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Krásné prožití vánoních svátk,
plných pohody a lásky
a v novém roce hodn zdraví,
štstí a vzájemného porozumní…

AKTUALITY

ADVENTNÍ FARMÁŘSKÝ TRH

mohou těšit na bohatý doprovodný program a zábavu. Předprodej vstupenek bude zahájen 12. 12. 2016 v pokladně DK Akord.

Letošní sezónu farmářských trhů zakončí ve středu 14. prosince od 8–16 hodin poslední z nich, a to zcela ve znamení adventu
a Vánoc. Jak nám sdělila správkyně tržnice paní Kateřina Mohylová, zájem prodávajících je mimořádný a odpovídá významu
nejvýznamnějších rodinných svátků roku. Kromě nejrůznějších
ozdob na stromeček, jmelí, adventních věnců, svíček apod. trh nabídne produkty domácích zabijaček a za zvuků koled i populární
vánoční punč. Stánků s občerstvením bude dostatek, ale hlavním
lákadlem jsou produkty už zabalené jako vánoční dárky, např.
pravý včelí med, hořčice, koření, sýry, nejrůznější druhy ručně vyráběných mýdel atd. Ti, kteří se stresují při vánočních nákupech,
mají příležitost, jak v klidu vybrat dárky, které určitě nezklamou.

WEB NEMOVITOSTI.OVAJIH.CZ
NOVĚ ROZŠÍŘEN O NABÍDKU
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Zájemci o obecní byty či další nemovitosti si již od léta mohou prohlédnout aktuální nabídku městského obvodu Ostrava-Jih v rámci
aplikace „Nabídka nemovitostí“. Ta je nyní nově doplněna o nebytové
prostory. Na webu se tak nachází kompletní aktuální nabídka nemovitostí ve správě městského obvodu Ostrava-Jih. Zájemci mohou vybírat z nabídky bytů, garáží a garážových stání v parkovacích domech
v lokalitách Ostravy-Hrabůvky, Zábřehu, Výškovic, Dubiny a Bělského
Lesa, prohlédnout si nabízené nebytové prostory jak v bytových domech, tak samostatně stojící. Aplikace umožňuje vybírat podle vyspeciﬁkovaných kritérií, u vybraných objektů získat požadované parametry a prohlédnout si je ve fotogalerii či stáhnout potřebné formuláře.

MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE S VÁNOČNÍM
STROMEM PŘED K-TRIEM
Adventní bronzová neděle 4. prosince
bude v Kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce patřit především dětem. Pro ně je
v hlavním sále od 10 do 14 hod. připraven
pořad Čertí škola aneb Mikulášská nadílka
(předprodej na www.kzoj.cz).
Na pěší zóně u K-TRIA začíná v 10 hodin
Mikulášský jarmark s nabídkou vánočního
punče a dalších dobrot, ve 14 hodin naváže doprovodný program, v němž zahrají
Stanley‘s Dixie Street Band, folklorní soubory Morava a Morávka,
Šajtar a další. Program vyvrcholí slavnostním rozsvícením vánočního stromu v 16.30 hodin. Kromě Čertí školy aneb Mikulášské
nadílky je pro děti připraveno i malování na obličej, tvůrčí dílna
s výrobou malých vánočních dárečků, nebude chybět ani čert,
Mikuláš a anděl. Restaurace K-TRIO v mikulášsko-adventní neděli
nabízí zvýhodněné menu v době od 11 do 14 hodin, odpoledne pak
sladké andělské palačinky.

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ
SPOLUPRÁCE
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih ukončilo
spolupráci s Mgr. Renátou Rosickou, advokátkou se sídlem Tyršova
498/31, Ostrava - Moravská Ostrava (původně se sídlem 28. října
1837/25, Ostrava - Moravská Ostrava) a JUDr. Jarmilou Jařabáčovou, advokátkou, se sídlem Puchmajerova 489/7, Ostrava - Moravská Ostrava. V případě řešení vašich záležitostí souvisejících
s vymáháním pohledávek (např. zaplacení nákladů řízení k rukám
advokáta) jsou tyto záležitosti řešeny výhradně odborem právním, oddělením vymáhání pohledávek, Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, budova A a budova B.

ZASTUPITELSTVO BUDE
15. PROSINCE VE 13 HODIN

ZVEME VÁS NA PLES OBVODU

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 15. 12. ve 13 hodin ve 4. patře budovy A
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Z každého jednání zastupitelstva je pořizován video záznam, který naleznete společně s reportážemi z našeho obvodu na Youtube kanálu Městský obvod Ostrava-Jih.

V pátek 17. února se od 19:00 v prostorech DK AKORD uskuteční tradiční ples městského obvodu Ostrava-Jih. Hlavní hvězdou
večera bude slovenská skupina NO NAME. Mimo to se návštěvníci

NABÍDKA VOLNÝCH STÁNÍ PRO VOZIDLA I MOTORKY
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

01 Fr. Formana

Dubina

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les

41 B. Václavka

Bělský Les

42 B. Václavka

Bělský Les

51 L. Hosáka

Bělský Les

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

PP

1, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 26, 27, 32, 35, 37, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51,
53, 56, 57, 58, 59, 60, 62

PP

1, 2, 37

NP

56

PP

1, 2, 8, 10, 12, 16, 19/2, 20, 26, 30, 33, 34, 41/2

NP

48

PP

1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 19/1, 20, 22, 24, 30, 33, 35, 36, 40, 41/1, 41/2

NP

43, 60/2

PP

6, 7, 9, 13, 16, 19/2, 20, 26, 27, 28, 31, 33, 41/1

NP
PP

Volná stání
pro motorky

53/1
16

40/1

Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 800,- Kč včetně DPH a pro parkování 1 motorky
ve výši 400,- Kč včetně DPH. Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz
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ÚVODNÍK

Vážení občané, milí čtenáři,
také se už těšíte na vánoční rozjímání? Já ano. Těším se
na pohodu a úsměvy lidí v adventním čase, který je spjat s
lidskou sounáležitostí, hřejivým kouzlem pohádek, splněnými sny i dobrými skutky.
V neděli jsme rozsvítili vánoční strom na náměstí SNP
a nejen děti začaly odpočítávat čas do Štědrého dne, kdy
se mnohde kromě světélek rozzáří i oči nad nadílkou pod
stromečkem. Na Nový rok společně rozzáříme Jih tradičním
novoročním ohňostrojem.
Vím, že ne každý má to štěstí prožít adventní čas u sebe
doma a s těmi, které má rád. Přeji si, aby těchto lidí bylo co
nejméně...
Nakupte dárky v předstihu a vyhněte se velkým tlačenicím, vychutnejte si vánoční atmosféru s rozsvěcováním
stromků, při procházce v Bělském lese, zajděte si na koncert,
do kina nebo na vánoční trhy. Zkusme alespoň o vánočních
svátcích více vnímat to hezké kolem nás. I tyto Jižní listy jsou
laděny v přívětivém tónu.
Přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků!

Martin Bednář, starosta

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

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

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

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

599 430 331
599 430 410
599 430 344
599 430 344
599 430 345
599 430 331
599 430 410
599 430 331
599 430 268

Ing. Radim Navrátil
Mgr. Radek Drong
Mgr. Andrea Miškaříková
JUDr. Petr Holášek
Ing. Kateřina Blahová
Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D.
Ing. Petr Halfar
Ing. Alena Brezinová
Ing. Lubomír Burdík
Mgr. Lenka Pavlíčková
Bc. Lenka Podolinská

599 430 469
599 430 293
599 430 420
599 430 335
599 430 260
599 430 270
599 430 207
599 430 288
599 430 382
599 430 465
599 430 450

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

599 430 282
599 430 239
599 430 456
599 430 395

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

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj• Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady
MO Ostrava-Jih • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 137 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně
(kromě července) v nákladu 50 900 výtisků • Datum vydání: 30. 11. 2016 • Číslo: 9 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat
se stanovisky redakce • Foto titulní strana: archiv Jižních listů • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 12. 2016.
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ROZHOVOR
V CENTRU
DĚNÍ

PŘÁNÍ LIDEM U NÁS NA JIHU?
VÍCE SI NASLOUCHEJME
Předvánoční přání Vítězslava Řehulky, faráře Římskokatolické farnosti Ostrava-Zábřeh
chovnu, po té třetí rovině života, a hledá ji. Tady je ta práce s lidmi
velmi osobní, nedá se zaškatulkovat.

