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Strom u K-TRIA bude nově nazdoben
Tržiště už nabízejí vánoční sortiment
Majitelé tří ubytoven byli pokutováni
Ukliďme svět, ukliďme Ostravu-Jih

Štafeta na počest
Evropského města sportu
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Sedmé místo pro obvod Ostrava-Jih
Na pěkném sedmém místě
skončil městský obvod Ostrava-Jih v anketě „Nejkrásnější
město a obec Čech a Moravy
2013“, která od začátku dubna
do konce října probíhala na
webových stránkách regionálního informačního portálu
CZREGION.
Nejlidnatější ostravský obvod
se sto deseti tisíci obyvateli si
díky internetovému hlasování návštěvníků (15 946 hlasů)
ve srovnání s loňským rokem
o dvě příčky pohoršil. Z vítězství se radoval Manětín, mezi
obcemi zvítězil Klapý. 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 nejnavštěvovanějším regionálním informačním portálem. Cílem
ankety je poukázat na krásy
krajů, měst a obcí České repub-

liky. Soutěž bude pokračovat
i v příštím roce, její sedmý ročník odstartuje 1. dubna 2014 ve
12 hodin.
„Velice si tohoto výsledku vážíme,“ uvedl starosta Karel

době jich díky dvěma projektům realizovaných Magistrátem města Ostravy ještě přibude, jen v Bělském lese bylo letos
na podzim vysázeno přes osm
stovek nových stromů.

Sibinský a v následujícím rozhovoru připojil konkrétnější
informace.

Nejlépe o tom vypovídá fakt,
že obvod Ostrava-Jih byl nedávno vyhodnocen jako nejlépe
udržovaný ve městě.
Určitě, není to jen o údržbě veřejných prostranství, i když to
je pochopitelně nejvíce na očích
veřejnosti. Na úřadě fungují
dvě pracovnice, takzvané inspektorky veřejného pořádku,
které mají obvod rozdělený na
dvě poloviny, a každá z nich
se denně pohybuje ve svém
rajónu. Samy vyhledávají nedostatky a samozřejmě reagují
na podněty občanů. Pokud se
jedná o náš majetek, okamžitě
zjednáme nápravu, v opačném
případě jejich připomínky posíláme na příslušné instituce.

Proč si podle vás občané Jihu
myslí, že právě jejich obvod je
ten nejkrásnější?
Podle mě je jedním z hlavních
faktorů skutečnost, že v této
části města je spousta zeleně.
S trochou nadsázky se dá říci,
že Jih je zelený, i když právě
v tomto ročním období to není
až tak vidět. Když k nám přijíždějí návštěvy z jiných částí
republiky, téměř vždy shodně
hned při uvítání uvedou, že
jsou překvapeni, kolik je všude
okolo stromů a udržovaných
zelených ploch. A v nejbližší

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ÚMOB OSTRAVA-JIH
Odbor dopravy a komunálních služeb (dotazy směřující např. k sekání trávy,
kácení stromů, přistavování kontejnerů): 599 430 270
Odbor bytového a ostatního hospodářství (např. pronájmy bytů): 599 430 243
Oddělení kancelář starosty (jubilejní sňatky, setkání jubilantů, vítání občánků): 599 430 410 – p. Zubková
Všechny podrobné kontakty na pracovníky jednotlivých odborů a oddělení
ÚMOb Ostrava-Jih jsou uvedeny na adrese www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

Zatím to funguje a jsem rád, že
se do toho občané sami aktivně
zapojují.
Obvod už není jen šedé sídliště,
k jeho celkovému obrazu přispívají i barevné fasády panelových domů. Souhlasíte?
V rámci různých projektů dochází k revitalizaci nejen panelových domů, ale i základních a mateřských škol. Kromě
estetického vzhledu se jedná
o značné tepelné úspory, což
je ve školských objektech stavěných většinou před čtyřiceti
padesáti lety velice významná
věc.
Asi vás těší, že Ostrava-Jih
se v anketě webového portálu
CZREGION pravidelně umísťuje na předních příčkách.
Občanům mohu slíbit, že je to
pro nás závazek do příštích let.
Dále budeme spravovat chodníky, komunikace i podchody
a starat se o obvod tak, aby se
v něm lidé cítili dobře.
Michael Kutty

Rada MO Ostrava-Jih schválila termíny sezdávacích dnů pro uzavírání manželství v roce 2014.
Jedná se o soboty 11. a 25. ledna, 8. a 22. února,
8. a 22. března, 5., 12. a 26. dubna, 17. a 31. května,
14. a 28. června, 12. a 19. července, 9. a 23. srpna,
6., 13. a 20. září, 4. a 18. října, 8. a 22. listopadu,
6. a 20. prosince. Více informací lze získat v hlavní radniční budově v přízemí na oddělení matriky
(kanceláře č. A 017, A 018 a A 019).

INZERCE

LISTOPAD - PROSINEC

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 / Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka
Obchodní dům Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451 / Frýdek-Místek Obchodní dům KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218
Os
str
Karviná-Ráj Kosmonautů 837/70, tel.: 596 313 063

REK
K
+ Vánoční DÁREK

OPTIKA TRIUMPH
Ordinace očního lékaře

až

* pouze provozovny v Ostravě

50 % SLEVA 30 % SLEVA

NA BRÝLOVÉ OBRUBY

www.triumphoptical.cz

měření a komplexní vyšetření*

CESTA K NÁM SE VÁM ROZHODNĚ VYPLATÍ!

NA BRÝLOVÉ ČOČKY - TRANSITIONS - MULTIFOKÁLNÍ - JET
s úpravou MAR, MAR SH, PUR, TITAN

Tyto slevy nelze sčítat.

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ
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Uspávání Bělského lesa

…Po příchodu do Bělského lesa se průvod shromáždil
na stanovišti osvětleném čajovými svíčkami, kde
všechny přivítal organizátor akce Pavel Kotala…

11

Piktogramový koridor pro cyklisty

…Tímto vodorovným dopravním značením se v Ostravě
upozorňuje na zvýšenou přítomnost a převažující směr
jízdy cyklistů na pozemní komunikaci…

19

SVČ Ostrava-Zábřeh v novém hávu

…Revitalizace budovy byla ﬁnancována z operačního
programu Státního fondu životního prostředí
a z ﬁnančních prostředků Magistrátu města Ostravy…

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
už za měsíc nás čekají nejkrásnější svátky v roce. Blížící se
Vánoce se promítly
i do obsahové náplně
listopadových Jižních
listů. Na straně čtyři
se můžete dočíst o vánoční výzdobě na území obvodu, nabízíme
pozvánky na tradiční akce spojené s rozsvícením stromů a nechybí seznam tržních
míst, na kterých bude k dispozici vánoční
sortiment. V závěru zpravodaje se rubrika
Pohled do historie zaměřuje na vánoční
zvyky a obyčeje v našem kraji.
Velkou radost mám z toho, že náš obvod
opět po roce zabodoval v anketě o nejkrásnější město. Více se dočtete na vedlejší straně. Z dalších článků bych chtěl upozornit
alespoň na další informace týkající se obchodního střediska Odra ve Výškovicích,
aktuální vývoj kolem stavby propojení ulic
Plzeňská a Pavlovova nebo o rekonstrukci
světelné signalizace na frekventované křižovatce před radnicí. V tomto čísle vychází
poslední díl okrskářů ostravské městské policie, kteří působí v našem obvodu. Podrobně představujeme základní školu Bohumíra
Dvorského ze sídliště Bělský Les.
Závěrem bych vás chtěl pozvat první dvě
prosincové neděle na zajímavý program
před Domem kultury Akord a kulturním
střediskem K-TRIO, kde budou rozsvíceny vánoční stromy. Ten na pěší zóně
u K-TRIA bude nově osvětlen.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční ve
čtvrtek 12. prosince v 9 hodin v nadstavbě
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.
 Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že v pátek 27. prosince 2013 bude Úřad městského obvodu
Ostrava-Jih z technických důvodů uzavřen. V úterý 31. prosince 2013 pak bude
pro veřejnost otevřen do 12 hodin.
 Projekt Zpátky do práce
V prvních dvou měsících roku 2014 bude
jedenkrát týdně probíhat školení v rámci
projektu Zpátky do práce na vlnách internetu. Projekt je zaměřen na ženy, které se
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po rodičovské dovolené chtějí vrátit zpět
do práce a zvýšit své pracovní uplatnění.
V rámci projektu se účastnice zaměří na
schopnosti a dovednosti formou sociálního koučinku a osvojí si znalosti a možnosti využívání nástrojů internetové aplikace
Web 2.0, které jsou vyžadovány ze strany zaměstnavatelů. Podrobné informace
jsou na stránkách www.zpatkydoprace.cz
nebo je podá p. Poledníková na tel. čísle:
775 556 639, e-mail: meter.pp@seznam.cz.
 Dny otevřených dveří na gymnáziu
Gymnázium Ostrava-Zábřeh na Volgogradské ulici pořádá 3. prosince a 21. ledna 2014 vždy od 15 hodin dny otevřených
dveří. Návštěvníci získají bližší informace
o škole a mohou se seznámit s podmínkami pro studium.

 Novoroční ohňostroj bude!
Také první den roku 2014 se Ostravané
mohou těšit na tradiční novoroční ohňostroj. Už poosmé se bude konat na kruhovém objezdu v Hrabůvce. Velkolepá
hudební a světelná show začne ve středu
1. ledna v 18 hodin. „Protože se jedná
o výjimečnou akci s ohromným ohlasem
občanů nejen z našeho obvodu, je naší
povinností udělat všechno pro to, aby se
znovu opakovala. Zajistit po všech stránkách zdárný průběh ohňostroje nás každoročně stojí nemalé úsilí, a proto jsem
nesmírně rád, že se nám to podařilo. Nakonec jsem to všem návštěvníkům slíbil,“
usmál se starosta Karel Sibinský. Konkrétnější informace přineseme v příštím čísle
Jižních listů, které vyjde už 16. prosince.
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Strom u K-TRIA bude letos nově nazdoben
Vánoční výzdoba na území městského obvodu Ostrava-Jih bude v podobném rozsahu jako v minulých letech.
Ozdoby budou instalovány na stejných
místech, tj. na ulicích Horní, Dr. Martínka
(v okolí kruhového objezdu), Výškovická
(v okolí nákupního střediska Kotva a Kina
Luna) a ve Výškovicích kolem nákupního
střediska Odra. Kompletní vánoční výzdo-

ba obvodu přijde zhruba na 580 tisíc korun.
Vánoční stromy se každoročně stavějí
na náměstí SNP v Zábřehu, na pěší zóně
u kulturního střediska K-TRIO v Hrabůvce
a na nedalekém kruhovém objezdu. Zdobí
se také rostlé stromy u Úřadu městského
obvodu (ÚMOb) Ostrava-Jih, na náměstí
Generála Svobody v Zábřehu a ve Výškovicích v ulicích Husarova a u nákupního
střediska Odra.
Výzdoba včetně budovy ÚMOb Ostrava-Jih
bude rozsvícena na první adventní neděli
1. prosince. V tento den v 16.15 hodin dojde
za přítomnosti starosty obvodu Karla Sibinského k rozsvícení stromu na náměstí SNP
v Zábřehu před Domem kultury AKORD.
Už od 14 hodin bude pro návštěvníky připraven bohatý kulturní program. Vystoupí
folková kapela Bujabéza a moderní cimbálová muzika Medicimbal, v jejímž podání
zazní kromě lidových písní také hity U2,
Stinga, Pink Floyd, Petera Gabriela, Coldplay aj. Pro děti zahraje Divadlo Smíšek
pohádku Čarovné Vánoce a připravena je
také adventní výtvarná dílna. Svátečním
odpolednem bude návštěvníky provázet
moderátor Roman Pastorek. Akce si vyžádá určité dopravní omezení, v době od 15
do 17 hodin bude průjezd Čujkovovou ulicí
a ulicí Rodimcevovou pro osobní dopravu
uzavřen. Bližší informace o programu jsou
na www.dk-akord.cz.

Krátce
 Výstava Kouzlo Vánoc
Od 26. do 29. listopadu se v restauraci U
Chýlků na Závodní ulici 68 v Hrabův-

ce uskuteční tradiční výstava nazvaná
Kouzlo Vánoc. Otevřena bude od 9 do 17,
v pátek jen do 16 hodin.

