3
tel. 596 746 062, 596 753 224
lenka.cervena@svczabreh.cz, www.svczabreh.cz
Zábřeh, Gurťjevova 8, info: tel. 596 746 062
4. 12. – 6. 12.  Mikulášský maraton – pro rodiny 
s dětmi
11. 12.–13. 12. Vánoční tvůrčí dílny pro MŠ a ZŠ
13. 12. Vánoční jolka - vystoupení dětí z kroužků
15. 12. Vánoční turnaj ve fl orbale a vánoční tvo-
ření pro všechny
pobočka Dubina, J. Matuška 26a, info: tel. 596 
768 565
  4. 12. – Mikulášská nadílka 
pobočka Zálom, V Zálomu 1, info: tel. 724 034 
750
  4. 12. – Mikulášský turnaj v pexesu
  5. 12. – Mikulášská nadílka
  6. 12. - Senior klub - výroba svíček
  6. 12. - Hrátky s čerty - keramická dílna
  8. 12. - Vánoční Praha 
11. 12. - vánoční turnaj v twistru
13. 12. - Senior klub - vánoční recepty
18. 12. - vánoční turnaj v Člověče nezlob se....

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
  1. 12. ve 14 a 18 hod. – POPELKA. ČEZ ARÉNA    
kouzelný muzikál na ledě
  2. 12. v 15 hod. – POPELKA. ČEZ ARÉNA
kouzelný muzikál na ledě 
  4. 12. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC PSG ZLÍN. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové 
extraligy    
  7. 12. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
RYTÍŘI KLADNO. ČEZ ARÉNA. Utkání hoke-
jové extraligy
  9. 12. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
OCELÁŘI TŘINEC. ČEZ ARÉNA. Utkání hoke-
jové extraligy
12. 12. v 19 hod. – JEVGENIJ PLJUŠČENKO – 
PÁN LEDU. Zimní stadion Poruba.
Edvin Marton, Stéphanne Lambiel, Laura Le-
pisto. Michal Březina, Tomáš Verner, Irina 
Slutská a další. Prestižní ledová show 
14. 12. ve 20 hod. – GOSPELOVÉ VÁNOCE 
2012. Katedrála Božského Spasitele
JUSTIN BLAIR & THE SOULFUL GOSPEL 
SINGERS  (USA). Vánoční koncert  
14.–19.12. – VÁNOČNÍ TRH. ČEZ ARÉNA      
22. 12. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
ŠKODA PLZEŇ. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové 
extraligy
Unikátní výstava ŠANGRI-LA – hledání ztrace-
ného ráje. Výstaviště Černá louka
NEPÁL – TIBET – BHÚTÁN – INDIE
Otevřeno od úterý do neděle
Více informací:  www.sangri-la.cz
Veřejné bruslení: středy 16:00–17:30 hodin. 
Multifunkční hala
soboty a neděle     16.30–18:30 hodin.
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Vydařená olympiáda na ZŠ Chrjukinova

INZERCE
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Koncem září se na ZŠ Chrjuki-
nova konal tradiční Den jazyků, 
na který uspořádali i vlastní 
olympijské hry. 

Do příprav se zapojila celá ško-
la, zástupci jednotlivých tříd si 
vylosovali zemi, kterou jako tří-
da zastupovali. Škola ožila ev-
ropskými státy Francií, Řeckem 
či Španělskem, ale i exotičtější-
mi zeměmi Jamajkou nebo Aus-
trálií. Vyráběly se vlajky nejrůz-
nějších velikostí, transparenty 
či dokonce klobouky se sym-
boly daných zemí. Žáci se uči-
li sportovní pozdravy a názvy 
disciplín v jednotlivých jazy-
cích. Učitelé mezitím připravo-
vali disciplíny, kvízové otázky 
či zajímavé pamětní medaile 

pro nejlepší sportovce. Protože 
ZŠ Chrjukinova jako jazyková 
škola úzce spolupracuje v rám-
ci probíhajícího projektu E-Twi-
nningu s dalšími zahraničními 
školami, zúčastnili se akce také 
přátelé a partneři.
Projektový den začal besedami 
o historii a současnosti olym-
pijských her. Žáci si připomí-
nali sportovce a významné 
osobnosti dané země a vyrábě-
li mapy těchto států. Následo-
val slavnostní nástup a zaháje-
ní her. Dopoledne žáci trávili se 
stejně starými kamarády ze za-
hraničí. Zápolili ve čtyřech vě-
kových kategoriích v několi-
ka disciplínách. Měli možnost 
zhlédnout tradiční sprinty, skok 
do dálky, hod na cíl nebo soutě-