Jak se připravujete na Vánoce?
V tom liturgickém roce je velmi krásné, že před velkými svátky, jako
jsou Velikonoce a Vánoce, je vždy jakési přípravné období. A my
chlapi se umíme těšit možná ještě více než děti, takže se velmi těšíme
(smích). Ta příprava bývá to nejkrásnější – před Vánoci je úžasné období adventu, které má čtyři neděle, a až pak začínají Vánoce-oslava.

Jak jste spokojen s tím, co pro lidi v Ostravě-Jihu vaše farnost dělá?
Myslím, že už jsme ve své činnosti omezeni našimi možnostmi. Jsme
na farnosti tři kněží, sám bych to všechno určitě nezvládl. Takže je
tady otec Václav Tomíček, který je v původním farním starém kostele, a tady u Svatého Ducha je spolu se mnou otec Jakub Štefík. Bez
nich bych si tu práci nedokázal představit. Velkou pomocí je také
otec Vácha, který pomáhá i v důchodovém věku. Takže to zaměření
máme trošku rozdělené, ale už jsou tu hranice, kdy nejsme schopni
lidem nabídnout více.

Co pro vás znamená advent?
Škoda, že žijeme v době, v níž se právě ta adventní doba smrskla
především na nakupování. Má to sice úžasnou atmosféru, ty předvánoční trhy, jenže když zůstane jen u toho, tak je to strašně málo. Pro
mě je adventní doba dobou naslouchání. Když je postní doba před
Velikonocemi dobou pokání, kdy si člověk uvědomuje své chyby
a měl by se je snažit napravit, pak adventní doba je dobou naslouchání. To má obrovský vliv na naše mezilidské vztahy – bez toho si
nemůžeme rozumět a vytvářet společenství. V duchovní rovině je to
naslouchání Bohu, který člověka přesahuje a mluví k člověku rozličnými způsoby. A těch způsobů může být opravdu nespočet – přes
Písmo svaté, rozhovor s člověkem až po setkávání se s nemocnými
a umírajícími...

Co třeba?
Tak třeba by tady mohl být jeden kněz jenom pro domovy důchodců
– jen v mé farnosti je jich sedm! My na ně máme čas jednou za měsíc
na hodinu, na dvě. To je strašně málo. A přitom ti lidé, když si s nimi
v domovech povídám a oni se vracejí ve vzpomínkách ke svému dětství a také ke kořenům (vzniku) své víry, tak ožívají, najednou dostanou něco navíc, byť se o nich v těch domovech starají příkladně
– jenže tohle jim dát nemohou... Víra pro ně může být naplněním
toho času a jsou to často krásná setkání.

Příští rok to bude deset let od vysvěcení moderního kostela svatého
Ducha, v němž si spolu povídáme. Jak se za tu dobu změnili lidé
z Ostravy-Jihu, kteří k vám chodí, se kterými se setkáváte?
Kostel je zde deset let, já jsem tady už od roku 2002, začínám tady
sloužit už patnáctý rok. Poznával jsem postupně sídliště i Ostravu-Jih
– uvědomil jsem si, že jsou to, pokud se církevního života týká, dvě
malé vesnice – starý Zábřeh a Výškovice. A že si žijí svým vlastním
životem – mám na mysli ten církevní život okolo farního kostela v Zábřehu a kaple ve Výškovicích (starých kostelík). Když byl postaven
nový kostel svatého Ducha, tak se najednou se spoustou lidí z tohoto
sídliště s nejrůznějšími kořeny - pocházejí z různých částí naší země
i ze Slovenska – tak se s nimi něco stalo ve chvíli, kdy si tito lidé
odtržení od svých kořenů mohli sáhnout na svůj nový kostel, který
třeba pomáhali stavět. Najednou k němu získali vztah. Mezi dvěma
vesničkami se najednou objevilo nové společenství lidí, kteří do té
doby nikam nepatřili a na sídlišti byli duchovně ztraceni. Mnozí tady
našli nový duchovní domov. Víte, já od té doby říkám, a patří sem
i vznik Hospice svatého Lukáše, že díky těmto dvěma místům dostalo sídliště srdce.

Přibývá ve farnosti mladých, třeba na hodinách náboženství?
Je to zhruba stejné, ti mladí chtějí samozřejmě žít ve společenství,
v partách, takže sem chodí, máme tady vynikající skauty, dále sestry
salesiánky, které pracují s mladými...
Zvykli si už lidé na moderní kostel svatého Ducha?
Věřím, že ano. Věřící určitě, a ti, kteří nemají svátostnou víru, tak snad
také. Já už si v dobách stavby kostela přál, aby se nestalo, že si lidé
budou na kostel ukazovat a říkat: „Pojďte se podívat, katolíci si postavili nový kostel...“ Spíše jsem chtěl, aby se stal místem setkání. My
dva si spolu povídáme v pastoračním prostoru, kde se koná často
cvičení aerobiku, pilates, chodí sem maminky s dětmi, pořádáme
různá setkání, třeba mikulášské, maškarní plesy, koncerty... O to mi
šlo především, aby se tady lidé potkávali – věřící, ale i ti, co nejsou
v uvozovkách ti kosteloví...
Když jsme si kdysi spolu povídali o nově postaveném kostele, říkal
jste, že jeden z největších vašich úkolů je zaplatit dluhy – i té poslední babičce, co vám půjčila, podařilo se to, nejen té babičce, vrátit?
Já si někdy připadám, že jediné, co umím, je dělat dluhy... (smích).
Budou to dva nebo tři roky, kdy jsme zaplatili poslední splátku
na stavbu kostela svatého Ducha – představte si, bylo to dvanáctého prosince, což je svátek Panny Marie Guadalupské, jejíž obraz
jsme získali a místní lidé ho mají moc rádi – to je taková moc pěkná
a zajímavá náhoda s příběhem, který vám budu vyprávět zase až
někdy jindy. No, a právě jsme opravili farní kostel ve starém Zábřehu, kde jsem v uvozovkách zase nadělal dluhy a je třeba je znovu
splácet. Ale nemůžeme jinak.

Je v něčem společenství okolo kostela svatého Ducha speciﬁcké?
Městská farnost je speciﬁcká, nesetkáváte se stále se stejnými lidmi
jako na vesnici, kde když chybí ve třetí lavici paní Vomáčková, tak
farář hned ví, že se něco děje... Tady se to velmi mění a střídá, hlavně
v neděli na liturgii, záleží třeba na ročním období, protože spousta
lidí odjíždí na víkend na chatu... V tomto je to speciﬁcké. Ale také je
tady spousta lidí, kteří hledají nějakým způsobem nějaké duchovno...
Víte, je obrovský nesmysl a lež, že český národ je nejvíce ateistický v Evropě nebo na světě. Je možné, že jsme jako národ nejméně
vzdělaní, co se týče náboženského života a světa – vzniká spousta
předsudků. Ale jsme velmi hluboce duchovní, člověk touží po du-

4

ROZHOVOR

PŮLNOČNÍ
V CHRÁMECH
I POD ŠTĚDRÝM
NEBEM
Půlnoční mše se tradičně konají
24. prosince v katolických chrámech našeho městského obvodu,
třetím rokem pak i na prostranství
před bývalou školou na Pískových
dolech. Od devíti hodin večer tam
proběhne „Půlnoční pod štědrým
nebem“, kterou opět chystají křesťanské církve z okolí.

Vítězslav Řehulka v kostele sv. Ducha.
Co byste popřál k adventu obyvatelům Ostravy-Jihu?
Do adventní doby bych chtěl všem popřát, aby dokázali naslouchat nejen ušima, ale i srdcem – ostatně Saint Exupery říká, že co je podstatné, je očím neviditelné. A já si myslím,
že to podstatné v tom slově je uším neslyšitelné, že je to slyšitelné jen srdcem. Ale ještě
něco bych chtěl Ostravě-Jihu popřát.
A co chcete ještě popřát?
Já někdy slýchávám mluvit lidi z jiných částí Ostravy o Ostravě-Jihu přezíravě: Jó, Ostrava-Jih, tam se furt hádají... Není to pravda, já poznávám denně spousty krásných lidí i krásných
vztahů – chtěl bych říci lidem v Ostravě-Jihu, že to, co investujeme do vztahů s lidmi, to nám
nikdo nevezme. Přeji všem i Boží požehnání, ostatně tak, jak žehnám každý den celé naší farnosti, tak přeji požehnání všem... Mít citlivé srdce, nenechat si vzít radost a učit se děkovat...