Tržiště nabízejí vánoční sortiment
Už od 18. listopadu si návštěvníci tržiště
na Čujkovově ulici v Zábřehu mohou zakoupit vánoční sortiment. V široké nabídce nechybějí formičky na cukroví, hračky,
oděvy, bytový textil, spotřební zboží, drogistické zboží, maso, uzenářské výrobky,
domácí zabijačka, koření, potraviny, vejce,
ovoce, zelenina, občerstvení, ruční a rukodělné práce, jmelí, větve, vánoční ozdoby,
medovina, svařák, cukroví, kožešiny či
zimní oblečení.
Výše uvedené zboží si návštěvníci mohou zakoupit na stálých tržních místech
obvodu – v Hrabůvce u bývalé restaurace
Savarin, na ploše před Hruškou (bývalý
komplex Budoucnost), v Zábřehu u ob-

chodního střediska Albert na Jugoslávské
ulici, na ploše u obchodního komplexu na
Horymírově ulici, na tržišti v Čujkovově
ulici, dále u Alberta na Dubině a také u obchodního střediska Odra ve Výškovicích.
Pouze vánoční a zabijačkový sortiment
bude možné prodávat v Hrabůvce před
„Železňákem“ na ulici Horní a v Zábřehu
před obchodním centrem Kotva.
V pondělí 16. prosince pak na uvedených
místech bude zahájen tradiční prodej kaprů, k dispozici bude omezeně i u Kotvy
v Zábřehu a na Horní ulici v Hrabůvce.
Provozní doba tržiště a tržních míst je od 8
do 16 hodin, v sobotu a o zlaté neděli pak
od 8 do 12 hodin.
(kut)

Na druhou adventní neděli 8. prosince
v 16.15 hodin bude v rámci Mikulášské
neděle slavnostně rozsvícen vánoční strom
u K-TRIA v Hrabůvce. Jak starosta před
rokem slíbil, letos bude strom ověšen novými ozdobami. Po obě neděle bude současně probíhat tradiční vánoční jarmark
s bohatým doprovodným programem.
Více informací na www.kzoj.cz.
(kut)

OZNÁMENÍ
O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
Statutární město Ostrava, tajemník
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,
vyhlašuje výběrové řízení podle zákona
312/2002 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) na místo:

INVESTIČNÍ REFERENT
Požadujeme VŠ v bakalářském studijním
programu nebo vyšší odborné vzdělání stavebního směru. Přihlášky včetně
příloh zašlete písemně na adresu nebo
doručte na podatelnu úřadu v zalepené
obálce s označením – neotvírat – výběrové řízení, a to ve lhůtě do 5. 12. 2013.
Podrobnosti (včetně popisu práce, náležitostí přihlášky a seznamu zákonem stanovených příloh) najdete na www.ovajih.cz
v sekci Radnice – Úřad – Volná místa
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Varování platí zejména pro seniory
V poslední době se v domovních schránkách některých občanů
objevily pozvánky na jakousi speciální akci pořádanou jistou
společností.
„Občané mě stále častěji upozorňují, že dostávají letáky
s nabídkou připomínající nechvalně proslulé předváděcí
akce pro seniory. Proto bych
chtěl hlavně tuto věkovou skupinu upozornit, aby se nenechala zlákat k návštěvě takových akcí,“ apeloval starosta
Karel Sibinský.
Kopie letáku byla zaslána na
adresu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. „Různí prodejci hledají stále nové
a nové možnosti, jak seniory
na takové akce nalákat, a stále
se jim to, bohužel, daří. Nepomáhají naše varování, články,
přednášky. Senioři se na nás

Od začátku roku 2013 zkontrolovala Česká obchodní inspekce
celkem 292 předváděcích akcí nebo kupních smluv na těchto
akcích uzavřených a nedostatky zjistili inspektoři při 213 kontrolách. V tomto období bylo pravomocně uloženo 133 pokut
za 18,8 milionu korun. Čtyřem firmám pořádajícím předváděcí
akce bylo na návrh České obchodní inspekce odebráno příslušnými živnostenskými úřady oprávnění k podnikatelské činnosti. Další návrhy za závažná a opakovaná porušení zákonů
jsou připravovány.
Od ledna 2014 umožní novela kontrolního řádu dozorovým
orgánům využít jako důkazní materiál při správním řízení audio a videozáznamy z předváděcích akcí, což zvýší účinnost
kontroly. „Výsledky kontrol ve 3. čtvrtletí nejsou důsledkem
snížené kontrolní činnosti, důvodem je nižší počet těchto předváděcích akcí. Řada neseriózních firem pod tlakem kontrolních
orgánů svou činnost v tomto oboru omezila nebo ukončila.
Bohužel za nimi zůstává řada pohledávek státu i nevypořádaných závazků vůči spotřebitelům, nejčastěji seniorům, kteří se
svých práv a nároků budou muset domáhat soudní cestou,“
doplnil ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.
Zdroj: www.coi.cz, 31. 10. 2013

stále v hojné míře obracejí se
špatnými zkušenostmi s různými společnostmi,“ uvedla
předsedkyně sdružení Marcela Reichelová a pokračovala:
„Proto spotřebitele důrazně varujeme před návštěvou podobných akcí. Pokud se na ně pod
vidinou výhry nechají nalákat
a pak jsou následně dotlačeni
k uzavření smlouvy, doporučuji jim, aby se pokud možno
okamžitě obrátili na naši poradnu. Když budeme znát konkrétní případy, můžeme lépe
reagovat a varovat před jednáním konkrétní firmy,“ dodala
Reichelová.
(kut)

Parlamentní volby v Ostravě-Jihu vyhrála ČSSD
Říjnové volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky vyhrála Česká strana
sociálně demokratická se ziskem
20,45 procenta hlasů. Dominovala také v Ostravě-Jihu, kde
dosáhla výsledku 27,95 procenta
voličů. Druhá v nejlidnatějším
ostravském obvodě skončila

KSČM, třetí hnutí ANO 2011
a čtvrtý byl Úsvit přímé demokracie. Následují pravicové strany TOP 09, až šestá skončila ODS
s pouhými 4,82 procenta, naopak
překvapila sedmá KDU-ČSL se
slušným ziskem 3,97 procenta.
Volební účast v Ostravě-Jihu
byla 50,69 procenta.

Česká republika
ČSSD
20,45
ANO 2011
18,65
KSČM
14,91
TOP 09
11,99
ODS
7,72
Úsvit
6,88
KDU-ČSL
6,78
Volební účast 59,48

Ostrava-Jih
ČSSD
KSČM
ANO 2011
Úsvit
TOP 09
ODS
KDU-ČSL
SZ

27,95
18,48
17,57
8,6
5,77
4,82
3,97
2,51

Piráti
2,22
SPOZ
2,11
DSSS
2,07
Svobodní
občané
1,99
Volební účast 50,69
Podrobné statistiky na www.
volby.cz/pls/ps2013/ps3?xjazyk=CZ#14

INZERCE

Vážení zákazníci,

Jan Bláha
ředitel prodejny
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Otevírací doba: 9:00–20:00
24. 12. 2013 9:00–14:00
25. 12. 2013 zavřeno
31. 12. 2013 9:00–14:00
1. 1. 2014 zavřeno

Avion Shopping Park
Rudná 3114/114
700 48 Ostrava
www.decathlon.cz
www.facebook.com/Decathlon.Ostrava

SC-330325/9

rád bych Vám poděkoval za projevenou přízeň v roce 2013. S potěšením sleduji, že
DECATHLON OSTRAVA se stává pro stále více lidí oblíbeným místem nákupu sportovního zboží. O tom svědčí i fakt, že během letošního roku k dnešnímu dni navštívilo
náš obchod více než 150 tisíc platících návštěvníků. V tomto roce jsme prodali více než
420 tisíc kusů našich výrobků, za celou existenci DECATHLONU OSTRAVA pak toto číslo činí
dokonce 1,2 milionu. Každý z Vás má tedy doma v průměru 4 výrobky z naší prodejny.
Na příští rok pro Vás chystáme spoustu změn a překvapení. Naším cílem je být sportovním
obchodem, kde nejen dobře nakoupíte, ale současně strávíte příjemné chvíle s rodinou při
různých aktivitách. Doufáme, že těmito změnami naplníme Vaše přání a představy o tom,
jak by měl ideální sportovní obchod vypadat.
Za celý tým DECATHLONU OSTRAVA Vám přeji příjemné a pokojné prožití vánočních svátků
a oslav Nového roku a těším se u nás v DECATHLONU na viděnou.
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Štafeta proběhla i jižním obvodem
Ve středu 6. listopadu převzali zástupci města v čele s resortním
náměstkem Martinem Štěpánkem v Bruselu oficiálně titul a vlajku Evropského města sportu 2014.
Galavečera v budově Evropského parlamentu se zúčastnily
zhruba tři stovky hostů z celé
Evropy. Každé z oceněných
měst převzalo vlajku z rukou
prezidenta Asociace evropských měst sportu (ACES) při
Evropské komisi Gian Francesca Lupatelliho.
Ostrava se Evropským městem
sportu stala letos na jaře, když
G. F. Lupatelli přijel osobně rozhodnutí o ocenění Ostravy jako
města se vzorovým přístupem
ke sportu oznámit na atletický
mítink Zlatá tretra. Udělení titulu nejen oceňuje dosavadní
práci Ostravy na poli sportu,

ale také zavazuje. A to zejména
směrem ke každodenním aktivitám široké veřejnosti.
Podporovat pravidelné sportování obyvatel Ostravy nelze
bez úzké součinnosti s jednotlivými obvody. Symbolem
spolupráce se stal štafetový
běh, který v pátek 8. listopadu
odstartoval před porubskou
radnicí. Dvě skupiny běžců
vyběhly po dvou trasách, které
se spojily před budovou magistrátu na Prokešově náměstí,
kde je přivítal náměstek primátora Martin Štěpánek. Běžce na
cestě po jednotlivých ostravských obvodech doprovázeli

Starosta Karel Sibinský právě dopsal přání Ostravě do příštího
roku.
Foto: Michael Kutty

žáci základních škol, konkrétně na Jihu žáci ZŠ Klegova
a také sportovci SSK Vítkovice.
Všechny přivítal starosta obvodu Karel Sibinský. Uvedl,
že obvod investuje hodně prostředků do podpory aktivit dětí
a mládeže.
„Řečeno s mírnou nadsázkou,
nechali jsme se inspirovat během s olympijskou pochodní.
V našem případě měli běžci
místo pochodně listinu s erby

jednotlivých obvodů, kam starostové napsali svá poselství
či přání Ostravě do roku 2014,
do roku sportu. Abychom byli
úspěšní, musíme všichni dobře
spolupracovat,“ řekl náměstek
primátora Martin Štěpánek.
Právě v jeho rukou se spojily
listiny z obou okruhů v jeden
celek. Běžci na tratích, které
vedly jednotlivými částmi města, absolvovali celkem 120 kilometrů. www.ostrava.cz, (kut)

Krátce

Ostravská delegace v Bruselu při předání vlajky evropského města sportu 2014.
Foto: David Těšínský
INZERCE

Z Kamil Caru, čistou káru…
- ruční mytí a komplexní kosmetická péče o automobily
- nástřik Plasti Dip (dipování)

Skvělý Vánoční dárek formou dárkového poukazu na veškeré
služby. Výběr typu poukazu a zakoupení v provozovně.
www.kamilcar.com
tel.: 737 367 347

U Hrůbků 119
Ostrava-Pískové Doly

SC-330293/9



 Sbírka víček pro Tomáška
V srpnovém čísle Jižních listů jsme uveřejnili informaci
o sbírce vršků z plastových
láhví, jejíž výtěžek je určen
sedmiletému Tomáši Berkovi upoutanému na invalidní
vozík. „Chceme poděkovat
všem školám, školkám, restauračním i jiným zařízením
a všem lidem, kteří se do
sbírky zapojili. Od července,
kdy sbírka začala, se podařilo
sesbírat na jeden a půl tuny
víček. Jak sbírka probíhá, se
každý může podívat na facebookové stránce Tomášek
Berka,“ uvedla organizátorka Martina Packová s tím, že
sbírka stále pokračuje. Další
informace podá na adrese
martina.packova@seznam.cz
nebo na tel. čísle 736 742 257,
zavolat lze i Radce Berkové na
číslo 736 433 603.

 Zazpívají pro nemocné děti
Už třetí ročník benefičního
koncertu na pomoc nemocným dětem, jehož celý výtěžek
bude předán zástupcům hemato-onkologického oddělení
Fakultní nemocnice Ostrava,
se uskuteční v Sanatoriích
Klimkovice. Na koncertu bez
nároku na odměnu vystoupí
Václav Fajfr, René Souček, Ota
Maňák a Nikola Sýkorová, vokální skupina Sluníčko, kapela Marian a 333, pěvecký sbor
Gymnázia Olgy Havlové. Jako
hlavní host vystoupí Jaroslav
Wykrent a In Blue Ivana Němečka. Akci, která se uskuteční 5. prosince v 18 hodin, bude
moderovat Vladimíra Dohnalová. Vstupenky je možné
zakoupit v Ostravském informačním servisu, v Sanatoriích
Klimkovice a ve Fakultní nemocnici Ostrava.
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Zchátralá Odra: zbourat a postavit
Investor dostal zelenou. Jakmile bude více než polovina budoucích prostor pronajata, začne se s demolicí a následnou stavbou
známého obchodního centra Odra.
O tom, že by komplex Odra potřeboval pořádnou proměnu,
vědí obyvatelé Výškovic své.
„Určitě by se to mělo alespoň
opravit, nejenže to vypadá příšerně, ale je to tady dokonce
i nebezpečné. Kdyby se obchody během rekonstrukce zavřely, tak by se to chvíli dalo vydržet, v okolí je dost center, do
kterých se dá pohodlně dojet
tramvají nebo autobusem,“ přiblížila paní Jiřina, která nedaleko chátrajícího centra bydlí.
Obchodní centrum Odra, které bylo postaveno za minulého režimu, je v současné době
v tristním stavu, omítka na
řadě míst chybí, některé přístupy do vyšších pater jsou oploceny, chybí kusy zdiva. Jenže

Odra se nebude jen rekonstruovat, ale rovnou půjde k zemi
a postaví se pěkně od píky.
„Objekt je díky tomu, že se o něj
dlouhá léta nikdo nestaral, což
je také nejspíš důvod, proč jej
obvod prodal, v takovém stavu, že je prakticky neopravitelný. Navíc při dnešních technických požadavcích na moderní
obchody se při současné výšce
prostor do objektu velká prodejna nevejde,“ řekl Deníku
Martin Eliáš, předseda představenstva společnosti 3E Projekt,
která je spolumajitelem objektu
obchodního centra Odra.
Současný harmonogram ještě není přesně známý. V tuto
chvíli probíhají jednání s bankami, které mají zájem projekt

za zhruba 150 milionů korun
financovat. „Jakmile bude středisko ze šedesáti procent obsazeno nájemníky, můžeme se do
projektu pustit, což by mělo být
příští rok. Máme zájem udělat
malé nákupní středisko, které
nemá ambice konkurovat velkým obchodním centrům a je
určeno především pro běžné
nákupy a služby,“ vysvětlil
Martin Eliáš z 3E Projektu.
Když se o obnově Odry jednalo
vloni, chtěla radnice Ostravy-Jihu do objektu zahrnout i parkovací dům. Z toho ale nakonec
sešlo. „Na tuto myšlenku nás
přivedl městský úřad obvodu,
nakonec z ní sešlo, ale pořád je
to možnost. Obávám se ale, že
v této pohnuté době to opět někam zapadne. Proto zbouráme
objekt bývalé Jižanky a kulturního domu a toto místo bude
připraveno pro nějaký příští

projekt,“ přiblížil Martin Eliáš.
Zároveň dodal, že parkování je
alfa a omega celého komplexu.
„Vytvoříme tady zhruba 280
parkovacích míst. Budou tady
jednak volná nezastřešená parkovací místa a jednak i parkovací místa v samotném objektu,
která budou sloužit zákazníkům,“ sdělil za společnost 3E
Projekt Eliáš. Podle starosty
Ostravy-Jihu Karla Sibinského
projekt parkovacího domu není
mrtvý. „Asi to nebude v takovém rozsahu jako původně. Řešíme, jakým podílem se chceme
na tomto projektu podílet. Je to
komplikovaná záležitost, protože nelze kombinovat soukromý a obecní majetek. Do měsíce bychom ale měli mít jasno,
jakou formou se budeme chtít
ubírat,“ uzavřel Sibinský.
Zdroj: www.msdenik.cz,
9. 11. 2013