žení v přeskocích přes švihadlo, 
dribling či tradiční štafetový 
běh. Největší zábavou, do kte-
ré se vrhli, bylo týmové přeta-
hování lanem. Nezapomněli ani 
na jazyky - zástupci tříd bojova-
li v jazykové disciplíně a ukazo-
vali své dovednosti v anglickém, 
německém, ruském či francouz-
ském jazyce. Nejlepší sportovci 
byli odměněni drobnými cena-
mi. Vzhledem k tomu, že od le-
tošního školního roku je ZŠ Chr-
jukinova jedinou školou v MS 
kraji s rozšířenou pohybovou 
výukou, na závěrečném ceremo-
niálu nechybělo taneční vystou-
pení jejich žáků.
Den jazyků olympiádou nekon-
čil, také na odpoledne byl pro 
děti připraven zajímavý pro-

gram. Navštívili nedalekou 
Lesní školu v Bělském lese, kde 
se seznámili s prací řezbáře To-
máše Cidlíka, který vytvářel fi -
gurky ze dřeva nebo pomo-
cí pily vyřezával z kusu kmene 
tvary lidské postavy. Žáci měli 
možnost odnést si jako suvenýr 
vlastnoručně vyrobenou plac-
ku. V prostorách Lesní školy 
byl pro ně připraven výukový 
program, v rámci kterého si vy-
zkoušeli např. pocitový chod-
ník bosýma nohama, navštívi-
li bažantnici. Velkým zážitkem 
pro děti byl odvoz koňmi zpět 
do školy. V průběhu programu 
pro děti si pedagogové školy 
vyměňovali zkušenosti a nápa-
dy se svými zahraničními kole-
gy.  (d)

Ve druhé polovině říj-
na se na výstavišti Čer-
ná louka uskutečnil už 
19. ročník soutěže mla-
dých odborníků v ob-
lasti gastronomie Gas-
tro Junior – Bidvest Cup 
2012/2013. Akci spolu-
pořádala Střední ško-
la společného stravová-
ní Ostrava-Hrabůvka. 
Přes dvacet integrova-
ných, hotelových a od-
borných škol a učilišť 
z Moravy soutěžilo v oborech kuchař, cukrář a číšník. Dvoudenní pro-
gram byl doplněn o dýňovou carvingovou show, dovednosti čepování 
piva a baristickou soutěž. Regionální kolo soutěže se konalo pod zášti-
tou Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.  Foto: Pavel Viskup

Wichterlovo gymnázium v Ost-
ravě-Porubě se snaží nejen kva-
litně připravovat své studenty 
na maturitu a vysoké školy, ale 
i plnit roli společenského a ko-
munitního centra. 
I proto se hrdě stalo ofi ciálním 
partnerem projektu Českých 
center Ott o Wichterle/Vědec 
a vynálezce, jehož součástí je 
i výstava Příběh kontaktní čoč-
ky. Česká centra jsou organiza-
cí zřízenou Ministerstvem za-
hraničí České republiky a snaží 
se ve svých pobočkách po ce-
lém světě popularizovat ne-
jen Českou republiku, ale i naši 

vědu, kulturu, slavné osobnos-
ti atd. Výstava přibližující ži-
vot a dílo prof. Wichterleho pu-
tuje po jednotlivých centrech 
ve světě – Brusel, Paříž, Mi-
lán, Skockholm, Tel Aviv, To-
kio, New York, Vídeň, Madrid, 
Moskva, Budapešť, Londýn, 
Mnichov… 
Její konečnou destinací však 
je právě Wichterlovo gymná-
zium. Od listopadu je výstava 
v prostorách školy na ul. Čes-
koslovenského exilu 669/16 tr-
vale přístupná zájemcům z řad 
nejširší veřejnosti, denně od 7 
do 16 hodin. (d)

Příběh kontaktní čočky
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V úterý 8. ledna 2013 proběhne na ZŠ Pro-
vaznická v Hrabůvce den otevřených dveří. 