„Zimní atmosféru pod širým nebem
rozehřeje nejen teplý čaj a svit svíček,
ale především zpěv a hudba a také několik krátkých příběhů nesených radostí,
že nastal Štědrý večer, ta podivuhodná,
tajuplná noc, na jejímž konci si křesťané
připomínají narození Ježíše Krista,“ zvou
pořadatelé z Křesťanského společenství
Zálom. To užívá druhé patro bývalé školy
a rozvíjí zde především službu rodinám
a práci s dětmi a mládeží.
Jak nám sdělil David Floryk z křesťanského sdružení Ostrava, účastníky této
půlnoční byly v minulých letech především rodiny s dětmi (a dokonce se svými
psími miláčky), které se vypravily na sváteční štědrovečerní procházku.
Tradice půlnoční mše začíná v křesťanském světě v 5. století našeho letopočtu. Půlnoční se jí říká proto, že vychází ze židovského pojetí času a dne, kde
den začíná východem první hvězdy. Je to
tedy noční mše. V současné době začíná
ve večerních hodinách, aby mohli křesťané sledovat půlnoční televizní přenos
z Vatikánu, kde mši slouží papež.

INZERCE

OPTIKA TRIUMPH

AKCE až -50 %
LISTOPAD
PROSINEC

NA BRÝLOVÉ OBRUBY
Y

NÍ

ÁNOČ

+ VDÁREK

NA BRÝLOVÁ SKLA ČIRÁ S ÚPRAVOU
U

SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH
Ý
ÝCH
BRÝLÍ.

Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 | www.triumphoptical.cz
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MAR SH, MULTIFOKÁLNÍ, ZABARVOVACÍÍ

NEPŘEHLÉDNĚTE

Nedávno jsme vás na stránkách Jižních listů informovali o rozmístění šesti informačních panelů, které připomínají obyvatelům historii míst,
ve kterých žijí a pracují. Panely jsou umístěny vždy v lokalitách, kterým jsou věnovány jejich obsahy.
Projekt připravil kolektiv mladých nadšenců a to zejména obsahovou a graﬁckou část. Nemohl by však vzniknout bez spolupráce se společností ArcelorMittal a lidí v ní, kteří i díky ﬁnanční podpoře dali myšlence „zelenou“. Jedním z nich byl i Vijay Mahadevan, generální ředitel
a předseda představenstva, který nás při jejich prohlídce překvapil velmi pozitivním vztahem k místu, kde s námi nyní žije.

MILÍ OBČANÉ OBVODU OSTRAVA-JIH,

společnost ArcelorMittal Ostrava spolupracuje s vaším obvodem na realizaci mnohých
projektů, jsem proto rád, že vás mohu pozdravit a představit se. Do huti jsem jako generální ředitel nastoupil v květnu letošního roku, v němž společnost slaví už 65. výročí svého
založení. Předtím jsem pracoval také v Kazachstánu, Dubaji, Mexiku nebo v Indii. Mám
dva syny.
Ostrava mě přijala moc hezky. A zdejší lidi jsem si hned od počátku oblíbil. Ve svém
týmu mám jedny z největších odborníků, s jakými jsem se kdy setkal. A obecně se mi líbí
váš přístup k práci a soukromí: jste velmi pracovití, nebojíte se žádné těžké práce, ale
zároveň si umíte naplno užít volného času. To je pro mě příjemné zjištění, protože v zemích, kde jsem pracoval dříve, tomu tak není. Indové například neznají nic jiného než práci
a Mexičané by zase jen odpočívali.
Máte krásnou zemi. Zažívám zde věci, které jsou pro mě úplně nové, jako například to,
jak se zcela zřetelně střídají roční období. A každé má svůj nenapodobitelný půvab. Teď
se těším na zimu, protože vidět zasněžené vrcholky hor, které leží tak blízko u Ostravy, je
prostě nádhera. A už se nemůžu dočkat, až ve volném čase procestuji další města. Moje
rodina bydlí v Krakově, kde mladší syn studuje střední školu, a já za nimi jezdím na víkendy. Za dva roky, až syn střední školu dokončí, bych chtěl se ženou bydlet tady v Ostravě
nebo na jejím okraji, abychom to měli blízko do přírody. Mým snem je vidět při pohledu
z okna vrcholky Beskyd. Už se blíží Vánoce. Vím, že pro vás je to čas rodinných setkání
a příjemně strávených společných chvil. Přeji vám, abyste si toto období s vašimi blízkými
užili co nejvíce.
Vijay Mahadevan, generální ředitel a předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava

Vijay Mahadevan

RYBOVKA V KOSTELE SV. DUCHA
a Martin Gurbaľ, diriguje Jan Spinar. Vstupné je dobrovolné.
Pro seniory, kteří pobývají v zařízeních spravovaných městským obvodem Ostrava-Jih, bude na tento koncert zajištěna
doprava.
Beneﬁční adventní koncerty v kostele sv. Ducha mají dobrou
tradici, těší se zájmu publika a prezentují výborné soubory a interprety. Např. vloni to byl zpěvák Jaromír Nohavica.

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby je na programu slavnostního beneﬁčního koncertu, který se uskuteční 11. prosince
v 18 hod. v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu (nový kostel).
Spolu s Vysokoškolským pěveckým sborem Ostravské
univerzity vystoupí i žáci z našeho obvodu, a to Komorní
orchestr ZUŠ Viléma Petrželky (Ostrava-Hrabůvka). Sólové pěvecké party přednesou Erika Šporerová, Martin Kajzar
INZERCE

Vykupujeme a zastavujeme: PC sestavy, notebooky,
tablety, PC komponenty, televize, mobily, zlato,
elektroniku, stavební materiál atd.
Opravujeme: PC sestavy, notebooky, mobily

SLEVOVÝ KUPÓN NA 5%
Dr. Martínka 1, Ostrava - Hrabůvka
pctomala

Tel.: 774 345 674
pocitacetomala@seznam.cz

KONTAKT NA INZERCI
Inzertní manažerka: Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz
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www.autosklodubina.cz

SC-362511/01

PC, BAZAR, SERVIS, ZASTAVÁRNA

SC-362523/01

www.pocitace tomala.cz

Pestrý výběr zdravotní obuvi
Tlakoměry, glukometry, ledvinové a bederní pásy, atd.
Rehabilitační pomůcky - míče, balanční čočky, kinezio tejpy,
masážní oleje a emulze.
Prodáváme za hotové a vydáváme pomůcky na poukazy hrazené všemi ZP.
Areál Polikliniky TERAPEUT, ul. Lumírova 2
Tel.: 724 857 778

SC-362506/01

U NÁS

SC-362170/01

NÍ DÁREK
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N
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ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY SPOP VÁNOČKUPTE

NEPŘEHLÉDNĚTE

SVATOMARTINSKÁ BARBORKA
MĚLA VELKÝ ÚSPĚCH!

Svatomartinská Barborka potěšila malé i velké.
Dne 11. 11. na sv. Martina se na Jihu uskutečnila jízda historickou tramvají Barborka.
V době mezi 15:30 až 18:30 se lidé zdarma mohli svézt po trase linky č. 15 z Dubiny do Výškovic a naopak. V tramvaji nechyběla skvělá atmosféra, děti i dospělí dostávali od starosty
drobné dárečky a symbolicky se připíjelo svatomartinským vínem. Jelikož se Barborka na
cestách již tradičně nevyskytuje, tak vzbuzovala pozornost nejen cestujících, ale také kolemjdoucích, kteří si nezapomněli udělat snímek na památku. Již 3. 12. 2016 vyjede Barborka znovu. Tentokrát se bude jednat o Mikulášskou jízdu po Hrabůvce s čertem i Mikulášem.
Jízdu pořádá Dopravní podnik Ostrava a informace o odjezdech naleznete na www.dpo.cz.