Obchodní domy na Jihu
Přestože řada betonových obchodních center z minulého režimu na území Ostravy-Jihu patří soukromým vlastníkům, jako
například Kotva nebo komplex s pivnicí Savarin v Hrabůvce,
obvodu patří například část „Železňáku“ naproti hotelovému
domu Hlubina.
„Obvodu patří jen jeho malá krajní část, konkrétně prostory, ve
kterých momentálně sídlí Coworkingové centrum Viva, restaurace a herna Kimex, kadeřnictví, fotolab, fitcentrum, prodejna
záclon a opravna obuvi – to vše je v prvním patře. V přízemí
pak prostory využívá pizzerie Fontána, květinářství, hodinářství, pohřební služba Concordia, prodejna spojovacího materiálu, prodejna nábytku, Česká pošta a solární studio,“ přiblížil
mluvčí Jihu Michael Kutty.
INZERCE

Kosmická 1723/2
Ostrava Poruba
tel./fax: 596 956 220
ISO: 9001: 2000
e-mail: vodar@atlas.cz

PRÁCE PROVÁDÍME:

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

SC-322298/10

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE
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Bude propojení Pavlovové a Plzeňské později?
Jak bude pokračovat propojení ulic Plzeňské a Pavlovovy, včetně
cyklostezky a podchodu v Ostravě-Jihu? Společnost Alpine Bau
požádala o posunutí termínu dokončení stavby.
Necelé čtyři měsíce navíc na
dokončení propojení ulic Plzeňské a Pavlovovy požaduje
společnost Alpine Bau. V dopise, který byl v těchto dnech
doručen náměstkovi primátora
pro investice Jiřímu Hrabinovi,
mj. uvádí, že termín dokončení stavby do 31. srpna příštího
roku je naprosto nereálný.
„Hlavní stavební objekty je
podle plánu výstavby nutné
realizovat ve dvou samostatných etapách, a to po polovinách, aby bylo možné vždy
v jednom provozovaném dopravním pásu ulice Plzeňské
zachovat obousměrný provoz.
Předpokládalo se, že obě etapy
budou provedeny samostatně, aby před zimní přestávkou
mohl být obnoven silniční proStředisko volného času (SVČ)
Ostrava-Zábřeh pořádá od
pátku 29. listopadu do neděle
1. prosince interaktivní výstavu nazvanou Auta v akci.
V prostorách střediska na Gurťjevově ulici 8 bude po všechny tři dny vždy od 9 do 18 hodin připraven bohatý program
na téma Auta, autíčka a formule. Ve spolupráci se členy Sca-

voz v obou dopravních pásech
a tím během zimy umožněn
snadnější, bezpečnější a plynulejší průjezd Plzeňskou ulicí,“
píše vedení Alpine Bau.
To by ale bylo možné, pokud
by práce na první etapě výstavby byly zahájeny začátkem
srpna, což se nestalo. Do předpokládané zimní přestávky je
tudíž není možné dokončit.
„Z uvedeného důvodu jsme
nuceni zahájit stavební práce na
hlavních objektech až začátkem
jara roku 2014, a musíme tedy
požadovat posunutí termínu,“
stojí dále v dopise náměstkovi
pro investice.
Město se teď ocitá v situaci, ze
které vedou v podstatě jen dvě
východiska: buď posunutí termínu přijme, ale ohrozí tím fi-

nancování projektu, nebo požadavek nepřijme a de facto tím
dojde k vypovězení smlouvy.
„Pokud bychom totiž požadovaný termín dokončení, kterým
je 15. prosinec příštího roku,
přijali, fakticky bychom stavbu
financovali až začátkem roku
2015. To už je ale nové období
pro čerpání dotací,“ řekl Deníku náměstek primátora Jiří
Hrabina.
Proto nyní město zpracovává
finanční rizika, která by toto
rozhodnutí přineslo. Náměstek
Jiří Hrabina zároveň dodal, že
pokud by přece jen došlo k vypovědění smlouvy, stavba v Plzeňské ulici by nabrala další
zpoždění.
„Než se ale rozhodovat mezi
těmito dvěma variantami, raději bychom se s Alpine Bau
dohodli na nějakém kompromisu,“ dodal Jiří Hrabina.
V současnosti se zpracovává

lextric klubu z Horní Lhoty si
návštěvníci mohou vyzkoušet
digitální autodráhu. Na ploše více než
200 m2 si
budou moci
zazávodit malí i velcí příznivci formulí. Připravena bude
soutěž o nejrychleji zajeté kolo
tratě, výtvarné dílny, kvízy
a mnoho dalších doplňko-

vých aktivit. Součástí akce je
výtvarná soutěž na téma Namaluj auto snů, vernisáž děl
bude probíhat
během
celé
výstavy a nejlepší díla budou vyhodnocena
1. prosince v 10 hodin.
Auta v akci nabídnou program
pro celou rodinu. Navazují na
úspěšnou akci Vlaky, vláčky,

Auta v akci

materiál, který bude předložen městskému zastupitelstvu,
které pak rozhodne o dalším
osudu stavby v nejlidnatějším
ostravském obvodu.
Co to znamená pro Ostravany?
Pokud první etapa výstavby
kanalizačního sběrače a podchodu v Plzeňské ulici začala
počátkem prosince, bude nutné
na zimu uzavřít dopravní pás
ve směru na Hrabůvku. Plánovanou realizaci cyklostezky je
podle společnosti Alpine Bau
možné započít až v příštím
roce, protože se opozdila přeložka silových kabelů, kterou
měla zajistit jiná energetická
firma. Pokud by posunutí termínu prošlo, stavba by měla
být dokončena k předání městu
k užívání do 15. prosince. Fakticky by ale byla Ostravanům
k dispozici nejspíš na jaře 2015.
Zdroj: www.msdenik.cz,
21. 10. 2013
mašinky z jara letošního roku,
kterou během dvou dnů navštívilo více než dva tisíce lidí.
Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách
www.svczabreh.cz a www.
scalextrichornilhota.estranky.
cz/. Kontaktovat lze také Ing.
Janu Ďulíkovou ze SVČ (jana.
dulikova@svczabreh.cz,
tel.
596 753 224).
(kut)

INZERCE

www.kruhovy-trenink-ostrava.cz
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tel.: 553 034 357,
776 276 526

„ZABIJÁK
BŘICHA“

Foto: Michael Kutty

Y
NÍ SLEV
VÁNOČ VIČENÍ
NA C KOVÉ
A DÁR AZY
POUK

Pracovnice
odboru
kontroly a interního
auditu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Ing. Miriam Šterclová
získala od Českého červeného kříže Zlatý kříž
3. třídy za osmdesát
bezpříspěvkových odběrů krve. Na jednání
obvodních radních ji
poblahopřál místostarosta Radim Miklas,
z jehož rukou převzala
kytici a dárkovou sadu
hrníčků.
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ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Uspávání Bělského lesa Technická dovednost žáků

Foto: Eva Uhlářová

V sobotu 9. listopadu proběhla už potřetí akce s názvem Uspávání Bělského lesa.

Každoročně ji pořádají Lesy
České republiky ve spolupráci
s Mateřskou školou Harmonie
v Hrabůvce. Jedná se o lampiónový průvod spojený s rituálem uspávání lesa a s přátelským setkáním dětí školky,
jejich rodičů a dalších příbuzných, zaměstnanců školky
a Lesů ČR.
Po příchodu do Bělského lesa
se průvod shromáždil na stanovišti osvětleném čajovými
svíčkami, kde všechny přivítal
organizátor akce Pavel Kotala.
Následovalo vystoupení šamana Ondry, který tancem, hrou

na šamanský buben a zpěvem
uspal les k zimnímu spánku.
Atmosféru dokreslovaly barevně svítící lampióny dětí a cinkání zvonečků a rolniček jejich
rodičů. Pak se průvod přesunul do prostor lesní školky,
kde měli všichni možnost zazpívat si písně s doprovodem
kytary spolu s ředitelkou MŠ
Harmonie Lenkou Divinskou,
děti malovaly křídami obrázky
a v budově se mohly dívat na
promítané pohádky. Pro zahřátí bylo připraveno občerstvení
v podobě opečených párků
a teplých nápojů.
(d)

Ve školní dílně ZŠ Volgogradská 6B se koncem října uskutečnil už 4. ročník celoměstské soutěže Technická dovednost žáků
v oblasti ručního zpracování
dřeva a kovu. Cílem projektu je
propagace a osvěta technických
oborů a řemesel mezi školami
i rodiči v ostravském regionu,
zatraktivnění odborného vzdělávání, změna všeobecného nezájmu žáků a rodičů o technická povolání a snaha dosáhnout
řemeslné úrovně žáků z osmdesátých a devadesátých let minulého století.
Soutěže se zúčastnilo šestatřicet
žáků z jedenácti základních škol
z Ostravy a okolí. Každá škola
vyslala dva až čtyři nejzručnější
žáky osmých a devátých ročníků, kteří soutěžili v oblasti ručního zpracování dřeva a kovu.

Žáci vyráběli šroubovák dle odborných instrukcí učitele Mgr.
Rostislava Hrušky, technického
výkresu a předvedeného finálního výrobku. Výroba šroubováku (kombinovaného výrobku
ze dřeva a kovu) byla náročná,
přesto ji všichni žáci úspěšně
dokončili, i když v dílně strávili
téměř šest vyučovacích hodin.
Mezi žáky se objevilo i několik
dívek, které svou důslednou,
přesnou a téměř dokonalou
prací předčily i některé chlapce.
Nejlépe si vedly Tereza Bašková
a Daniela Bugalová z pořádající
ZŠ Volgogradská. Nejlepších
deset žáků bylo odměněno
hodnotnými cenami (tablety,
mobily, mp3). Soutěž podpořily dotace z Městského obvodu
Ostrava-Jih a z Magistrátu měs(d)
ta Ostravy.

Krátce
 Memoriál Evžena Hadamczika
Od 15. do 17. listopadu se
žáci 5. B a 6. B ZŠ Klegova 27
startující pod hlavičkou MFK
Vítkovice zúčastnili prestižního halového turnaje přípravek
U12 v malé kopané. Memoriál Evžena Hadamczika se za
účasti dvanácti týmů z ČR,

Slovenska a Slovinska (mj.
Baník Ostrava, MFK FrýdekMístek, FC Hlučín) konal ve
sportcentru Dubina. V silné
konkurenci dosáhly vítkovické naděje pod taktovkou hlavního kouče T. Zdobnického
výrazného úspěchu a poprvé
v historii celý turnaj vyhráli.

INZERCE

ODPRÁŠENO 2

DALŠÍ MODERNÍ FILTR JIŽ BRZY V NAŠÍ HUTI!
Snížili jsme emise na historické minimum. Do konce roku roku 2015 investujeme
do ekologizace další 2,6 miliardy korun a opĐt výraznĐ snížíme náš vliv na životní
prostįedí.

Pro lepší život v regionu
SC-332171/2

www.arcelormittal.cz

AMO_filter_188x86.indd 1
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Ostraváčci soutěžili v minivolejbalu
Předposlední říjnové nedělní
dopoledne patřila tělocvična
na ZŠ A. Kučery malým volejbalistům z Ostraváčku.

o hlasitou radost, ani o slzičky
zklamání. Žádné z dětí však
nemuselo být smutné, protože
všechny na závěr obdržely malou sladkou odměnu.
Tým ŠSK Ostrava zvládl organizaci celého turnaje na výbornou. „Poděkování za vstřícný
přístup patří vedení základní
školy Alberta Kučery a také
městskému obvodu Ostrava-Jih, který podporuje naše sportovní aktivity,“ uvedla Alice
Zemanová, tajemnice ŠSK Ostrava.
(d)

Školní sportovní klub (ŠSK)
Ostrava pro ně připravil v tomto školním roce už druhý turnaj v barevném minivolejbalu.
Akce se zúčastnilo přes padesát
týmů, povzbudit své favority
přišla i početná skupina rodičů.
Po celý den probíhaly na osmi
hřištích pro minivolejbal líté
boje, při kterých nebyla nouze

Jaromír Mielec sbírá
Halloween na ZŠ Klegova
úspěchy na olympiádách

Pravděpodobně nejaktivnějším
reprezentantem Gymnázia Ostrava-Zábřeh na Volgogradské
ulici je student kvinty B Jaromír Mielec (na snímku). V minulém školním roce se probojoval do celostátního finále
Astronomické olympiády, kde
obsadil osmou příčku, zvítězil

ve finále celorepublikové
fyzikální soutěže Fermiho úlohy, kterou pořádá
Přírodovědecká fakulta
Univerzity
Palackého
v Olomouci.
Dále obsadil druhé místo v krajském kole Chemické olympiády, čtvrté
místo v krajském kole
Matematické olympiády,
zvítězil v okresním kole
Fyzikální olympiády, byl
nejlepším studentem ostravských středních škol
v kategorii Kadet mezinárodní
matematické soutěže Klokan.
Za tyto úspěchy byl školou
nominován a Radou města Ostravy vybrán mezi dvanáct oceněných žákovských osobností
statutárního města Ostravy ve
školním roce 2012/2013.
(d)

INZERCE

nebo dr. kdekoli v 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-331894/8