Bude vhodnou příležitostí nejen pro rodiče 
budoucích prvňáčků, ale i pro rodiče, kte-
ří hledají vhodnou základní školu pro své 
dítě. Mohou se seznámit s prostředím zá-
kladní školy, se školním vzdělávacím pro-
gramem, získat informace o výuce, o klu-
bu pro budoucí prvňáčky Předškolák nebo 

se setkat s pedagogy školy. Rodiče mohou 
dopoledne navštívit výuku na 1. stupni, 
pro jejich děti je připraveno zajímavé a hra-
vé odpoledne. Ukázkové výukové hodiny 
budou 8. ledna 2013 od 8 do 11:40 hodin, 
odpoledne od 14 do 18 hod. bude možné 
prohlédnout si školu.
V letošním roce byla zahájena výuka in-
telektově nadaných dětí od 1. ročníku. 
Schůzka pro rodiče, kteří mají zájem při-

hlásit své dítě do třídy s rozšířeným vý-
chovně vzdělávacím programem pro in-
telektově nadané žáky, proběhne 8. ledna 
v 17 hod. v ZŠ Provaznická. Ukázkové ho-
diny výuky jsou průřezem širokého spekt-
ra aktivit s využitím moderních metod vy-
učování. Součástí ukázkových hodin bude 
i možnost vyzkoušet si práci s interaktiv-
ní tabulí SMART Board. Více informací na: 
www.zsprovaznicka.cz.  (d)

Výuka intelektově nadaných na ZŠ Provaznická

Krátce
  Nová školička v Zábřehu
Na Volgogradské ulici 28 v Zábřehu síd-
lí školička se zajímavým názvem Dět-
ské umělecké centrum pro děti a rodi-
če. Nabízí hlídání dětí ve věku od dvou 
do šesti let v prostorách připomínají-
cích domácí prostředí. Název napoví-
dá, že školička není zaměřena jen na děti, 
ale také na jejich rodiče. V plánu je pořá-
dání různých akcí (např. pouštění dra-
ků, sázení stromků, výlety), kterých se 
budou rodiče účastnit společně s dět-
mi. Pro rodiče budou zajišťovány před-
nášky o výchově, zdravé výživě, ekolo-
gii a jiných zajímavých tématech. Více 
informací lze získat na webových strán-
kách www.skolickama.cz, na telefonním 
čísle 724 529 912 nebo na emailové adre-
se info@skolickama. cz. Využít je možné 
i odkaz htt p://www.facebook.com/pages/
Dětské-umělecké-centrum-pro-děti-a-ro-
diče-os/335110216573448

  Klub předškoláčků na ZŠ Krestova
Na ZŠ Krestova v Hrabůvce probíhají od 
začátku října odpolední aktivity určené 
dětem, které se chystají v lednu příštího 
roku k zápisu do první třídy. Klub před-
školáčků má ve škole dlouholetou tradici. 
Předškoláčci se na klubových posezeních 
pozvolna připravují na pohodový vstup 
do základní školy, zvykají si na školní 
prostředí, poznávají nové kamarády i své 
budoucí paní učitelky.
Prostřednictvím přichystaných her a zají-
mavých činností si také rozvíjejí jemnou 
i hrubou motoriku, slovní zásobu, myšle-
ní či matematické představy a mají mož-
nost využít i odborné učebny školy. Klu-
bová setkání se konají v úterý od 15.30 do 
16.15 hod. Další informace i s přesnými 
daty konání jsou na www.zskrestova.cz.

  Podzimní úklid okolí školy
Jedno říjnové páteční dopoledne se žáci 

a učitelé 1. stupně ZŠ Mitušova 8 zúčast-
nili celostátního projektu 72 hodin – Ruku 
na to! - projektu zahrnujícího dobrovol-
nické práce zaměřené na zvelebení oko-
lí svého života. Škola se rozhodla připo-
jit se k této veřejně prospěšné aktivitě, 
a tak se žáci 1. stupně společně s třídní-
mi učiteli vydali uklidit areál školy, škol-
ky a blízké ulice. Proběhl i sběr starého 
papíru, den předem žáci vylepili lístečky 
na domy, v nichž škola vyzývala spoluob-
čany k účasti na projektu, a to tím, že za-
nechají svázaný starý papír před domem 
a žáci ho poté posbírají a odnesou do ško-
ly. Po skončení akce bylo okolí školy vidi-
telně uklizeno, podařilo se také posbírat 
nemalé množství starého papíru. Dokon-
ce byla nalezena dámská peněženka se 
všemi doklady, a tak díky všímavým žá-
kům byla doručena šťastné majitelce.

  Den otevřených dveří
Střední škola technická a dopravní Os-
trava-Vítkovice zve u příležitosti oslav 
70. výročí svého založení širokou veřej-
nost, bývalé žáky a zaměstnance na den 
otevřených dveří, který se uskuteční dne 
12. prosince od 13 do 18 hod. 