CHYTRÉ POSEZENÍ
U K-TRIA

V pěší zóně za K-TRIEM (ul.
Dr. Martínka) se objevila nová lavička, nesoucí označení solární a chytrá
(smart). Samozřejmě slouží k odpočinku, ale poskytuje i internetové připojení
a umožňuje dobíjení přístrojů přes USB
nebo bezdrátově přes indukční cívku.
Zároveň monitoruje i kvalitu ovzduší.
Je osazena třemi solárními panely,
a tedy energeticky soběstačná. Na její
výrobu byla použita ocel a dřevo a je hlídána bezpečnostní kamerou. Je konstruována s maximálním důrazem na funkčnost a odolnost vůči povětrnostním
vlivům a vandalům.

INZERCE

Šťastné a výhodné
Nadělte si vůz za
skvělou cenu!

Škoda Oct
av
2015 ia

290 000 Kč

eu
Zimníýmpn
vozům
k vybran

8000

Až

KVALITNÍCH VOZŮ
ZA NEJLEPŠÍ CENY

OSTRAVA
Místecká 3220
PO–NE 8:00–21:00

Více info o akcích na www.aaaauto.cz/akce

Volejte zdarma
denně 8–21 hod.

800 110 800

www.aaaauto.cz
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AKC
AKCE

249 999 Kč

SPORT

KARATISTÉ PŘIVEZLI ZE DVOU POLSKÝCH
MISTROVSTVÍ 17 MEDAILÍ
Ostravští karatisté klubu ATTFIS se ve druhé polovině října
účastnili dvou turnajů v Polsku – mistrovství Legnice a mistrovství Lodže. Na prvním z nich startovalo za klub 9 závodníků, kteří
získali celkem 14 medailí. Na druhém turnaji vybojovalo 5 našich
závodníků 1x stříbro a 2x bronz.
V sobotu 29. října na mezinárodním turnaji „XXV. Mistrzostwa
Ziemi Legnickiej w Karate WKF v Legnici v jihozápadním Polsku
byli nejúspěšnější nejmladší závodníci, kteří soutěžili ve věkových kategoriích 5-7 let: Kryštof Bunček, Sabina Světlíková, Filip
Šiler a Agáta Julinová. Mezi medailisty se ocitl také dorostenec
Jakub Ferad. Karatisté vybojovali celkem dvě zlaté, 5 stříbrných
a 7 bronzových medailí.
O týden dříve, v sobotu 22. října, pak pětičlenná reprezentace
přivezla z Champion Cupu v Lodži celkem 3 medaile. Karatisté však
ještě sezonu zdaleka nekončí, zúčastní se celé řady dalších turnajů.
„Chtěl bych jménem klubu poděkovat za vzornou reprezentaci
nejen klubu, města, ale hlavně České republiky v zahraničí na mezinárodním turnaji a srdečně pogratulovat k úspěchům,“ uvedl
hlavní trenér a předseda klubu Miloš Škoda. Tréninkovým půso-

Reprezentace ostravských karatistů v Polsku uspěla.
bištěm Shotokan Karate Klubu ATTFIS Ostrava je kromě Poruby
tělocvična základní školy Provaznická v Ostravě-Hrabůvce.
Veronika Škodová, místopředsedkyně
a hlavní trenér reprezentace

STAROBĚLSKÉ LURDY
LÁMALY REKORDY!

VELOCIPEDISTÉ I OCENĚNÍ
PRO VÝŠKOVICKÉ CYKLISTY
V sobotu 12. listopadu se v ostravském Trojhalí Karolina uskutečnila celostátní akce VELOCIPEDISTÉ V OSTRAVĚ 2016. Setkali
se tam vyznavači starých bicyklů, kteří svoji lásku k cyklistice vyjadřují na kolech-veteránech, v dobovém oblečení a vždy ve skvělé
náladě.
Z pověření Obnovené české ústřední jednoty velocipedistů
(OČÚJV) byl garantem tohoto setkání Klub českých velocipedistů
Ostrava-Hrabová (zal. 1906). V programu bylo mj. i ocenění zdejších cyklistických oddílů a sportovních klubů. Čestné uznání obdržela taky Tělocvičná jednota SOKOL O.-Výškovice za „udržování
tradic (KČV založený 1912), za účast na velocipedistických akcích
a za cyklistické aktivity v jednotě i v obvodu Ostrava-Jih a za podporu výstavby nových cyklostezek v Ostravě a v kraji“.
Podobně byly oceněny i sousední kluby a jednoty ve Staré Bělé,
v Nové Bělé, v Krmelíně, v Proskovicích a další. Čestná uznání také
obdržela řada jednotlivců. Z Výškovic to byla Věra Havránková, z Hlubočce cestovatel a starosta Vítězslav Dostál, chatař a cyklista z Prašivé Martin Stiller nebo ostravský projektant cyklostezek a cyklokoordinátor Martin Krejčí, který je také občanem Ostravy-Jihu. Karel Sýkora

Starosta Martin Bednář blahopřeje vítězům.
Ani velmi studené počasí, vítr, občasný sníh a chumelenice
neodradily 1016 běžců a běžkyň, aby se účastnili dalšího ročníku
Starobělských Lurd. Velmi těžká a náročná trať v Bělském lese je
dlouhá 3,2 km a je určena nejen pro profesionály, ale také pro rekreační sportovce a začátečníky.
V rekordním čase 11:36 doběhl vítěz závodu Tomáš Maceček,
který tak potvrdil roli favorita závodu. Jako druhý v tomto náročném terénu doběhl pod magických 12 minut Lukáš Chwistek
a třetici medailistů uzavřel Milan Hrazděra.
Organizátoři poděkovali všem účastníkům a také všem, kteří se zasloužili o to, že tento druhý ročník závodu mohl proběhnout. Městský
obvod Ostrava-Jih podporuje nejen tento závod, ale také běžeckou
školu Ostravy-Jihu, kterou pořádají organizátoři závodu.
Další, v pořadí 3. ročník Starobělské Lurdy se bude konat v neděli 12. listopadu 2017 a my už se velmi těšíme!

Přehlídka historických kol.
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Gymnázium Ostrava-Zábeh,
Volgogradská 6a nabízí
pro žáky 5. tíd ZŠ osmiletý obor
vzdlávání 79-41-K/81 Gymnázium
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Střední škola společného stravování,
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Krakovská 1095/33, Ostrava-Hrabůvka
www.ssss.cz
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Více informací můžete získat na www.ssss.cz nebo na
dnech otevřených dveří 7. 12. 2016, 11. 1. a 1. 2. 2017

SC-362432/01

e:

VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH S VÝUČNÍM LISTEM
65-51-H/01 Kuchař-číšník

Školní vzdělávací programy: Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník

29-54-H/01 Cukrář
Školní vzdělávací program: Cukrář
VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH S MATURITNÍM VYSVĚDČENÍM
65-42-M/02 Cestovní ruch

Školní vzdělávací program: Služby cestovního ruchu

65-41-L/01 Gastronomie
Školní vzdělávací program: Hotelový a restaurační provoz

• školní vzdlávací program
„Neuíme se pro školu, ale pro život“
• široká nabídka cizích jazyk
a volitelných pedmt
• pedmtové exkurze domácí i zahraniní
• možnost mimoškolních akvit
a zájmových kroužk
• pípravné kurzy pro uchazee
• pijímací zkoušky naneisto
Den otevených dveí 6. 12. 2016, 24. 1. 2017
Hledáte kvalitní výuku, pijte se podívat k nám.

www.gvoz.cz

SC-362380/01
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Soukromá základní škola
a mateřská škola, s. r. o.
Đ9Y9

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

PŘIJÍMÁ
Ilona Csáková
Fleret
Pavel Dobeš
Bára Zemanová
8¼bĐ8Á9 Ç9
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• velmi nízký počet dětí a žáků ve třídách • logope-

dická péče s klinickým logopedem • zdravotní tělesná výchova pod vedením fyzioterapeuta • výuka alternativní komunikace – pro děti a žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami /LMP, STMP, TMP, PAS/
• velký důraz na reedukaci, socializaci, zvládnutí inkluze • výuka cizích jazyků • úzká spolupráce s SPC kpt.
Vajdy, SPC Těšínská • svoz a rozvoz dětí a žáků