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

UZÁVĚRKA
INZERCE
DALŠÍHO ČÍSLA
JE 4. 12. 2013

Obrovský úspěch zaznamenala akce ZŠ Klegova ke svátku Halloween,
která se konala ve čtvrtek 24. října od 16 hodin a byla pořádána převážně pro žáky 1. stupně. Nejprve si žáci ve vstupní hale mohli vytvořit společně se svými rodiči a učiteli drobné výrobky s tematikou
Halloweenu. Poté postupně procházeli ve dvojicích vytyčenou trasou
přes budovu školy, školní atrium i hřiště úžasnou „pohádkovou říší“.
Na jednotlivých stanovištích potkávali kromě spousty čarodějnic i jiné
známé postavy: bílou paní, vodníky, zombie, trio malých trpaslíků
nebo egyptskou mumii. Odpovídali na jednoduché otázky ze známých
pohádek a pohádkových filmů a za správné odpovědi byli odměněni
sladkostmi. Velkou pochvalu si zaslouží žáci vyšších tříd, kteří si sami
navrhli a ztvárnili všechny pohádkové masky. A vymysleli si je tak
dokonale, že mnohé masky se nepoznaly navzájem ani mezi sebou. Atmosféru navíc dokreslovala podmanivá strašidelná hudba zaznívající
celou budovou školy a barevné osvětlení vytyčující trasu. Iluze trochu
strašidelného pohádkového hradu byla dokonalá, o čemž svědčí nadšení
malí návštěvníci i jejich rodiče.
„Přestože Halloween není typický český svátek, akce se setkala
s velkým ohlasem,“ uvedl ředitel školy Aleš Vodička a za výraznou
organizační a finanční pomoc poděkoval občanskému sdružení při
ZŠ Klegova.
(d)

10

JIŽNÍ LISTY

AKTUALITY

Piktogramový koridor pro cyklisty
vyznačuje a zvýrazňuje směr
jízdy cyklistů odpovídající
obecné úpravě silničního provozu nebo vycházející z místní
úpravy silničního provozu.
V obvodu Ostrava-Jih je stejné
vodorovné dopravní značení
použito ještě v ul. U Prodejny
v Hrabůvce a před světelnými
křižovatkami, v nichž je vyznačen předsazený prostor pro
cyklisty (např. na ul. Závodní
před křižovatkou s ul. Rudnou,
na ul. Čujkovově před křižovatkou s ul. Výškovickou). (kut)

Čipování psů: majitelé
by si měli pospíšit!
Od začátku letošního roku
platí v Ostravě povinné čipování psů. Čipem musejí být
označeni všichni nově narození psi nejpozději do svých
tří měsíců. Starší pejsci, které
už mají Ostravané doma, se
budou muset nechat načipovat nejpozději do konce
tohoto roku. Z vyhlášky vyplývají pro chovatele psů dvě
povinnosti. Nechat psa označit čipem a přihlásit ho do
evidence v daném městském
obvodu. Čipování se mohou
vyhnout pouze lidé, jejichž
pes byl označen bezproblémově čitelným tetováním do
konce roku 2012.
Na odboru výstavby a životního prostředí (1. patro
budovy B) chovatel předloží
potvrzení od veterináře, který
aplikaci čipu provedl, zde pak
potvrdí bezdlužnost a uzavře
darovací smlouvu. Poté mu
v pokladně (budova D) bude
proplaceno 200 korun. Pro
získání příspěvku musí být
pes označen čipem v roce 2013
a nejpozději 30 dnů ode dne
označení psa čipem musí být
majitel přihlášen do evidence chovatelů psů označených
čipem. Kontrolu psů budou
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provádět strážníci Městské
policie Ostrava od začátku
příštího roku.
Ze zhruba sedmi tisíc evidovaných psů je označených čipem nebo tetováním, které se
provádělo do konce loňského
roku, asi 2900 psů, což představuje zhruba jednačtyřicet
procent.
Dvousetkorunový
příspěvek na očipování si zatím vyzvedlo pouze cca 1650
chovatelů psů. Měli by proto
využít nejbližších úředních
dnů a termínů a nenechávat
tyto záležitosti na poslední
chvíli.
„Apelujeme na všechny majitele psů, aby čipování a registraci nenechávali na konec
roku, kdy se předpokládají
dlouhé čekací lhůty k vyřízení registrace a poskytnutí příspěvku,“ uvedl místostarosta
Radim Miklas.
S blížícím se koncem roku
pravděpodobně dojde ke
značné kumulaci přihlašovatelů i žadatelů o příspěvek
a může nastat situace, že někteří nebudou moci být uspokojeni nebo stráví dlouhou
dobu čekáním. Posledním
dnem je pondělí 30. 12. 2013.
(kut)

Někteří dlužníci využili šanci
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih před rokem
rozhodlo prominout poplatky
z prodlení nižší (vyšší) než 20 tisíc korun jednomu subjektu ročně ve výši 95 procent, a to dlužníkům vůči městskému obvodu
Ostrava-Jih, kteří své dluhy na
nájemném a úhradách za plnění
poskytovaná s užíváním bytů
vzniklé před 31. 10. 2012 a veškeré soudní poplatky uhradí
v období od 1. 1. 2013 do 30. 9.
2013. Toto zvýhodnění se nevztahovalo na dlužníky, u nichž
probíhal výkon rozhodnutí –
exekuce. Ve sledovaném období byly vybrány jednotlivými
správci domovního a bytového
fondu (DaBF) a odborem práv-

ním ÚMOb Ostrava-Jih dluhy
v návaznosti na tento „generální pardon“ v celkové výši
2 099 977 korun. V souvislosti
s jejich úhradou byly prominuty poplatky z prodlení v celkové výši 2 046 666 korun. Této
možnosti využilo celkem 183žadatelů. Pro porovnání s rokem
2003, kdy byl tzv. „generální
pardon“ naposledy vyhlášen,
byla jednotlivými správci DaBF
na dlužném nájemném a úhradách za plnění poskytována
s užíváním bytů vybrána částka
ve výši 3 845 535 korun a prominut poplatek z prodlení ve
výši 2 646 011 korun. Tehdy této
možnosti využilo celkem 497
žadatelů.
(kut)

INZERCE

Střední škola společného stravování
Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka
Nabízíme možnost získat
výuční list v oborech:

65-51-H/01 Kuchař-číšník
• školní vzdělávací program KUCHAŘ
• školní vzdělávací program ČÍŠNÍK
• školní vzdělávací program
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

29-54-H/01 Cukrář

Zájemcům o získání maturitního
vysvědčení nabízíme:

65-42-M/02 Cestovní ruch
školní vzdělávací program Služby
cestovního ruchu
Absolventi oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník mohou získat maturitní
vysvědčení v nástavbovém studiu:

65-41-L/51 Gastronomie
školní vzdělávací program Management v gastronomii

Více informací získáte na www.ssss.cz nebo na dnech otevřených dveří
11. prosince 2013, 8. a 15. ledna 2014

SC-331998/2

Tímto vodorovným dopravním
značením se v Ostravě upozorňuje na zvýšenou přítomnost
a převažující směr jízdy cyklistů na pozemní komunikaci.
Značky se užívá na úsecích
pozemní komunikace, kde je
na tuto skutečnost žádoucí
upozornit ostatní řidiče, zejména řidiče motorových vozidel,
proto, aby si byli vědomi většího počtu cyklistů a aby si od
nich v případě míjení udrželi
bezpečný odstup. Piktogramovým koridorem pro cyklisty se

Foto: Michael Kutty

Na mostě přes ulici Horní na Dubině došlo v minulých dnech k vyznačení piktogramového koridoru pro cyklisty.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
příspěvková organizace, Kulturní dům K-TRIO,
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712, 3, www.kzoj.cz
 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
1. a 15. 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, JUDAIZMUS, KŘESŤANSTVÍ, ISLÁM - VZDÁLENÍ PŘÍBUZNÍ?
Lektor a teolog Mgr. Tomáš Oliverius přiblíží
poutavým a srozumitelným způsobem téma,
které je historicky zatížené silnými emocemi a
povrchními úsudky. Předprodej a informace KD
K-TRIO.
5. 12. v 17.30 h, LÉČIVÉ DECHOVÉ MEDITACE, dech, to je energie. Dech probouzí naše
vědomí. Prostřednictvím dechu můžeme svá těla
čistit a léčit. Vědomé propojení s dechem navozuje klid, harmonii. Pravidelná setkávání s Mgr.
Zuzanou Kaiser. Předprodej a informace KD
K-TRIO.
8. 12. od 10 h, MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU
Mikulášský jarmark, doprovodný program, rozsvícení vánočního stromu, vstup zdarma
10. 12. v 17.30 h, CO DĚLAT, ABY NÁM BYLO
HEZKY, udělejte si krásný den, jen tak pro sebe,
a pojďte se setkat s novými přáteli. Na posezení
u čaje s ukázkami vlastní tvorby vás zve spisovatelka Mgr. Jana Hochmannová. Předprodej a informace KD K-TRIO.
10. 12. v 19 h, PLAVCI a JAN VANČURA host
IRENA BUDWEISEROVÁ Vedle starých plavecko-rangerských pecek se objevují i úplné novinky, společně vystoupí jako host výjimečná
zpěvačka Irena Budweiserová. Předprodej KD
K-TRIO, OIS.
17. 12. v 17.30 h, PARTNERSKÁ KOMUNIKACE, objevte dynamiku partnerské komunikace a získejte nástroje k tomu „ jak se domluvit“.
Volná beseda rodinného terapeuta Drahoslava
Červenky, vás seznámí s technikami, které zlepšují partnerskou komunikaci.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
26. 12. v 17 h, KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
v kostele Panny Marie Růžencové Ostrava-Hrabůvka. Účinkují Moravský komorní sbor, na programu F.M. Bartholdy: Jauchzet dem Herrn alle
Welt, Knut Nystedt: Gloria, Józef Świder : Jubilate
Deo, Vytautas Miškinis: Ave Regina, Tibi laus, Tu
es Petrus, Gloria, J. J. Ryba – Česká mše vánoční
– sbor, sóla varhan, F. Liszt: Stabat Mater Speciosa, A. Dvořák – Virgo virginum – sbor, varhany,
W.A. Mozart – Laudate Dominum – sbor, soprán,
varhany. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
26. 12. v 17 h, ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA živá
hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, slosovatelné vstupenky a vánoční překvapení. Předprodej KD K-TRIO
31. 12. v 19.30 h, SILVESTR živá hudba, diskotéka, programové vstupy. Předprodej KD
K-TRIO.
 VÝSTAVY
SNÍM SVŮJ HEDVÁBNÝ SEN – výstava obrazů ostravských výtvarnic Eva Vontorová,
Irena Egertová
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 DĚTEM
8. 12. od 10 h, MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU
Mikulášský jarmark, doprovodný program, rozsvícení vánočního stromu, vstup zdarma
8. 12. v 10, 14 h, ČERTÍ ŠKOLA mikulášská nadílka s Hopsalínem. Interaktivní program plný
pekelných úkolů, písniček a zábavy. Součástí
programu je pro každé dítě mikulášská nadílka,
která je v ceně vstupenky pro děti. Předprodej
KD K-TRIO
22. 12. v 10 h, VÁNOČNÍ SHOW vánoční atmosféra plná zábavy, tance s klaunem Hopsalínem.
Předprodej KD K-TRIO.
 KOMORNÍ KLUB
5. 12. v 18 h, SEDM LET NA CESTĚ - ZAOSTŘENO (NEJEN) NA NOVOU KALEDONII. Cestopisná přednáška s projekcí Romana
Vehovského o Nové Kaledonii a osudu Kanaků - původních obyvatel tohoto „Černého ostrova“. Dále se podíváme krátce na Nový Zéland, do Austrálie, na Srí Lanku..., předprodej
KD K-TRIO na místě v den akce od 17.30 hodin
12. 12. v 19.00 h, PAUL BATTO, Jr. zpívá GOSPELY & SPIRITUÁLY
Ač je znám především jako jazz-bluesový
zpěvák (skladatel) kytarista, začal svou hudební cestu zpíváním gospelu. Předprodej KD
K-TRIO, OIS v den akce na místě od 18.30 hodin.
7. 12. v 17 h, I. ADVENTNÍ KONCERT. Účinkují Soňa Jungová, Josef Lekeš – zpěv Regina
Bednaříková – klavír. Na programu J. Oﬀenbach, F. Lehár, R. Friml, O. Nedbal, E. Walter,
A. Popp, J. Bažant, J. Vinařický. Předprodej KD
K-TRIO, OIS v den akce na místě od 16.30
14. 12. v 17 h, ADVENTNÍ KONCERT II.
Účinkují Kateřina Bendová – harfa, Petr Benda
– housle. Na programu Bach, Pergolesi, Massenet, Saint-Saëns, Gluck, Chopin. Předprodej KD
K-TRIO, OIS v den akce na místě od 16.30
21. 12. v 17 h, ADVENTNÍ KONCERT III.
Účinkují Regina Bednaříková, Karel Jaša – klavír Soňa Jungová – zpěv, Iveta Monsportová
– akordeon. Na programu W. A. Mozart, P. I.
Čajkovskij, F. Angelis, J. L. Pierpont, B. Kaempfert a pásmo vánočních koled. Předprodej KD
K-TRIO, OIS v den akce na místě od 16.30

KINO LUNA
Výškovická 113, 700 30 Ostrava-Zábřeh
AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROGRAMU
KINA www.kzoj.cz
Od čtvrtka 28. 11. do středy 4. 12. v 17.45 h.
(mimo pondělí 2. 12.): KŘÍDLA VÁNOC (ČR
2013). Drama/komedie, hl. role R. Krajčo, Vica
Kerekes, J. Prachař aj., režie Karin Babinská, od
12 let, 110 minut. Vstupné 120 Kč.
Od pátku 29. 11. do středy 4. 12. ve 20.00 h.:
KONZULTANT (The Counselor, USA 2013).
Krimi/thriller/drama, české titulky, ml. nepřístupný, 111 minut. Vstupné 120 Kč.
Od soboty 30. 11. do neděle 1. 12. ve 13.30 h.:
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM 2D (Justin
and the Knights of Valour, USA/Špan. 2013).
Animovaný, české znění, 96 minut. Vstupné
80 Kč.
Od soboty 30. 11. do neděle 1. 12. v 15.30 h.:
HUSITI (ČR 2013). Hravá animovaná komedie,
plná fórů, gagů a písniček, která potěší diváka
každého věku, 85 minut. Vstupné 90 Kč.
Neděle 1. 12. v 10.00 h.: VESELÉ VÁNOCE