  Vánoční pečení pro Unicef 
ZŠ V. Košaře několik let spolupracuje 
s mezinárodní organizací Unicef, už dva-
krát se zapojila do projektu Adoptuj pa-
nenku a zachráníš dítě. Mnoho žáků, ro-
dičů a učitelů ušilo panenku, z jejíhož 
prodeje se zaplatilo očkování pro děti 
z celého světa. Letos škola zakoupí z vý-
těžku Vánočního pečení jeden z „dárků 
pro život“ (např. tablety na čištění vody, 
školu v krabici, očkování, aj.). Nákupem 
takového dárku pomůže přežít nebo dá 
sílu žít malému dítěti. Všichni, kdo se 
budou chtít zapojit do této dobročinné 
akce, upečou se svými dětmi perníčky či 
jiné vánoční sušenky, zabalí je do balíč-

ku v hodnotě asi dvaceti korun, za kte-
rou pak budou prodávány na vánočním 
jarmarku 19. prosince. Zabalené perníč-
ky a sušenky se jménem dárce mohou zá-
jemci nosit do 18. prosince p. Misiarzové 
do 2.B.

  Novinky na ZŠ F. Formana
Hned několik novinek realizovali pro ten-
to školní rok v ZŠ F. Formana na Dubi-
ně. V pavilonu 2. stupně proběhla rozsáh-
lá výměna oken, došlo k rozšíření datové 
sítě a také k renovaci a modernizaci za-
bezpečovacího prostoru včetně rozšíření 
do nově vybudovaných prostor. „Otevře-
li jsme přístavbu školních dílen a environ-
mentální učebny, dílny jsou vybaveny pů-
vodním nábytkem a nářadím, ale napsali 
jsme projekt do Evropského sociálního 
fondu na celkové nové vybavení a nyní 
čekáme, zda uspějeme,“ uvedla ředitel-
ka školy Ivona Klímová a dodala: „Envi-
ronmentální učebna je nově vybavena ze 
Státního fondu životního prostředí inter-
aktivní tabulí s ozvučením, moderním ná-
bytkem a učebními pomůckami do příro-
dovědných předmětů.“

  Školy si pochvalují veřejnou službu
Základní a mateřské školy na území ob-
vodu si pochvalují působení pracovní-
ků v rámci tz v. veřejné služby. Pracovní 
uplatnění těchto osob v evidenci úřadů 
práce zprostředkovává Majetková správa 
Ostrava-Jih, příspěvková organizace ob-
vodu. Kapacity pracovníků v oblasti úkli-
du a údržby školních budov posílilo jed-
nadvacet osob. „Školy jsou za jejich práci 
rády, protože jim pomáhají vykrýt nedo-
statek hospodářských pracovníků spo-
jený s omezeným množstvím fi nančních 
prostředků na jejich mzdy,“ uvedla Syl-
va Sládečková, vedoucí oddělení školství 
a kultury ÚMOb Ostrava-Jih s tím, že zá-
jem škol o tuto službu je značný. 
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JIŽNÍ LISTYINZERCE

PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická  1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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vybraného vánočního dárku?
V době od 27. 12. 2012 do 13. 1. 2013 můžete bez obav vrátit nerozbalený
dárek v původním, neporušeném obalu, a my vám zboží vyměníme 
nebo vrátíme zpět peníze, i když od jeho zakoupení uplynula delší lhůta než 14 dní.

Nakupujte proto již nyní s předstihem a vyhněte 
se předvánočnímu stresu na poslední chvíli.

Straší Vás představa nevhodně
DARUJ BEZ OBAV

PO-PÁ 8-20, SO 9-19

Showroom internetového obchoduProdejna 
www.kasa.cz Navštivte naši prodejnu KASAHOUSE a nakupte za internetové ceny.

Sjízdná 5602/4, Ostrava-Třebovice841 800 800
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Vám přináší  VÁNOČNÍ KONCERT

JUSTIN BLAIR 
&  THE SOULFUL GOSPEL SINGERS 

(USA)

OSTRAVA
KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE 
14.12. 2012 ve 20 hod.
Strhující vystoupení černošských  umělců, kteří hrají 

a zpívají gospely, spirituály, evergreeny 
s duchovní tématikou a tradiční vánoční koledy.

www.arena-vitkovice.cz
 Prodej vstupenek v síti TICKET ART

92x63_GOSPELY 2012_nase ostrava.indd   1 26.09.12   7:59
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