27. 11. 2016 – 23. 12. 2016
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SC-362494/01

www.volgogradska.cz
www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/
Telefon: 602 713 226

Ï+Ï*5 2  ºû+,
Ï*º+ 2 ºû+,

www.ostravskevanoOb¡OÍ
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děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
/široká nabídka podpůrných opatření ve vzdělávání/

ROZPOČET

O NÁVRZÍCH V PROJEKTU SPOLEČNĚ
Na začátku listopadu proběhlo hlasování v pilotním ročníku participativního rozpočtu v Ostravě-Jihu. Do hlasování
se vás zapojilo celkem 3 901, společně teď rozdělíme 5 milionů korun mezi jednotlivé lokality. Úspěšné návrhy budeme realizovat v průběhu roku 2017.
„Věděli jsme, že v obvodu je spousta aktivních a pracovitých
lidí, kterým není jedno, co se děje okolo nich, ale musím říci, že
nás velmi příjemně překvapilo, kolik nadšenců se rozhodlo udělat něco pro sebe a ostatní. Chtěla bych poděkovat všem, kteří si
našli čas jak na podání projektů, tak na hlasování, a doufáme, že
výsledky budou motivací pro účast v příštím ročníku. Celý proces
plánujeme do budoucna stále zdokonalovat, a proto od účastníků
přivítáme návrhy na vylepšení, “ říká Hana Tichánková, místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih.
Díky projektu Společně tvoříme JIH!!! se jednoznačně potvrdilo, že v Ostravě-Jihu žijí lidé, kterým není lhostejné, co se děje
okolo nic a kteří nechtějí jen kritizovat, ale snaží se sami pomoci
zlepšit prostředí okolo nás. Na radnici se v rámci participativního
rozpočtu sešlo hned několik desítek zajímavých návrhů, jak zlepšit život v obvodu. Ano, mnohdy šlo a jde o malé krůčky k lepšímu
životu, jenže bez nich by se začít nedalo.

Jak vznikaly nápady na návrhy?
„Myšlenka pochází z dob, kdy jsme čekali přírůstek do rodiny a já si začala více všímat maminek s dětmi, které se scházely na malém, polorozpadlém pískovišti. V tu chvíli mi došlo,
že v okolí ulic Břustkova, Vyškovická a Šeříková není dětské

Na jaké projekty se můžete těšit v roce 2017?
Dubina a Bělský Les:
D2 Více košů v části Bělský les

Zábřeh:
24 500 Kč

Z6 Dětské hřiště na ul. Pavlovova

881 500 Kč

D4 Agility park

374 838 Kč

Z4 3x bezpečněji přes Volgogradskou

350 000 Kč

D5 20 senior linek pro osamělé seniory

120 000 Kč

Z12 20 senior linek pro osamělé seniory

120 000 Kč

D8 Dřevěná věž pro děti

67 500 Kč

Z8 Malé místo relaxace - lavička

D1 Zpřístupnění a dovybavení oploceného
hřiště v areálu ZŠ Košaře
87 700 Kč
D3 Workoutové hřiště Maluchy
Celková hodnota návrhů k realizaci

Celková hodnota návrhů k realizaci

1 062 074Kč

V10 Fitness zóna u Odry

357 500 Kč

V7 Mraveniště u sídliště

616 824 Kč

Celková hodnota návrhů k realizaci

1 365 500Kč

387 536 Kč

Hrabůvka

Výškovice:

V1 Minihřiště pro děti

14 000 Kč

77 882 Kč
1 052 206Kč

H5 Hřiště pro sport a vzdělávání

1 039 257 Kč

H12 20 senior linek pro osamělé
seniory

120 000 Kč

H6 Lavička bez opěradla
na autobusové zastávky

17 800 Kč

H7 Výběh pro mláďátka:
A co děti, mají si kde hrát?

59 520 Kč

Celková hodnota návrhů k realizaci
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1 236 577Kč

ROZPOČET

TVOŘÍME JIH!!! JE ROZHODNUTO!
Byla příprava návrhu a jeho odevzdání náročné?

hřiště, které by bylo vhodné pro naši nejmenší generaci. Takže myšlenka byla jednoduchá: vytvořit místo, kde se budou
setkávat děti s ostatními dětmi a budou trávit čas venku, nikoliv u televizorů a jiných vymožeností dnešní doby,“ vysvětluje Veronika Košč, autorka návrhu na dětské hřiště Mraveniště
u sídliště.

„Náročné to nebylo. Jde spíš o prvotní odhodlání. Několik hodin jsem ale přípravě projektu věnoval. Nejvíce času jsem strávil
sháněním patnácti podpisů, abych projekt mohl vůbec odevzdat.“
uvádí Ondřej Malý, autor návrhu na Fitness zónu u Odry.
„V případě mého drobného projektu to náročné nebylo. Chápu ovšem, že příprava projektů ﬁnančně i technicky složitějších
mohla dát svým koordinátorům zabrat,“ říká Pavlína Nováčková,
autorka návrhu na Malé místo relaxace.

„Společně se ženou jsme se zamýšleli nad možností nějak
zlepšit naše okolí a zrovna v tu dobu se na louce u Lidlu dobudovala cyklodráha a workoutové hřistě. Jsou to báječné nápady, ale
ubraly velký prostor z prakticky největšího pozemku, kde se mohli
psi volně venčit a socializovat. No a k hledání nového prostoru
určeného psům byl jen krůček,“ uvádí Jiří Chrástek, autor návrhu
na Agility park.
„Oslovení obyvatel, aby sami navrhli, co by chtěli ve svém
okolí zlepšit nebo zřídit, jsem uvítala. Přemýšlela jsem o tom, co
je nejvíce zapotřebí. V okolí ulice Dvouletky žijí většinou starší
lidé, kterým dělá problémy chůze nebo dlouhé stání. Na nástupních zastávkách nejsou lavičky, a tak je logické, proč jsem podala
návrh na jejich instalaci,“ říká Helena Dostálová, autorka návrhu
na umístění laviček na autobusových zastávkách.
V průběhu května a června tak obyvatelé mohli museli vyplnit
formulář pro podání návrhu, který mimo jiné obsahoval také tabulku s rozpočtem či podpisový arch, který vyjadřoval podporu
dalších 15 obyvatel Ostravy-Jihu.

Vizualizace návrhu Hřiště pro sport a vzdělávání.

INZERCE

Představujeme mateřskou a základní školu EDIN
Šťastné a spokojené dítě v základní škole? Rozhodně!
říkanky a ráda si je opakuje i doma“, říká
Mgr. Marcela Vozárová, jejíž dcera školku
navštěvuje.

Pátým školním rokem působí v Ostravě anglicko-česká školka EDIN, ve které
v malých skupinách vyučují rodilí mluvčí
anglický jazyk děti již od 2 let věku a to
hravou a zábavnou formu. Přestože počet
dětí v předškolním věku má klesající tendenci, v mateřské škole EDIN dětí každým
rokem přibývá. „Školka nás zaujala nejen
příjemným prostředím, ale i vlídným přístupem k dětem a jejich rodičům. Moderní
pojetí umožňuje mé dceři přirozený vývoj.
Individuální přístup ke každému dítěti a vedení dětí ke vzájemné ohleduplnosti přináší spokojené dítě, které se každý den těší
na čas strávený ve školce. Školka navíc nabízí i zpětnou vazbu rodičům a pravidelně
informuje rodiče o dění ve školce. Chvilky
angličtiny s rodilým mluvčím se mé dceři velmi líbí. Oblíbila si anglické písně, hry,

Od příštího školního roku otevírá vzdělávací instituce EDIN také základní školu. Co
to v praxi znamená? Příležitost pro všechny děti vzdělávat se v příjemném prostředí
v maximálním počtu 14 žáků ve třídě, kde
má pedagog čas a prostor, věnovat se žákům individuálně. „Z vlastní zkušenosti vím,
jak náročná je práce pedagoga na základní
škole, kde má 24 a více žáků ve třídě. Každý

žák je originál, má jiné studijní předpoklady
a je téměř nemožné, aby se pedagog věnoval všem žákům. O možnostech pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami ani
nemluvme. V naší základní škole je to jiné.
Malé počty žáků ve třídách umožňují pedagogům věnovat se dětem s ohledem na jejich potřeby, schopnosti, tempo či nadání.
Jsme základní školou pro všechny děti“,
říká Petra Antlová, ředitelka mateřské a základní školy EDIN.
Pedagogové v základní škole EDIN v žácích vzbuzují zájem o učení a vyvolávají
v nich touhu po poznání. Žáci jsou vedeni ke zdravému sebevědomí, komunikaci
a k prosazování svých myšlenek. V základní škole EDIN jsou pedagogové žákům partnery. „Děti jsou naše budoucnost.
Chceme-li vychovat přirozeně sebevědomé
osobnosti, je nutné dát jim prostor k přemýšlení a možnosti, vhodnou formou prosazovat své názory. Kořeny dobrého pocitu
z vlastního života jsou zakotveny v naplnění
potřeb a pocitech štěstí a spokojenosti již
v dětském věku“, doplňuje ředitelka.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle: + 420 720 346 444 a e-mailu: info@edin.cz.