ANEB … (ČR). Pohádkové filmové pásmo pro
nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Pondělí 2. 12. v 17.30 h.: RIVALOVÉ (Rush,
USA 2013). Skutečný příběh Nikiho Laudy.
Akční/drama/životopisný. České titulky, od 12
let. Levné pondělí - vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 5. 12. do neděle 8. 12. v 17.30
h. (mimo sobotu 7. 12.) a ve středu 11. 12.
v 19.30 h.: PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? (ČR 2013).
Láskyplná komedie s vánočním nádechem, v hl.
rolích L. Šafránková, J. Abrhám, V. Postránecký,
I. Chmela, P. Kříž, aj. Ml. přístupný, 100 minut.
Vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 5. 12. do pondělí 9. 12. v 19.30 h.
(mimo sobotu 7. 12.): KAPITÁN PHILLIPS
(Captain Phillips, USA 2013). Drama, hl. role
Tom Hanks, české titulky, ml. nepřístupný,
134 minut. Vstupné 120 Kč.
Od pátku 6. 12. do neděle 8. 12. v 15.30 h. (mimo
sobota 7. 12.): PTAČÍ ÚLET (Free Birds, USA
2013). Animovaný příběh dvou krocanů je plný
dobrodružství, zábavy, dojemné lásky a odvahy. Ml. přístupný, 85 minut. Vstupné 80 Kč.
Sobota 7. 12. od 18:00 h.: PŘÍMÝ PŘENOS
– slavnostní zahájení sezóny 2013/2014 LA
SCALA MILANO – Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA. Na motivy románu Alexandra Dumase
ml. „Dáma s kaméliemi“. Libreto: Francesco
Maria Piava. Zpíváno italsky. Violetta Valéry:
Diana Damrau. Alfredo Germont: Piotr Beczala.
Giorgio Germont: Zeljko Lucic. Dirigent: Daniele Gatti. Režie Dmitri Tcherniakov. Vstupné
270 Kč. Welcome drink již v ceně vstupenky!
Neděle 8. 12. v 10.00 h.: VÁNOČNÍ PÁSMO
(ČR). Pohádkové filmové pásmo pro nejmenší.
Vstupné 30 Kč.
Pondělí 9. 12. v 17.00 h.: PŘÍBĚH KMOTRA
(ČR 2013). Příběh inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Od 12 let, 99 minut. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 11. 12. v 17.30 h.: SHOW! (ČR 2013). Dokument - pohled do života teenagerské kapely
5Angels, režie B. Bláhovec, ml. přístupný, 68 minut. Vstupné 80 Kč.
Čtvrtek 12. 12. v 16.30 h. a čtvrtek 19. 12.
v 19.30 h.: HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
3D (The Hobbit: The Desolation Of Smaug, USA
2013). Formát 3D, fantasy, originální verze s českými titulky, ml. přístupný, cca 167 minut.
Vstupné 140 Kč.
Čtvrtek 12. 12. v 19.30 h. a čtvrtek 19. 12. v 16.30
h.: HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D
(The Hobbit: The Desolation Of Smaug, USA
2013). Fantasy, originální verze s českými titulky,
ml. přístupný, cca 167 minut. Vstupné 110 Kč.
Od pátku 13. 12. do neděle 15. 12. ve 14.30 h.:
SOBÍK NIKO 2 – 2D (Little brother, Big touble:
A Christmas Adventure, Finsko, Něm., Dánsko, Irsko, 2012). Animovaný/dobrodružný/komedie, české znění, ml. přístupný, 75 minut.
Vstupné 90 Kč.
Od pátku 13. 12. do neděle 15. 12. v 16.30 h., od
pondělí 16. 12. do středy 18. 12. v 19.30 h.: HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 3D (The Hobbit: The Desolation Of Smaug, USA 2013). Formát 3D, fantasy, české znění, ml. přístupný, cca
167 minut. Vstupné 140 Kč.
Od pátku 13. 12. do neděle 15. 12 v 19.30 h., od
pondělí 16. 12. do středy 18. 12. v 16.30 h.: HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D (The Hobbit: The Desolation Of Smaug, USA 2013). Fantasy, české znění, ml. přístupný, cca 167 minut.
Vstupné 110 Kč.
Neděle 15. 12. v 10.00 h.: POHÁDKY POD
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STROMEČEK (ČR). Pohádkové filmové pásmo
pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Od pátku 20. 12. do neděle 22. 12 v 15.30 h.:
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 2D (Walking
with Dinosaurs). Dobrodružný/rodinný, bez
3D brýlí, české znění, ml. přístupný. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.
Od pátku 20. 12. do neděle 29. 12. v 17.30 h.
(mimo 23. 12. a 24. 12.): PUTOVÁNÍ S DINOSAURY- FILM VE 3D (Walking with Dinosaurs
3D). Dobrodružný/rodinný, 3D formát, české
znění, ml. přístupný. Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč.
Od pátku 20. 12. do čtvrtka 26. 12. v 19.30 h.
(mimo 23. 12. a 24. 12.): HOBIT: ŠMAKOVA
DRAČÍ POUŠŤ 2D (The Hobbit: The Desolation Of Smaug, USA 2013). Fantasy, české znění,
ml. přístupný. Vstupné 100 Kč.
Neděle 22. 12. v 10.00 h.: DVANÁCT MĚSÍČKŮ (ČR). Pohádkové filmové pásmo pro
nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 23. 12. do pondělí 30. 12. v 15.00 h.
(mimo 24. 12.): LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (Frozen, USA 2013). Animovaný film podle klasické pohádky Hanse Christiana Andersena,
české znění, ml. přístupný, 109 minut. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.
Pondělí 23. 12. v 17.30 h.: PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? (ČR 2013). Komedie, od 12 let, 116 minut.
Levné pondělí - vstupné 60 Kč.
Pondělí 23. 12. v 19.30 h.: LÁSKY ČAS (About
Time, VB 2013). Co kdyby se dalo žít nanečisto?
Komedie, české titulky, od 12 let, 123 minut.
Levné pondělí - vstupné 60 Kč.
Od pátku 27. 12. do pondělí 30. 12. v 19.30 h.:
WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT (Secret Life of Walter Mitty, USA 2013). Dobrodružná komedie, české titulky, ml. přístupný.
Vstupné 120 Kč.
Neděle 29. 12. v 10.00 h.: JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA (ČR). Pohádkové filmové pásmo pro
nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Pondělí 30. 12. v 17.30 h.: U KONCE SVĚTA
(The World´s End, USA /VB 2013). Komedie,
české titulky, od 12 let, 109 minut. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
31. 12. a 1. 1. 2014 KINO NEHRAJE
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

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
 Divadlo
10. 12. v 19:00
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy Helenka
Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace tak,
jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí
i dospělých. Přijďte se zasmát, zastydět i zavzpomínat.
V hlavní roli Barbora HRZÁNOVÁ. Dále hrají
Jarmila Vlčková alt. Marcela Šiková a Libor Jeník z Divadla A. Dvořáka Příbram.
Vstupné 410, 350, 290 a 150 Kč
19. 12. v 19:00
Eric Assous: HERCI JSOU UNAVENI
Komedie s pověstným francouzským humorem a šarmem. Bujarý herecký večírek s překvapivým dojezdem. Hrají: Václav Vydra,
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Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Simona
Postlerová alt. Vendulka Křížová, Naďa Konvalinková alt. Jana Boušková a další. Režie: Jan
Novák. Překlad: Alexander Jerie
Produkce: Agentura HARLEKÝN s.r.o.
Vstupné 390, 350, 280 a 150 Kč
Na rok 2014 chystáme divadelní předplatné půlroční. Vhodné také jako dárek pod stromeček. Více na www.dk-akord.cz

Dárkový poukaz v hodnotě 1000, 750, 500 a 300 Kč
Nevíte co pod stromeček? Obdarujte své blízké
dárkovým poukazem z Akordu, ať si sami vyberou kulturní zážitek dle svého gusta.
Připravujeme
17. 1. 2014 od 20:00 DISKOPLES
Hraje DJ Franta Krásný. Ve velkém sále DK
Akord. Vystoupí orientální tanečnice Shahnaz
a taneční skupina Dashuria.

 Koncerty
11. 12. v 19:00
SZIDI TOBIAS & Band – Vánoce 2013
Vánoční koncert slovenské zpěvačky, šansoniérky v doprovodu výborných muzikantů.
Vstupné 330 a 290 Kč

23. 1. 2014 v 19:00 RETRO SCREAMERS
– Nová show oblíbené travesti skupiny.

21. 12. v 19:30
PADDY KELLY – solo & unplugged
Paddy ze slavných The Kelly Family vystoupí
sólově v ČR! Vstupenky pouze v prodejní síti
Eventim, ne v Akordu! Vstupné 845, 768, 735
a 658 Kč.

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 746 062
2. 12. Vánoční florbalový turnaj, od 15 h, info:
p. Kusynová
3. 12. – 5. 12. Mikulášský maraton pro nejmenší,
info: p. Ďulíková
3. 12. – 5. 12. Vánoční tvůrčí dílna pro školy
i pro veřejnost, od 9 do 13 h, info: p. Šamajová
4. 12. Mikulášská zumba show, od 15 h, info:
p. Kusynová
5. 12. Zájezd nejen pro seniory – Vánoční Olomouc, info: p. Kusynová

 Společenské akce
1. 12. od 14:00
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Náměstí SNP, před DK Akord:
od 12:00 vánoční jarmark
od 14:00 kulturní program:
Bujabéza - folková kapela z Olomouce
Medicimbal - lidové moderně / moderní lidově
- lidové písně a hity U2, Stinga, Pink Floyd, Petera Gabriela, Coldplay aj. v novém zvuku z Moravy. Slavnostní rozsvícení proběhne v 16:15
Hudební sál DK Akord:
14:00–16:00 Adventní výtvarná dílna – výroba
andělíčků s CVČ Směr
17:00 Čarovné Vánoce – pohádka Divadélka Smíšek. Moderuje Roman Pastorek. Vstup zdarma.

31. 12. od 19:00 FILMOVÝ SILVESTR
Karnevalová zábava a soutěže s filmovou tématikou. Diskotéka (nejenom) s filmovými písničkami. Soutěž o nejlepší kostým filmové postavy.
Uvádí David Zbavitel (TV Rebel, Rádio Čas
Rock) a hrdinové ze známých filmů.
 Pro děti
8. 12. v 10:00
MIKULÁŠ aneb Kdo s ním letos půjde?
Velká mikulášská pohádka zakončená nadílkou
pro všechny přítomné děti. Účinkují Zdeněk Kačor a divadelní soubor Nahodile. Vstupné 150
Kč děti (nadílka v ceně), 90 Kč dospělí

10. 12. v 8:30 a 10:00
Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání ve zvěřinci
Dopolední pořad pro děti z MŠ a ZŠ, přístupné
i pro veřejnost. Vstupné 65 Kč
 Pro seniory
5. 12. v 15:00 Senior Klub - Mikulášský speciál
Písničky na přání od harmonikáře Bohumila
Rončky. K tanci a poslechu hraje PeteSax. Hudební sál DK Akord. Vstup zdarma
11. 12. v 10:00 Aktivní senior – Zdravé jídlo na
vánoční tabuli
Beseda s výživovými poradci Matějem Stankem
a Petrou Seidlerovou. Vstup zdarma
 Výstavy
28. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Architektura v Moravskoslezském kraji
Vítězné fotografie ze soutěže pořádané Střední
průmyslovou školou stavební Ostrava.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

pobočka Zálom, V Zálomu 1 (bývalá ZŠ)
tel. 724 034 750
2. 12. Seminář DRUMBEN – rytmické aktivity
a bubnování, od 9 do 15 h, nutno se předem přihlásit na bara@arteda.cz
6. 12. Mikuláš pro nejmenší, od 10 do 12 h,
nutno se předem přihlásit na lenka.cervena@svczabreh.cz
14. 12. Zdobení stromečku pro zvířátka v ZOO
Ostrava, info: recepce

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
3. 12. v 19 hod. ALEXANDROVCI . ČEZ ARÉNA
vánoční turné 2013. Ruský armádní soubor vystoupí s hosty Evou Urbanovou a Petrem Kolářem
5. 12. V 19 hod. mimořádný vánoční koncert MARIE ROTTROVÉ. ČEZ ARÉNA. Orchestr SEPTET PLUS, dětský sbor CORO PICOLLO a hosté
6. 12. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – HC
ENERGIE KARLOVY VARY. ČEZ ARÉNA.
utkání hokejové extraligy
11.–15. 12. MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FLORBALU ŽEN. ČEZ ARÉNA.
11.–15. 12. MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FLORBALU ŽEN. MULTIFUNKČNÍ HALA.
16. 12. ve 20 hod. GOSPELOVÉ VÁNOCE
2013. KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE
NATE BROWN & THE WASHINGTON GOSPEL SINGERS /USA/
17.–22. 12. VÁNOČNÍ TRHY. ČEZ ARÉNA.
23. 12. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL –
HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE. ČEZ
ARÉNA. Utkání hokejové extraligy
Veřejné bruslení
středy
16:00 – 17:30 hod. Multifunkční hala
soboty 16:30 – 18:30 hod.
neděle 16:30 – 18:30 hod.