WWW.EDIN.CZ
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Zaujala Vás mateřská a základní škola EDIN? Domluvte si nezávaznou prohlídku.

ROZPOČET

Vizualizace návrhu Fitness zóna u Odry.
„Kdybych projekt připravovala zcela sama, tak bych řekla ano,
ale s projektem mi pomáhal můj manžel, díky kterému jsem mohla
předložit situační snímek a také orientační rozpočet,“ vysvětluje Veronika Košč, autorka návrhu na dětské hřiště Mraveniště u sídliště.

„Chybí tady například lavičky, okrasná zeleň (květiny, keře),
odpadkové koše... Ráda bych se podílela na zvelebování okolí našeho domova, takže asi ano, zapojím se i v příštím roce, “ říká Eva
Pětvaldská, autorka návrhu na dětské hřiště na ul. Pavlovova.

„Náročná mi nepřišla, vypisování jiných grantů a projektů je
mnohem horší práce. Největší potíž je rozpočet, ale měli jsme
slečnu koordinátorku a ta pomohla,“ říká Jiří Chrástek.

„Vždy je co zlepšit! To se sice říká lehce, ale najít projekt prospěšný všem, to je těžká výzva. Bavili jsme se o chodníku od Dakoty směrem k Bonveru, ale těch předpisů co musí splňovat, hrůza.
Ale řešit je to třeba, běhají tam malé děti mezi auty a za hezkého
dne je tam národa jak na Václaváku. Pokud nás v příštím roce
napadne něco, co podle nás bude k užitku pro spoustu lidí, tak
se určitě zapojíme. Nejsme tady sami, jak známo, je Jih vlastně
čtvrté největší město v ČR,“ Jiří Chrástek.

„Příprava projektu nebyla náročná, jen nemám ráda oslovování lidí na ulici, z tohoto pohledu pro mě bylo nejhorší sehnat 15
podpisů. Jedním z důvodů bylo také to, že jsem se snažila, aby
se jednalo o lidi, kterých se projekt týká - tedy o rodiče s malými
dětmi.“ uvádí Veronika Sopuchová, autorka návrhu na Dřevěnou
věž pro děti.

„Myslím si, že obvod Výškovice má několik slabých míst
v oblasti komunikace pro pěší. Některé chodníky jsou vyloženě
ve špatném stavu. A zda se zapojím v příštím roce? Odpověď
na tuto otázku si ponechám otevřenou, ráda bych však, kdyby
se zapojili i ostatní obyvatelé obvodu. V některých může dřímat
myšlenka, která vyvolá oblibu u dalších obyvatel a pomůže tak
zlepšit okolí ve kterém žijeme,“ uvádí Veronika Košč.

„Řekla bych, že jsem tomu věnovala hodně času. Nejdříve jsem
vše projednala s rodiči a vedením školy. Všichni mě v mém počínání podporovali. Spolu s paní ředitelkou jsme navštívili podobná
hřiště v okolních městech, abychom se inspirovali. Podařilo se nám
sehnat projektanta, který nám celý projekt připravil. Pak jsme vše
museli dát dohromady a projekt odevzdat. Tím to však neskončilo, protože jsme vše museli řádně zpropagovat,“ popisuje Adéla
Šípová, autorka návrhu na Dětské hřiště pro sport a vzdělávání.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kteří se aktivně zapojili do prvního ročníku participativního rozpočtu
v Ostravě-Jihu. Na radnici již pilně pracujeme nejen na přípravě realizace úspěšných projektů, ale také na přípravě dalšího ročníku participativního rozpočtu.

Zajímalo nás také, zda autoři návrhů mají
další nápady na zlepšení a plánují přihlášení
v dalším ročníku participativního rozpočtu.
„V našem okolí je stále co zlepšovat – například úklid a oprava chodníků a přístupových cest, výstavba odpočinkových zón
pro rodiče s dětmi i seniory, bezpečné přístupy dětí ke školám,
atd. O zapojení v příštím roce jsem ještě neuvažovala, třeba se
v mém okolí objeví námět, který mě osloví a ráda jej podpořím.“
říká Adéla Šípová.

Minirozhovory s autory návrhů si můžete přečíst na www.spolecnetvorimejih.cz.
Najdete tam také podrobné výsledky hlasování i aktuální informace k realizaci.
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Z OBVODU

ZKRÁŠLOVACÍ SPOLEK USPOŘÁDAL PRVNÍ AKCI
i jiných dřevin přineslo mnohá překvapení. Nadšenci odkryli honosné náhrobky z 1. poloviny 20. století. Z břečťanového válce se
díky nasazení dobrovolníků během chvíle vyklubal první zajímavý
náhrobní kámen z roku 1915. Společným úsilím byly očištěny ještě tři honosné hroby a mnoho opuštěných dětských náhrobků.
Pravděpodobně to nebylo poslední okrášlení místního hřbitova –
účastníci se shodli, že hřbitov by zasloužil další zvelebení, a vytipovali zcela zarostlé hroby ohraničené litinovým zábradlím.
Součástí akce byl také zápis prvních členů do spolku. V současnosti má 18 členů. Stanovy spolku, stejně jako fotograﬁe z jeho
činnosti můžete nalézt prozatím jen na facebookových stránkách
Zkrášlovací spolek JIHAN. Členem se může stát každý, komu není
lhostejná podoba místa, kde žije. Vítáme každého aktivního občana.
Část zaniklého hřbitova v Zábřehu nad Odrou.
Počátkem října 2016 se na území obvodu Ostrava-Jih ustavil
Zkrášlovací spolek JIHAN s heslem Jihneme Jihem. Za vznikem
neformálního a neregistrovaného spolku stojí místní kronikář Petr
Přendík. ,,Na území Jihu podobný spolek nemáme, občanská aktivita se v tomto směru nemá jak projevit, a proto jsem se se svými
přáteli rozhodl, že založíme spolek. Účelem spolku je okrašlování
památek, pořádání exkurzí či estetizace veřejného prostoru,“ sdělil Přendík.
Veškerá činnost spolku vyplývá z vlastní aktivity a zájmu občanů. První akce spolku se konala v sobotu 15. října, kdy se o půl
třetí odpoledne sešlo devět zájemců před zábřežským hřbitovem,
zahradou věčnosti, památníkem obyvatel starého a zaniklého
Zábřehu nad Odrou. Aktivní občané věnovali 2,5 hodiny úklidu
hřbitova. Již dříve byly vybrány léta neudržované a zcela zarostlé
náhrobky. Odstranění letitých nánosů a plazivého břečťanu jako

Zakládající členové Zkrášlovacího spolku JIHAN.

ONDRÁŠEK NABÍZÍ POMOC
PŘÍMO V RODINĚ
Přijde-li chvíle, kdy není možné pokračovat u pacienta v léčbě nevyléčitelné
nemoci, kladou si on sám i jeho blízcí otázku: „A co dál?“- Přichází rozhodování, kdo bude o nemocného pečovat… Přicházejí obavy: „Zvládneme to sami?“
Jen málo z nás ví, jak pečovat o své
blízké, kterým nezbývá žádná naděje. Je
proto zcela přirozené klást si podobné
otázky. A odpovědi? Tady je jedna z nich.
Vypráví paní Zdena: „Sestřička od první
návštěvy u nás poskytovala nemocnému
manželovi i nám – pečujícím – neuvěřitelnou podporu. Vše v klidu vysvětlila,
na naše otázky neúnavně odpovídala,
s pacientem jednala velmi důstojně, aplikovala medikaci a opakovaně nás ujišťovala, že pečujeme správně. Tuto sestru
nám zajistil mobilní hospic Ondrášek.“
O nevyléčitelně nemocného člověka,
dospělého i dítě pomáhá pečovat Mobilní
hospic Ondrášek přímo v domácím prostředí, v domě či bytě. Poskytuje rovněž
nepřetržitou zdravotní, sociální, psychologickou i duchovní podporu ostatním
členům rodiny nemocného.

Pečujete-li nebo chcete pečovat o nevyléčitelně nemocného člena rodiny
doma a nevíte si rady, řekněte si o pomoc!
Mobilní hospic Ondrášek působí i na území městského obvodu Ostrava-Jih. Své
služby poskytuje zdarma.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek,
o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh,
tel: 725 409 411. Více informací lze najít
na www.mhondrasek.cz.
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MÁTE STARÉ FOTKY
HRABOVÉ?
POMOZTE VYTVOŘIT
PUBLIKACI
Ostravský obvod Hrabová oslaví
v roce 2017 významné výročí od první
zmínky o této obci. Podle historiků připadá na tento rok 720. výročí prvního
písemného dokladu o Hrabové. Hrabová, která je dnes samostatným ostravským obvodem, je však ještě starší. Při
této příležitosti místní nadšenci plánují
výstavu a publikaci, která bude zaměřena na historii obce. Žádají o spolupráci
nejen v samotné Hrabové, ale věří, že by
mohli pomoci i lidé z okolí. Pokud máte
staré fotograﬁe, ﬁlmy, různá ocenění, písemnosti, třeba i kroje, herecké kostýmy,
prostě cokoliv, co může připomenout více
než sedm století obce, můžete o nich informovat na adrese: historie@ hrabova.
eu, kde můžete zasílat fotograﬁe a kontakty pro osobní setkání, informace,
apod. Pro případné použití v publikaci
budeme samozřejmě žádat o váš souhlas.
Miroslav Houžvička, Ostrava-Hrabová.

www.ovajih.cz

NÁZOR

ZEPTALI JSME SE ZASTUPITELŮ:
V duchu blížících se vánoc jsme tentokrát oslovili také naše zastupitele s otázkami na jejich vlastní vánoční zvyky a tradice.

Michaela Stýskalová (ANO 2011)

od téhož režiséra, jejíž exteriéry se natáčely na českých hradech
Křivoklát, Pernštejn a Orlík.

Vzpomenete si na váš nejkrásnější vánoční dárek? Co to bylo?
V necelých čtyřech letech jsem dostala pod vánoční stromeček
dva dárky, které považuji za nejkrásnější, protože mne provázejí
až doposud. Dostala jsem své první lyže a týdenní dětský lyžařský
kurz na Pustevnách. Od té doby patří lyžování k mým nejoblíbenějším zimním sportům a Pustevny považuji za nejkrásnější místo
v Beskydech pro rekreaci, a to v zimě i v létě. Velmi se proto těším na obnovu požárem zničené útulny Libušín, kulturní památky
a symbolu Pusteven, která je plánována již na polovinu roku 2019.

Zdeněk Hübner, (Ostravak)
Vzpomenete si na váš nejkrásnější vánoční dárek? Co to bylo?
Těch nejkrásnějších vánočních dárků bylo za ta léta samozřejmě
více, ale jedním z těch, na které dodnes vzpomínám, byly plastové
boby s brzdami. Bylo mi tehdy asi 10 let. Bratr dostal oranžové,
já modré, a protože tenkrát zrovna nebyl sníh, jezdili jsme na nich
doma po koberci. Nezapomenutelné byly závody z dětského pokoje do obýváku, kdy jsme se většinou srazili ve dveřích, kam jsme
se samozřejmě oba najednou nevešli.

Jaké je vaše nejoblíbenější vánoční cukroví?
Mé nejoblíbenější cukroví jsou vanilkové rohlíčky a cukroví z obyčejného lineckého těsta, slepované domácí rybízovo-malinovou
marmeládou od mé maminky. Také si rádi spolu s celou rodinou
pochutnáme na vosích hnízdech, medvědích tlapkách a kokosových pusinkách, které budu letos poprvé i sama péct.

Jaké je vaše nejoblíbenější vánoční cukroví?
Moje nejoblíbenější vánoční cukroví jsou vanilkové rohlíčky. Dokážu jich spořádat neuvěřitelné množství. Rád ochutnám také linecké pečivo lepené marmeládou a neodolám ani rumovým kuličkám.

Máte nějaký oblíbený vánoční zvyk?
O vánocích si vždy užíváme vánoční rodinné pohody, která je
spojena se sledováním tradičních českých pohádek. Například
„Tři oříšky pro popelku“, ﬁlmová pohádka ze sedmdesátých let
režiséra Václava Vorlíčka s hudbou Karla Svobody a hlavní písní
s textem Jiřího Štaidla „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“ od Karla Gotta mne nikdy neomrzí, stejně jako krásná česká pohádka
„Jak se budí princezny“ na motivy pohádky „O Šípkové Růžence“

Máte nějaký oblíbený vánoční zvyk?
Dodržujeme v českých domácnostech asi běžný vánoční zvyk –
pod ubrus u štědrovečerní večeře dáváme rybí šupiny. Mimo to
také chodíváme na Štědrý den dopoledne s kamarády na jmelí.
Čerstvě natrhané je úplně jiné, než kupované na trzích. A v posledních letech navštěvuji také „půlnoční“ v kostele Panny Marie v Ostravě – Hrabůvce. Je dobré se na chvíli zastavit a připomenout si,
že Vánoce jsou zejména křesťanské svátky narození Ježíše Krista.

CHARITNÍ STŘEDISKO MICHALA MAGONE
POMÁHÁ OHROŽENÉ MLÁDEŽI
Od roku 1996 funguje na největším ostravském sídlišti
Dubina Charitní středisko Michala Magone, které poskytuje bezpečné prostředí ohroženým mladým lidem,
tzv. dětem ulice, při řešení jejich obtížných životních
situací. Středisko je podporováno také městským obvodem Ostrava-Jih.
Dvacáté výročí existence si charitní středisko připomnělo dvěma akcemi. Od 14. do 16. listopadu jej mohla veřejnost navštívit
v rámci Dnů otevřených dveří, jejichž součástí byl netradiční program pro děti a mládež. V úterý 15. listopadu sloužil ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz děkovnou mši svatou. Při promluvě vyzval účastníky, aby si připomenuli chlapce
Michala Magone, jehož jméno charitní středisko nese: „Kluka, který byl rváč a nikoho nenechal na pokoji. Pak poznal Dona Boska
a z rošťáka se stal člověkem, který, i když zemřel mladý, je pro
mnohé příkladem.“
Dnes nízkoprahový klub navštěvuje 30 až 50 dětí denně. Najdou zde – tak jako Michal Magone u Dona Bosca – pomoc v kvalitnějším prožívání volného času a vlastního života, v nalezení
správné hodnotové orientace, ale hlavně cítí, že jsou zde přijímáni
a že je tu mají rádi. V druhé části budovy je od roku 2007 poskytovaná sociální služba Krizové pomoci.