AKTUALITY
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Rekonstrukce světelné signalizace
křižovatky ulic Plzeňská – Horní
Rozsáhlou rekonstrukcí projde
v následujících týdnech světelná signalizace křižovatky
ulic Plzeňská – Horní.
Vypnutí semaforů je naplánováno do pátku 13. prosince. Po
dobu oprav budou provoz na
frekventované křižovatce hlídat dopravní policisté. Práce si
vyžádají také drobné omezení
dopravy v okolí, žádáme proto
řidiče, aby v zájmu bezpečnosti

své i našich pracovníků dodržovali dopravní značení.
Zařízení světelné signalizace křižovatky ulic Plzeňská –
Horní je v provozu již dvacet
let a po těch letech začalo docházet k častější poruchovosti.
„V rámci opravy dojde k výměně stožárů, tlačítek pro chodce,
kabeláže i indukčních smyček
ve vozovce, které počítají projetá vozidla. Na základě těchto
čísel pak je řízená světelná sig-

Po teplém a příjemném létě, které v Ostravě teplotně vyvrcholilo
8. srpna s maximální teplotou vzduchu 38,0 °C, což byl nový ostravský absolutní teplotní rekord (dříve 37,4 °C
z 1. srpna 1994), jsme zažili přibližně dva měsíce „průměrného počasí“ (teplota se pohybovala
okolo průměrných hodnot). Druhá a třetí dekáda října a první listopadová dekáda byly v Ostravě teplotně výrazně nadprůměrné,

nalizace,“ upřesnil ředitel Ostravských komunikací Daniel
Lyčka, s tím, že ročně projdou
touto rozsáhlou rekonstrukcí
dvě křižovatky. „Dvakrát ročně prochází kontrolou všechny
semafory, které na území města
máme a dvě křižovatky rekonstruujeme kompletně. Letos
již proběhla takováto oprava
křižovatky ulic Bohumínská
– Muglinovská – Orlovská za
bezmála 3,8 milionu korun

a nyní rekonstruujeme světelnou signalizaci křižovatky Plzeňská – Horní za 3,6 milionu
korun,“ dodal Lyčka.
Po dobu vypnutí semaforů budou provoz řídit dopravní policisté, opravy si však vyžádají
drobná dopravní omezení také
v okolí křižovatky. „Žádáme
řidiče, aby dbali zvýšené pozornosti a dodržovali dopravní
značení,“ uzavřel Lyčka.
Zdroj: www.okas.cz, 18. 11. 2013

občas provázené nízkými ranními teplotami. Například v pondělí
28. října 2013 byla v Ostravě maximální teplota vzduchu 21,9 °C
a minimální teplota 11,6 °C. Ve stejný den vloni byla maximální teplota pouze 1,8 °C a ležely
4 cm sněhu. Na rozdíl od horských oblastí jsme
sníh v Ostravě letos na podzim ještě nezaznamenali, ale teplotu
pod nulou už ano (-0,4 °C v úterý 12. listopadu).
(d)

Podzim v Ostravě

INZERCE

vity a postupy. „Děti mají oproti dospělým tu
výhodu, že se novým věcem učí takřka samy.
Proto je nejlepší začít s nenásilnou a hravou
formou výuky již v útlém věku,“ doplnila
Antlová.
Jazyková škola Wattsenglish nabízí kurzy pro
děti a dospělé a její součástí je mateřská škola, kde jsou děti vychovávány a vzdělávány
v bilingvním prostředí a důraz je kladen na
individuální přístup. „Srdečně vás zveme na
ukázkovou hodinu anglického jazyka zdarma,“ zakončila Miškaříková.

www.skolkaostrava.cz • www.wattsenglish.com
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ních a sportovních kláních. „Přítomnost rodilého
mluvčího byla pro žáky
motivující a vyburcovala
je k většímu výkonu, jak
v soutěžích, tak i v anglickém projevu. Určit vítěze
nebylo vůbec jednoduché,
neboť výsledky byly vyrovnané, protože žáci byli
pečlivě připraveni a ve
sportovní části bojovali
s plným nasazením,“ konstatovala Martina Miškaříková, zástupkyně ředitelky. Žáci si odnesli
diplomy, upomínkové předměty a poukazy na
výuku s rodilým mluvčím v jejich školách.
„V jazykové škole a anglicko-české školce
Wattsenglish dbáme na výuku prostřednictvím rodilých mluvčích. Děti si tak osvojují
jazyk zcela přirozenou cestou,“ uvádí Petra
Antlová, ředitelka Wattsenglish školky. Společnost Wattsenglish používá svou vlastní
metodiku, která byla vytvořena ve spolupráci
s psychology, pedagogy a lingvisty. Ve výuce
se uplatňují speciální řízené hry, zábavné akti-

Wattsenglish Ostrava

for c
h
dre

Jazyková škola Wattsenglish ve spolupráci se
statutárním městem Ostrava pořádala v pátek
15. 11. Anglické hry pro děti základních škol
z Ostravy.
Hry byly určeny žákům 4. tříd ZŠ a jejich cílem bylo motivovat žáky nejen k angličtině,
ale také ke vzájemné spolupráci, získávání informací a respektování se. Každé třídě
byla přidělena jedna anglicky hovořící země,
o které žáci s paní učitelkou zjistili potřebné
informace, aby ji na soutěži reprezentovali.
Na začátku děti rozparádil rodilý mluvčí Michael. Ze třídy se ozývalo hlasité „Hello, hello, hello!“ A když se Michael zeptal, jak se
děti mají, všechny jednohlasně odpovídaly:
„We are happy!“ Žáci ze ZŠ MUDr. Emílie
Lukášové reprezentovaly Nový Zéland, ZŠ
Klegová Kanadu, ZŠ A. Kučery Austrálii
a ZŠ Srbská Velkou Británii. Všechny prezentace byly velmi originální. Největším překvapením však byl jejich projev v anglickém
jazyce. „Děti jsou velmi šikovné. Překvapilo
mě, kolik vědomostí mají a jak je dokáží prodat,“ řekl Michael, rodilý mluvčí společnosti
Wattsenglish. Po prezentaci se děti přemístily
do Bělského lesa, kde soutěžily ve vědomost-

Anglicko-česká školka

il

Děti z ostravských základních
škol soutěžily s Wattsenglish
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Představujeme okrskáře Městské policie Ostrava
V tomto čísle vychází poslední díl představování okrskářů MP Ostrava, kteří působí na území městského obvodu Ostrava-Jih.
Okrsek č. D 36

Okrsek č. D 37

Rozloha okrsku:
část území MO Ostrava-Jih (městská
část Výškovice)
Ulice: Břustkova,
Husarova, K Odře, Na Výspě,
Proskovická, Předškolní, Smrčkova, Šeříková, Špillarova, Výškovická
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku je tvořena ul. Výškovická, Předškolní, Proskovická, dále vzdušnou čarou
k řece Odře. Jedná se o okrsek
tvořený zástavbou bytových
domů, zčásti oblastí rodinných
domů, nachází se zde i zahrádkářská oblast. Část okrsku je
pokryta lesním porostem (chráněná krajinná oblast), protéká
zde řeka Odra. V okrsku jsou
situována restaurační zařízení,
soukromé provozovny, Stavební bytové družstvo Nová huť,
ordinace dětského lékaře, benzínová pumpa a čerpací stanice
odpadních vod. Problematika
okrsku spadá do oblasti stacionární dopravy, problémy
s parkováním vychází zejména
z nedostatku parkovacích míst.
Častá je konzumace alkoholu
na veřejném prostranství, dochází zde rovněž k rušení nočního klidu a volnému pobíhání
psů.
Okrskář: str. Milina Kubečková

Rozloha okrsku:
část území MO Ostrava-Jih (městská
část Výškovice)
Ulice:
Drůbeží,
Charvátská, Klášterského, Koncová, Lumírova,
Lužická, Nováčkova, Poklidná,
Proskovická, Předškolní, Šeříková, Špillarova, Štefkova, Výškovická
Charakteristika okrsku: Okrsek je ohraničen Předškolní
ulicí, odtud vzdušnou čarou
k řece Odře, hranicí městské
části Výškovice a Výškovickou
ulicí. Jedná se o okrsek tvořený zástavbou bytových domů,
oblastí rodinných domů, v části poblíž řeky Odry se nachází
zahrádkářská kolonie. Je zde
vybudované zdravotní středisko (Terapeut), Hospic sv.
Lukáše, sportovní středisko
CDU sport - volný čas, ZŠ Šeříkova, mateřská škola, Fakulta bezpečnostního inženýrství
VŠB-TU Ostrava, několik restauračních zařízení, soukromé provozovny a obchodní
střediska. Problematikou okrsku je především stacionární
doprava, zejména s ohledem
na nedostatek parkovacích
míst, narušování občanského
soužití dospívající mládeží
a rušení nočního klidu hosty

vracejícími se z restauračních
zařízení.
Okrskář: str. Naděžda Jüttnerová

Okrsek č. D 38
Rozloha okrsku:
část území MO Ostrava-Jih (městská
část Výškovice)
Ulice: 29. dubna,
Jičínská, Srbská, Výškovická
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku je tvořena ul. Jičínská,
Srbská, Výškovická a 29. dubna. Jedná se o okrsek tvořený
převážně zástavbou bytových
domů. V okrsku se nachází areál Odra, ve kterém sídlí většina
provozoven okrsku, nachází se
zde skatepark, několik restaurací, dvě základní školy a mateřská škola. V okrsku často dochází k narušování občanského
soužití a k nedovolenému parkování motorových vozidel,
která pak omezují průjezdnost
pro vozidla integrovaného záchranného systému. Před prodejnami s večerní provozní
dobou se zdržují problémové
osoby, které zde konzumují alkohol a znečišťují veřejné prostranství.
Okrskář: str. Eduard Florek

Okrsek č. D 40
Rozloha okrsku:
část území MO Ostrava-Jih (městská
část Zábřeh) a část
MO Vítkovice
Ulice: Dolní, Jedličkova, Krokova, Neklanova,
Palkovského, Plzeňská, Ruská,
Svatoplukova, U Hřiště, Dehtová, Mečnikovova, Syllabova,
Thomayerova, U Cementárny
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku je tvořena ulicemi
Syllabova, Ruská, Plzeňská
a U Cementárny. Okrsek je
tvořen převážně zástavbou rodinných domů, v areálu bývalé
krajské nemocnice se nachází
Lékařská fakulta Ostravské
univerzity, dále autobazar, čerpací stanice, domov pro seniory, dětské centrum Domeček,
dvě restaurace, několik firem
a dva komplexy garáží. Nejčastěji zde dochází k zakládání nepovolených skládek, krádežím
kovových materiálů, výskytu
osob bez přístřeší, které narušují občanské soužití a veřejný
pořádek hlavně konzumací alkoholu na veřejnosti, a krádežím kovového materiálu z garáží a areálu bývalé nemocnice.
Okrskář: str. Marek Novák

Kontakt na všechny výše uvedené okrskáře: Městská
policie Ostrava, Alberta Kučery 31, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 596 712 293.
INZERCE

 Výzva všem „Hrušovákům“
Občanské sdružení Senioři
Hrušov se obrací na obyvatele
Ostravy-Jihu, bývalé „Hrušováky“, jejich přátele a známé,
s prosbou o zapůjčení fotografií nebo jiných dokumentů
z historie kdysi společensko-průmyslového městysu Hrušova, dnes prakticky zaniklé
ostravské čtvrti. Materiály budou použity pro připravovanou knihu, která vyjde u pří-
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ležitosti jubilejního 10. setkání
rodáků a přátel Hrušova na
jaře roku 2015. Fotografie
i ostatní dokumenty mohou
jejich vlastníci posílat manželům Dudkovým na adresu Hladnovská 119, 712 00
Ostrava-Muglinov nebo se
s nimi pro jiný druh doručení
telefonicky spojit na tel. číslech 604 973 492, 723 490 352.
Všechny zapůjčené materiály
budou vráceny!

SC-331885/1
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Majitelé tří ubytoven
dostali blokové pokuty

Ubytovny, ve kterých žijí převážně sociálně slabí nebo nepřizpůsobiví obyvatelé,
jsou trnem v oku většiny slušných lidí.

Na území obvodu je takových objektů čtrnáct a žije v nich necelých osm tisíc lidí.
Slušným lidem vadí zejména hluk, nepořádek a zvýšená kriminalita v okolí ubytoven.
Protože není v silách města ani obvodu
tato ubytovací zařízení zrušit, jsou prováděny důsledné kontroly těchto zařízení.
Poslední kontroly byly zaměřeny na to,
zda jsou objekty užívány jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem a zda
vlastníci objektů mají dokumentaci jejich
skutečného provedení. Vlastníci i provozovatelé ubytoven nebo dalších nebytových prostorů porušovali stavební zákon,
protože neměli dokumentaci skutečného
provedení nebo dokumentaci ověřenou
příslušným stavebním úřadem. Dále byl

stavební zákon porušován tím, že především k prostorám, které jsou využívány
jinak než k ubytování, nevlastnili uživatelé
a vlastníci objektů kolaudační rozhodnutí
nebo jiné opatření stavebního úřadu k současnému způsobu využití. O zjištěných
závadách byly s jednotlivými vlastníky
objektů sepsány protokoly o kontrolních
prohlídkách užívání stavby, kterými bylo
nařízeno zjednání nápravy v dohodnutých
termínech. Následně byly u všech kontrolovaných zařízení prováděny kontroly plnění zjištěných závad. Ve třech případech
byly vlastníkům objektů z důvodů neplnění termínů uloženy blokové pokuty.
Kontroly plnění závad probíhají průběžně
a jednotliví uživatelé postupně dokládají jak stavební dokumentaci skutečného
provedení staveb, tak chybějící kolaudační
rozhodnutí nebo jiné rozhodnutí stavebního úřadu.
(kut)

PAFORTA 2013
Taneční soutěžní přehlídky parketových kompozic a orientálního tance dětských amatérských souborů PAFORTA
2013, která se uskutečnila v sobotu 9. listopadu v sále DK Akord, se letos zúčastnilo 360 žáků základních uměleckých
škol. Akci už pátým rokem pořádalo
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh
a finančně ji podpořil Městský obvod
Ostrava-Jih.
„Přijelo celkem sedmnáct souborů nejen
z Ostravy, ale i z Bruntálu, Otrokovic,
Havířova, Hranic nebo Zašové. Diváci
viděli více než čtyřicet choreografií,“
uvedla Lenka Červená z pořádající organizace. Porota se skládala z pedagogů Janáčkové konzervatoře a Gymnázia
Ostrava a z aktivních tanečnic a lektorek. Ceny vítězům v šesti kategoriích
předávala Sylva Sládečková, vedoucí
oddělení školství a kultury ÚMOb Ostrava-Jih.
(d)

INZERCE

HC VÍTKOVICE STEEL

LISTOPAD
22. 11. HC Sparta Praha
26. 11. Piráti Chomutov
29. 11. HC Verva Litvínov

PROSINEC
6. 12. HC Energie Karlovy Vary
23. 12. HC ČSOB Pojišťovna
Pardubice

150 Kč

2013/2014

Hlavní
mediální
partner:

Mediální
partner:

Partner:

SC-332267/2

www.hc-vitkovice.cz

ROMAN SZTURC
CENA
VSTUPENKY

SC-322374/21

U TOHO NESMÍŠ
DO
CHYBĚT! PŘIJĎ
ČEZ ARÉNY!
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Poslanecká kancelář Adama Rykaly
V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR byl zvolen také ostravský
poslanec Adam Rykala. „Velmi
si vážím důvěry voličů a děkuji
za preferenční hlasy, které jsem
obdržel. Poslanecký slib sice
budu skládat až poslední listopadové pondělí, ale kancelář
pro veřejnost a bezplatná právní poradna fungovaly i v období, kdy jsem nebyl poslancem,“
uvedl Rykala. Od 2. prosince
bude činnost jeho poslanecké
kanceláře oficiálně znovuzahájena. Každý čtvrtek mohou
občané navštívit právní poradnu, kterou Rykala bezplatně
poskytuje už tři roky. „Během
nich této pomoci využilo přes
dvanáct set občanů. V dnešní
těžké době u nás lidé hledají

V den státního svátku 28. října, kdy si každoročně připomínáme
95. výročí vzniku samostatné Československé republiky, uspořádalo
statutární město Ostrava v Husově sadu v Moravské Ostravě slavnostní shromáždění. Součástí akce byl pietní akt u památníku bitvy
u Zborova. Za městský obvod Ostrava-Jih položili věnce starosta Karel Sibinský s místostarostou Pavlem Plankou.
V pondělí 11. listopadu se u Památníku obětem II. světové války v Komenského sadech konaly oslavy Dne válečných veteránů. Vzpomínková akce se uskutečnila v den 95. výročí ukončení 1. světové války k uctění památky všech veteránů – přímých účastníků světových
válečných konfliktů. Památku padlých i žijících veteránů položením
věnce uctili také starosta Karel Sibinský s místostarostou Radimem
Miklasem.
Snímky: Jan Gara, Josef Zajíc

pomoc zejména kvůli bytům
RPG, rozvodům a vypořádání
majetku, dědictví, majetkovým
sporům, pracovním záležitostem, nájemním smlouvám, exekucím a dluhům,“ vysvětlil Rykala (ČSSD) s tím, že vzhledem
k velkému zájmu o tuto službu
je potřeba se předem telefonicky objednat na čísle 728 436 888.
Jeho poslanecká kancelář sídlí v Ostravě-Zábřehu na ulici
U Studia 33 v budově Střední
školy stavební a dřevozpracující (kancelář se nachází v pátém
patře). Zájemci mohou využít
také městskou hromadnou dopravu, konkrétně tramvaje č. 2
a 7 a autobus č. 48, výstupní zastávka Obchodní centrum. Více
informací na webových stránkách www.rykala.cz.

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc prosinec
1. 12.

Fotbal – FK Stará Bělá
8–14 hod. - turnaj mladších žáků a přípravky
6. 12.
Futsal – KFV Roub Vítkovice
20.15–22 hod. - 2. liga futsalu
7.–8. 12.
Fotbal – FK Stará Bělá
8–16 hod. - turnaj mladších žáků a přípravky
13. 12.
Futsal – KFV Roub Vítkovice
INZERCE
20.15–22 hod. - 2. liga futsalu
14. 12.
Fotbal – MFK Vítkovice
8–20 hod. - turnaj přípravek - dopoledne ročník 2006 U8
a v odpoledních hodinách ročník 2005 U9
20. 12.
Florbal – 1. SC Vítkovice
17.15 hod. - AutoCont extraliga muži
21.–22. 12. Futsal – SK Fénix Ostrava 9–17 hod. - starší žáci
24. –26. 12. a 31. 12.–1. 1. 2014 zavřeno
28. 12.
Florbal – 1. SC Vítkovice
17.15 hod. - AutoCont extraliga muži
INZERCE

Myofeedback – léčba problémů s vyprazdňováním
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Centrum léčebné rehabilitace v Ostravě-Zábřehu.

stolice pak doporučuje koloproktolog. Rehabilitační lékař
pacienta vyšetří, posoudí jeho

pohybový systém a celkový
zdravotní stav a indikuje pak
vlastní terapii.
Léčba – myofeedback – je
prováděna pomocí speciálního
elektrostimulačního přístroje,
kdy se pacient naučí na principu
zpětné vazby posílit svaly dna
pánevního a také svěrače konečníku. Pak je také podrobně
instruován zaškolenými fyzioterapeutkami o cíleném samostatném cvičení.

Terapie je velmi efektivní
a vrací pacientům radost z možnosti se opět zapojit do společenského života.
Centrum léčebné rehabilitace
MUDr. Eva Dostalíková
Alejnikovova 5
700 30 Ostrava-Zábřeh
Po–čt 7:00–17:30
Pá
7:00–15:30
tel.: 596 745 032
www.rehabilitace-dostalikova.cz

SC-331912/2

Trápí vás únik moči? Máte
problémy s udržením stolice
nebo s úpornou zácpou?
Na pracovišti Centra léčebné
rehabilitace je již 10 let prováděna speciální a delikátní terapie těchto obtěžujících problémů.
K léčbě s inkontinencí moče
doporučuje pacientky (a vzácněji i pacienty) gynekolog, urogynekolog či urolog. Pacienty
s problémy s vyprazdňováním
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 Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky
Základní škola Františka Formana na
Dubině zve děti předškolního věku a jejich rodiče v úterý 3. prosince od 15 do
17 hodin na zábavné odpoledne. „Jsou
připraveny ukázkové hodiny prvních
tříd, prohlídka školy, ukázky činnosti
zájmových kroužků, zábavné hry a soutěže s odměnami,“ uvedla ředitelka školy
Ivona Klímová. Další informace jsou na
www.zsﬀormana.cz.

šem. Trasa povede okruhem po Hrabůvce. O víkendu 7. a 8. prosince proběhnou
práce v kolejišti na Výškovické ulici.
Tramvajové linky č. 2 a 7 proto budou mít
výluku, ve vyloučeném úseku bude zajištěna náhradní doprava. Více informací na
www.dpo.cz.

 Den otevřených dveří
Dluhová poradna na Hlávkově ulici 5
v Přívoze pořádá ve středu 4. prosince od
9 hodin den otevřených dveří. Návštěvníkům nabízí bezplatné poradenské služby
na míru a aktivní dluhovou pomoc v celém spektru finančních problémů. Pro
děti jsou připraveny soutěže o ceny. Více
na www.dluhovka.cz.

 Regenerace zeleně ve Výškovicích
V rámci podpory projektu Regenerace plochy zeleně 29. dubna a Středisko
Odra dojde k úpravě plochy prostoru
mezi ulicemi 29. dubna a Srbská. Práce
na regeneraci zeleně začaly 19. listopadu,
konkrétně se jedná o provedení kácení
nevhodných a nemocných dřevin a nové
výsadby stromů, keřů a půdopokryvných rostlin. Stěžejní část prací by měla
být provedena do konce letošního roku.
Projekt je financován z Operačního programu životní prostředí.

 Okružní jízdy historickou tramvají
Na sobotu 7. prosince připravil Dopravní
podnik Ostrava vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi s čertem a Mikulá-

 Florbalový turnaj a zumba show
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh na Gurťjevově ulici 8 pořádá od 2.
do 4. prosince sportovní a taneční akce.

V pondělí se uskuteční florbalový turnaj
s mikulášskou nadílkou, v úterý fotbalový turnaj a ve středu zumba show. Více
informací na www.svczabreh.cz.
 Vánoční výstava ve Staré Bělé
TJ Sokol Stará Bělá zve všechny milovníky vánoční atmosféry a pohody na tradiční Vánoční výstavu, která se koná od
29. listopadu do 1. prosince v prostorách
obecního klubu. Chybět nebude bohaté
občerstvení. Začátek je každý den v 9 hodin, v pátek a v sobotu výstava potrvá do
18, v neděli pak do 17 hodin.
 Ostravská VIVA pořádá Příběhování
Ve čtvrtek 12. prosince od 17.30 hodin
se v prostorách coworkingového centra
VIVA na Horní ulici koná akce se zajímavým názvem Příběhování. Tématem
prvního setkání bude radost. Půjde o setkání lidí, kteří se s ostatními chtějí podělit o svůj životní příběh nebo zajímavou
zkušenost, ať už osobní nebo pracovní.
Vstupné je dobrovolné. Více informací na
www.vivaostrava.cz.

Areál autosalonu HYUNDAI, Grmelova 2008, Ostrava-Mar. Hory

SC-332299/1
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kontakty
manažer obchodního týmu MS kraj:
Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
jiri.sachr@ceskydomov.cz

manažerka inzerce:
Marcela Černíková
mobil: 734 580 095
marcela.cernikova@ceskydomov.cz

manažerka inzerce:
Ivana Sachrová
mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz

manažerka inzerce:
Šárka Řehulková
mobil: 730 195 074
e-mail: sarka.rehulkova@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz
SC-321321/20

UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA JE 4. 12. 2013
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SVČ Ostrava-Zábřeh v novém hávu
Ve středu 6. listopadu byl slavnostně dokončen projekt Revitalizace objektu SVČ Ostrava-Zábřeh.
Budova na Gurťjevově ulici je
nyní kompletně zateplena, zrekonstruovány byly tělocvična
i sociální zařízení v přízemí.
Stavba se uskutečnila ve velmi krátkém časovém úseku od
konce června do poloviny září.
Revitalizace budovy byla financována z operačního programu
Státního fondu životního prostředí a z finančních prostředků Magistrátu města Ostravy.
„Máme nyní krásnou budovu,
která snížila svou energetic-

kou náročnost, pyšní se barevně velmi povedeným novým
kabátem a také naše vnitřní
prostory splňují současné požadavky,“ uvedla Alena Valkovičková, ředitelka SVČ Ostrava-Zábřeh.
„Jsme rádi, že se dílo podařilo
a všichni jsou spokojeni. Je moc
dobře, že se fasády školských
objektů postupně mění k lepšímu, některé už dělaly ostudu,“
doplnil starosta Karel Sibinský.
(kut)

Starosta Karel Sibinský s místostarostou Radimem Miklasem si
v doprovodu ředitelky SVČ Ostrava-Zábřeh Aleny Valkovičové
prohlížejí opravenou tělocvičnu.
Fotot: Michael Kutty

Ukliďme svět, Ostravu-Jih
Stejně jako každým rokem také
letos v říjnu proběhla celosvětová akce Clean up the World
– Ukliďme svět.
Jedná se o mezinárodní kampaň, v jejímž rámci skupiny
dobrovolníků po celém světě
organizují úklid svého okolí,
parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek apod.
Smyslem akce však není pouze
uklízet, ale přimět lidi k zájmu
o stav životního prostředí, ve
společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy,
firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu
postoji. Letos se akce konala už
pojedenadvacáté, každoročně
se do ní zapojí asi pětatřicet miliónů dobrovolníků z více než
stovky zemí.
Základní organizace Českého
svazu ochránců přírody Alces
v posledních pěti letech zabezpečuje úklid Naučné stezky

přírodní rezervace Rezavka.
Jedná se o přírodní rezervaci
nacházející se na katastru městského obvodu Ostrava-Svinov.
Letošní podzimí úklid zorganizovalo ekocentrum ČSOP
Ostrava ve spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí Poodří. Uklízela se nejen naučná
stezka Rezavka, ale i přírodní
rezervace Polanský les a národní přírodní rezervace Polanská
niva a břehy Zábřežky. Nasbíralo se třiadvacet pytlů plastů,
PET láhví nebo čtyři pytle skla.
Veškerý odpad byl odvezen do
sběrného dvora OZO Ostrava
k další recyklaci.
Skupina, která čistila břehy
Zábřežky, si na konci připadala jako by jela na zájezd - díky
nalezeným taškám a kufru. Organizátoři věří, že jarního úklidu v dubnu 2014 se zúčastní
co nejvíce lidí, protože odpadu
je kvůli neukázněným lidem
v přírodě stále dost.
(d)
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MUDr. Ryšánek Jan

Očkujeme proti chřipce
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ZLATÁ SVATBA Zdeňka a Marie Gojových
Paní Marie se narodila v červnu
1946 v Chebu, kde po absolvování základní školy začala pracovat v závodě Tosta jako šička.
Pan Zdeněk se narodil v únoru
1941 v Ostravě-Michálkovicích,
vyučil se ve Vítkovicích jako
zámečník. Po vyučení nastoupil
na vojenskou službu do Chebu,
kde se seznámil se svou budoucí ženou. Roku 1962 se zasnoubili a 16. 11. 1963 byli v Chebu
oddáni. V roce 1964 se manželům Gojovým narodil syn
Zdeněk a za dva roky přišla na
svět dcera Marcela. Brzy se pře-

stěhovali z Chebu do Ostravy
a pan Zdeněk začal pracovat na

Dole Petr Bezruč. V roce 1977 se
Gojovým narodila dcera Jitka.

Rodina se postupně rozrostla
o vnučky Andreu, Alici, Báru,
Natálii, Adélku a dvojčátka
Johanku a Markétku. Manželé Gojovi rádi pobývali na zahrádce v Michálkovicích, měli
radost z výpěstků ovoce a zeleniny. Padesát let společného
života si připomněli v obřadní
síni radnice. Oddávajícím jejich
zlaté svatby byl zastupitel Petr
Opletal, ceremoniářkou Šárka
Zubková. Svůj slib, který si dali
před padesáti lety, stvrdili slavnostním podpisem v pamětní
knize.
Foto: Petr Grimm

Radní Chamrád navštívil Domovinku pro seniory
Domovinku pro seniory ostravského střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické na Syllabově ulici letos opět navštívil
člen Rady MO Ostrava-Jih Aleš Chamrád. Osobně se seznámil se
službami, které jsou poskytovány občanům se sníženou soběstačností v seniorském věku (obyvatelé jižního obvodu letos využíva-

jí téměř polovinu kapacity Domovinky) v denním a v týdenním
stacionáři, a to i díky účelové dotaci obvodu Ostrava-Jih v oblasti
sociální péče. Vedoucí Domovinky paní Lea Mayerová radního
Aleše Chamráda seznámila s chodem služeb a zodpověděla i doplňující dotazy ohledně služeb a potřeb klientů.
(d)
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Korýtko uspořádalo
volejbalový turnaj

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.

Domov Korýtko druhou listopadovou sobotu zorganizoval volejbalový turnaj mezi poskytovateli sociálních služeb.
Turnaj byl součástí psychohygieny a také novou možností,
jak navázat neformální vztahy.
Kromě pořadatelů obsadila
tělocvičnu ZŠ Volgogradská
amatérská družstva zaměstnanců Domova Slunovrat z Ostravy-Přívozu a Dětského centra
Čtyřlístek z opavského i havířovského pracoviště.
Z vítězství se radoval tým Domova Slunovrat před Dětským
centrem Čtyřlístek. Domácí celek startující pod přezdívkou
Kopýtka z Korýtka obsadil dělené třetí místo. I přes napětí
během zápasů vládla neobyčejně přátelská atmosféra. „Věří-

SENIOŘI

Marie Baranová
Vlasta Sedmáková
Ladislav Novák
Drahomíra Wavrečková
Václav Kratochvíl
Lubomír Stuchlík
Vlastimil Štefek
Karel Bartnicki
Olga Macečková
Zdeňka Schindlerová
Emilie Uhlářová
Žoﬁe Backová
Jiřina Kaštylová
Božena Zlá
Božena Bombová
Miloslava Hanáková
Anna Ondřejová
Danuše Smékalová

me, že touto cestou motivujeme
více poskytovatelů sociálních
služeb k účasti na dalších ročnících turnajů,“ uvedla Kateřina
Krömrová z Domova Korýtko,
hlavní organizátorka celé vydařené akce.
Domov Korýtko v Ostravě-Zábřehu poskytuje dvě pobytové
sociální služby, a to domov pro
seniory s kapacitou 226 míst
a domov se zvláštním režimem
s 33 místy. Pobytová služba je
určena seniorům, kteří se o sebe
nemohou sami postarat a nemají nikoho, kdo by jim zajistil
péči v domácím prostředí.
(d)
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85 let

Josefa Doulíková
Antonín Rola
Miroslav Šnejdar
Eliška Příkopová
Anna Fiamčíková
Karel Pawlas
Vlasta Plachá
Dagmar Rucká
Karel Holub
Hedvika Březinová
Alois Jeřábek
Miroslav Dočkal
Zdeněk Nytra
Marie Kvasnicová
Růžena Žiaková
Miroslava Uvírová
Jaroslava Ježková
Věra Hessová
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Představujeme základní školy – ZŠ Bohumíra Dvorského
Fakultní škola Ostravské univerzity, to je oficiální status, který
má od letošního ledna základní škola B. Dvorského, rozlohou
největší ostravská škola. Univerzita si školu vybrala k přípravě
svých studentů díky kvalitě výuky a množství aktivit, které na
B. Dvorského žákům nabízejí.
Škola, která letos slaví 20 let
od svého otevření, rovněž získala značku Rodiče vítáni, jež
garantuje přístupnost školy
rodičovské veřejnosti. Ti se
mohou dostavit nejen na tradiční třídní schůzky, ale také
na individuální konzultace
s vyučujícími i školní psycholožkou a mají o škole dostatek
informací na jejím webu, ve
zpravodaji i jiných dokumentech.
Škola má svého maskota, tygra
Bastyho, protože už čtrnáct let
finančně podporuje chov tygra
ussurijského z ostravské ZOO.
Za tuto dlouhodobou charitativní aktivitu škola získala
Křišťálovou cenu „Ď“, udělovanou Kolegiem pro vyjádření
díků českým mecenášům.
Kromě základní školy tvoří
tuto příspěvkovou organizaci ještě mateřská škola, školní
jídelna a družina. Členitý panelový objekt školy se skládá
ze sedmi pavilonů, kde jsou
kromě učeben dvě jídelny, dvě
tělocvičny a sportovní hala,
baletní sál, posilovna, tři počítačové učebny, čítárna s knihovnou, nově vybavená cvičná
kuchyňka, dále škola disponuje odbornými učebnami přírodopisu, dějepisu, cizích jazyků
nebo hudební výchovy. Mnohé třídy jsou vybaveny dataprojektory a interaktivními
tabulemi.
Své vlastní prostory má od
letošního školního roku družina, která dětem nabízí řadu
volnočasových aktivit, jako
jsou modelářství, výtvarné
techniky nebo keramika. Hlavně papíroví modeláři mají na
svém kontě množství úspěchů
v soutěžích, a to na republikové i mezinárodní úrovni.
ZŠ B. Dvorského, kterou v sou-

časnosti navštěvuje 520 žáků
ve 23 třídách, se kromě jiného
zaměřuje na výchovu mladých sportovců–basketbalistů
z mládežnického klubu Snakes
Ostrava a také atletů, z nichž
mnozí jsou členy SSK Vítkovice.
Žákům se věnuje zkušený
pedagogický sbor, který neustále získává nové poznatky,
mj. prostřednictvím školení,

literárních a výtvarných prací
žáků a peníze na vybavení obdrželo rovněž televizní studio
Bělák, v němž mohou žáci fotit
nebo natáčet videa vysílaná na
školním televizním okruhu.
Škola se dlouhodobě zaměřuje na mezinárodní spolupráci.

dalšího vzdělávání a projektů
(například Edunet realizovaný pod hlavičkou EU, který
byl zaměřen zejména na mezilidské vztahy a klima školy), nebo Synergie (spolupráce
vysokých škol se základními
a středními).
V posledních letech byla škola
vždy úspěšná v získávání dotací od města, kraje či Nadace
OKD. Vedení a pedagogům
se daří získávat peníze na činnost Centra sportu, pracujícího pod hlavičkou AŠSK ČR,
které dětem nabízí sportování
v odpoledních hodinách, nebo
na tvorbu školního časopisu
Chaos teenagerů, jenž se letos už podruhé stal nejlepším
školním časopisem MS kraje
a patří mezi pětici nejlepších
v České republice.
Mezi finančně podpořené projekty patří také poslední z celkem tří vydaných Almanachů

V rámci projektu Evropské
unie Comenius navázala kontakty s žáky a učiteli z Litvy,
Švédska, Itálie a Polska. S polskou školou Gimnazjum Pawla Stellera v Katowicích škola
nepřetržitě spolupracuje devět
let, a to za finanční podpory
zřizovatele Městského obvodu Ostrava-Jih a Magistrátu
města Ostravy, které podpořily připravené projekty. Dále
se škola zapojila do projektu
Mosty přes hranice, který se
zabýval evaluací škol EU.
Za samozřejmost dnes ve škole
považují doplňování a inovace
školního vzdělávacího programu s názvem Spolupracujeme
– Objevujeme – Sportujeme,
stejně jako každoroční zařazování projektů do výuky včetně
těch, v nichž spolupracují žáci
napříč všemi ročníky.
Z dlouhodobých programů,
do kterých se na B. Dvorské-

ho zapojili, stojí za zmínku
projekty Integrace na druhou
(zkvalitnění péče o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami) nebo Krajina za školou (projekt o historii a proměnách Ostravy).
Co dva roky škola pořádá
vánoční jarmark, každé jaro
družina ožívá barvami na velikonoční dílně, na podzim je
k vidění výstava k Helloweenu. Vedle jiných soutěží se
tradicí stal žákovský koncert,
na němž děti vystupují v roli
zpěváků, hráčů na hudební
nástroje i tanečníků.
Škola spolupracuje s hasičským záchranným sborem,
městskou policií nebo psychologicko-pedagogickou poradnou. V rámci prevence rizikového chování ve škole funguje
školní poradenské pracoviště,
v němž kooperují školní psycholožka, preventistka rizikového chování a výchovná poradkyně.
Mimo samotné vyučování
si škola dává záležet také na
vzhledu vnitřních prostor. Postupně se rekonstruují toalety,
každý rok získávají vybrané
prostory novou malbu. Žáci
o přestávkách využívají relaxační prostory chodeb.
Kromě výuky ve škole žáci
prožijí mnohé aktivity i mimo
školní budovu. Tradičními
akcemi jsou lyžařský kurz či
adaptační pobyty pro žáky
šestých tříd, děti hojně navštěvují kulturní akce, zúčastňují
se exkurzí, žáci prvního stupně docházejí do lesní školy,
na plavání, jezdí na ozdravné
pobyty. Deváťáci absolvují exkurze na středních školách či
besedy o budoucím uplatnění
na poradenském pracovišti
úřadu práce.
Veškeré informace o škole jsou
k dispozici na webových stránkách www.zsdvorskeho.eu.
Podklady připravila: PaedDr.
Věra Helebrantová, ředitelka
ZŠ B. Dvorského
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POHLED DO HISTORIE

Vánoční zvyky a obyčeje v našem kraji
Prosinec je pro mnohé z nás obdobím hektických příprav na vánoční svátky. Zkuste se na chvíli zastavit a zamyslet nad tím, co
tento čas znamenal pro naše předky, jaký význam pro ně měla
adventní doba a co z ní přetrvalo do dnešních dnů.
Advent
Advent je pro křesťany obdobím očekávání příchodu Ježíše
Krista a zahrnuje období čtyř
neděl před Božím hodem vánočním – 25. prosincem. Svátek
Božího narození se podle tradice začíná slavit již v předvečer
tohoto dne, tedy 24. prosince.
Pokud v některém roce připadne 24. prosinec na neděli, je tato
neděle poslední, čtvrtá neděle
adventní a první adventní neděle se bude slavit 3. prosince.
V případě, že neděle připadne
na Boží hod vánoční – 25. prosince, první neděli adventní
slavíme již 27. listopadu. V praxi to tedy znamená, že počátek
adventu se pohybuje v rozmezí
sedmi dnů.
Adventní období bylo v minulosti dobou plnou rozličných
zvyků, ale také pověr, z nichž
mnohé zanikly, ale některé
přetrvaly do dneška. Nehledě
na liturgický počátek adventu,
v lidovém prostředí se za jeho

počátek považoval často 30. listopad – svátek sv. Ondřeje. Od
tohoto dne se již po celý advent
neslavily svatby, jak dokládá
místní přísloví „Kateřina zavazuje, svatý Ondřej zakazuje“.
Svatý Ondřej byl ale zároveň
patronem nevěst a předvečer
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jeho svátku byl považován za
jeden z nejvhodnějších dnů
pro nahlížení do budoucnosti.
Svobodné dívky tak zkoušely
hledat tvář svého nastávajícího
ve vodní hladině nebo o půlnoci chodili ke kurníku – ozval-li
se první kohout, dívka se do
roka vdala, ozvala-li se první
slepice, měla dívka přijít za rok
znovu.
Celou řadu zvyků z našeho
kraje zaznamenal před více než
sto lety z vyprávění polsko-ostravský (dnešní Slezská Ostrava) učitel Karel Jaromír Bukovanský.

Jak předpovídat počasí?
Jedním ze zajímavých obyčejů
adventního období, které Bukovanský zaznamenal, bylo
určování roční předpovědi
počasí. Podle vyprávění bylo
možné v mnohých chalupách
nalézt na trámu dvanáct křídou
namalovaných kruhů (měsíců).
Uvnitř každého kruhu byl kříž,

který kruh dělil na čtyři části
(týdny). Jednotlivá pole hospodyně vybarvovala v průběhu
dvanáctidenního období od sv.
Lucie (13. prosince) až do Štědrého dne. Den sv. Lucie znamenal leden a každý další den
následující měsíc. Jak popisuje

Zima v našem obvodu.

K. J. Bukovanský, „pršelo-li na
sv. Nikasia (14. prosince - pozn.
aut.) ráno, v poledne však bylo
pěkně, odpoledne pošmourno
a večer mlhavo, tedy 1. týden
v únoru bylo deštivo, 2. týden
pěkně, 3. týden pošmourno,
4. týden mlhavo atd., což bylo
vždy v kruzích na trámu poznačeno“.

O Štědrém dni
Nejvíce zvyklostí, které Bukovanský v adventním období
zaznamenal, se vztahovalo ke
Štědrému dni. Některé z jím
popsaných zvyků se dodržují dodnes, jako třeba snaha se
po celý den postit, aby se večer ukázal zlatý beránek. Další
z obyčejů jsou již známé méně,
jako třeba ten, kdy hospodyně
zapalovaly v peci dříví, které
po kouscích uschovávaly během roku vždy při pečení chleba. Po jeho zapálení měla dům
navštívit čarodějnice nebo černý pes, kteří odešli až poté, co
všechno dříví dohořelo. Hospodáři zase dělali o Štědrém
dni na dvoře z provazu kolo,
do kterého sypali drůbeži zrní,
aby nezanášela.
Během štědrovečerní večeře
dávali prý lidé pod nohy buď
sekeru, nebo jiné železné náčiní, aby zamezili bolení nohou.
Když se po večeři sfoukávaly
svíčky, dávalo se pozor, kam
se potáhne kouř. Směřoval-li ke
dveřím, ten, který svíčku zhasínal, měl do roka zemřít. Pokud šel kouř vzhůru, dočkal se
tento člověk dlouhého života.

Snímky: M. Zálesný

Mladí lidé pak prý často dávali
vodu do mísy a do ní ponořili
ořechovou skořápku s malou
svíčkou. Plula-li svíčka k okraji
mísy, znamenalo to, že dotyčný
půjde brzy do světa; zůstala-li
u středu, měl zůstat po celý rok
doma.
Magickou moc měla také štědrovečerní půlnoc. Hospodyně
v tuto dobu chodily ke kravám,
které prý mluvívaly, a ten, kdo
udělal na rybníce nebo na řece
v ledě díru, uviděl v ní celý svůj
budoucí život.

Na Tři krále
Vánoční období končilo až
6. ledna svátkem Tří králů.
V předvečer tohoto svátku podle Bukovanského chodili po
domech tři až čtyři hoši převlečení za tři krále a svatou Dorotu a s nimi mladí z celé vesnice.
Hoši byli oblečeni do dlouhých
rubášů a opásáni červenými
nebo modrými pentlemi. Na
hlavách měli zlaté koruny vyrobené z papíru a s sebou nesli
na dlouhé holi zářící hvězdu
a v kolébce voskovou figurku
představující Ježíška. V jizbách
pak zpívali a odříkávali koledy
a jeden z králů Ježíška kolébal.
Na závěr v každém domě jeden
z králů zavelel: „Doroto, klekni! A ty černý hlavu jí setni!“
Což se hned stalo. Za koledování byli králové odměněni.
Obyčejně prý dostávali několik
drobných mincí a hospodyně
často přidala i kousek uzeného
masa.
Tomáš Majliš
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