Charitativní středisko Michala Magone nabízí dětem aktivní
využití volného času.
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Ostrava Mar. Hory (naproti Futurum Ostrava)
Novinářská 3, (areál tiskárny)

PO-PÁ: 9.00 - 18.00, SO: 9.00 - 12.00
WWW.KOBERCEOSTRAVA.CZ
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SC-362514/01

596 966 249
602 838 763

SC-362282/01

V Ý R A Z N É S L E V Y N A K U S OV É KO B E R C E

SC-362521/01

Belgické koberce 3m/3,66m/4m/5m šíře
Zátěžové koberce, čistící zóny, kusové koberce,
běhouny, obšívání

SC-362397/01

KVALITA - DOBRÉ CENY
PO CELÝ ROK!!!

www.ovajih.cz

SENIOŘI

DIAMANTOVÁ SVATBA MANŽELŮ ONDRUŠOVÝCH
Dne 19. listopadu oslavili Anna a Jaroslav Ondrušovi 60 let
společného života diamantovou svatbou.
Ženich Jaroslav se narodil v září 1931 v Ostravě-Zábřehu. Vyrůstal
s mladší sestrou ve spokojené rodině. Vyučil se strojním zámečníkem
na Vítkovickém učilišti, po vyučení pracoval v závodě 5 - Vítkovické
železárny v nástrojárně až do důchodu. S Aničkou, která se narodila
v červenci 1938, se seznámil na plese v lednu 1954 v Nové Bělé.
Anička pocházela z Vítkovic, takže do Zábřehu to vzájemně neměli
k sobě daleko, jezdili na kole, chodili za kulturou a po 2,5letém randění se rozhodli pro společný život. Svatba se konala 10. listopadu
1956 jak na vítkovické radnici, tak i v tamějším kostele. V roce 1959
se jim narodila dcera Zdeňka a po 4 letech přišel na svět syn Radomír. Paní Anička nejdříve pracovala ve Vítkovické elektrárně, později
si našla místo v Televizním studiu u Havránka, kde působila 17 let.
Dvanáct let před důchodem se museli vystěhovat ze Starého
Zábřehu, protože jejich dům byl vykoupen z důvodu vybudování
cesty. Nový domov si vystavěli v rodinném domku v Zábřehu-Družstvě. Děti vystudovaly, dcera vyučuje na střední škole a syn
má úspěšnou ﬁrmu s odtahovými službami. Celá rodina patří
mezi dlouholeté členy Dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh, spo-

Šárka Zubková, manželé Ondrušovi a místostarostka
Hana Tichánková.
lečné zážitky, jako jsou soutěže, výlety, plesy, ale i náročné práce
při budování nové zbrojnice jim zůstanou v paměti.
Chloubou manželů je vybudování chaty pod Solání, kde rodina
tráví příjemné chvíle. Oblíbeným místem je i Podhájská na Slovensku, kam přes 20 let jezdí utužovat své zdraví. Manželé Ondrušovi
jsou velkým vzorem pro celou rodinu.

V SILOE JSTE VÍTÁNI

SENIOREM ROKU JE
GALERISTA MILAN WEBER

Přijďte mezi nás a zapojte se jako dobrovolník ve
středisku Slezské diakonie
SILOE Ostrava, které poskytuje sociální služby pro
seniory s poruchami paměti v nově zrekonstruované
budově v Ostravě-Nové Vsi.
Každý váš úsměv, chvilka
věnovaná společné procházce nebo povídání si je velkým darem.
Můžeme vám nabídnout přátelské a profesionální prostředí, možnost získání dovedností pro pracovní uplatnění a hlavně
smysluplně strávený čas s lidmi, kteří to ocení a potřebují. Těšíme
se na vás! V případě zájmu kontaktujte koordinátora dobrovolnictví na tel. 731 130 175 nebo e-mailem: d.c@slezskadiakonie.cz.
Petra Šuláková

Desátý ročník ankety Senior roku města Ostravy 2016 pořádalo statutární město Ostrava. Odborná komise vybírala z dvacítky
nominovaných, mimořádně aktivních osobností starších 65 let,
navržených seniorskými organizacemi, městskými společnostmi a
jednotlivci. I když by si to jistě mnozí zasloužili, z našeho obvodu
letos nebyl nikdo oceněn. Seniorem roku se stal Milan Weber.
73letý galerista, kurátor a publicista Milan Weber pořádal výstavy soudobých a českých umělců už v 70. a 80. letech minulého
století. V roce 1993 se zasloužil o vznik Výstavní síně Sokolská 26,
která se těší vysokému renomé v celé České republice. Díky Milanu Weberovi byla v Ostravě instalována socha Lukáše Rittsteina
Úsvit a plastiky Ježovka a Hvězdice Čestmíra Sušky.
V letošním roce byl potřetí společně s tradiční kategorií jednotlivců vyhlášen i výsledek ankety Klub seniorů 2016. Ocenění
získal Klub seniorů Nová Bělá.

MILÝM OSLAVENCŮM PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ
V našem městském obvodě jsou desítky seniorů, kteří v tomto období
přijímají gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se připojujeme a přejeme všem jubilantům zdraví a dny prožité v pohodě. V listopadu
oslavili krásné výročí:
Marie Baranová
Rostislava Urbanová
Ladislav Novák
Zdeňka Schindlerová
Jiřina Kaštylová
Božena Bombová
Zdenka Lišková
Vlasta Pastrňáková
Jiřina Čížková

94 let
94 let
94 let
93 let
93 let
93 let
92 let
92 let
92 let

Anna Širancová
Drahoslava Kiková
Marie Špetíková
Bohuslav Koudelka
Alenka Jaglařová
Perla Šindelová
Anna Grochalová
Emilie Nehybová
Věra Výtisková
Irena Dubová
Ivan Lučev
Břetislav Šoch
Jaroslav Málek
Emilie Létalová
Milan Onderka
Helena Pospíšilová
Vlasta Klegová
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92 let
91 let
91 let
91 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let

Alena Vaclíková
Rudolf Spíšek
Dimitrov Šefčík
Miroslav Lindovský
Josef Pochylý
Květa Binová
Vladimír Meduna
Alžběta Hanáková
Eva Kubečková
Zdeňka Nováková
Milan Luter
Žoﬁa Odleváková
Libuše Lyková

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Uvedení jubilanti souhlasili se zveřejněním svého jména v Jižních listech.

Z OBVODU

TŘI HABRY PRO HRABŮVKU
Dne 28. října proběhlo 98. výročí vzniku samostatného Československa, které jsme si v našem obvodu připomněli netradičně: výsadbou tří habrů obecných a usazením pamětního kamene v samém srdci bývalé obce Hrabůvka.
A proč zrovna listnáč habr, když
tradičním „slavnostním“ stromem
je lípa? „Habry jsou připomínkou,
jak část našeho obvodu přišla
ke svému názvu. V místním nářečí
se habru říkalo hrab, od čehož je
odvozen název Hrabová a později Hrabůvka,“ vysvětluje František
Staněk, místostarosta městského
obvodu Ostrava-Jih.
Habry a pamětní kámen, na němž
je text vysvětlující vznik názvu Hrabůvka, se nacházejí na křižovatce ulic Provaznická a Závodní. V bezprostřední blízkosti stojí nejstarší hrabůvecká budova hostince z roku 1824,
dnes restaurace U Edisona, jejíž název připomíná kdysi tolik populární kino Edison.

Všichni zúčastnění přiložili ruku k dílu.

…. A ZASAĎ
STROM

V našem městském obvodě vzniká
nová tradice: zasadit strom na počest
narození nového občánka. Poprvé se tak
stalo v letošním květnu, naposledy 27.
října, kdy bylo v blízkosti Vodního areálu
Jih zasazeno 23 kusů Třešně ptačí, Dubu
letního a Buku lesního (možnost volby).
V květnu se sázelo v Bělském lese naproti
restauraci Dakota a na stejných místech
se má sázet i napřesrok. A proč zrovna
bub, buk a třešeň? To odpovídá koncepci
výsadby stromů v dané lokalitě.
Celý projekt zabezpečují Ostravské lesy.
Pro výsadbu je nutné zajistit vzrostlý stromek (150 cm), vykopat jámu, navézt kompostovou zeminu, zajistit přídržný sloupek,
sloupek na upevnění informační cedulky a
následnou celoživotní péči o každý stromek.
Všechny tyto položky jsou započítány do
daru 800,- Kč Ostravským městským lesům.
Všichni účastníci navíc obdrží od městského
obvodu Ostrava-Jih pamětní list.
„Populární úsloví Postav dům, zploď
syna a zasaď strom se tak díky nové tradici
v našem obvodě dočká alespoň částečného
naplnění,“ doplňuje místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih, František Staněk.

JAK MŮŽE VYPADAT DOBROVOLNICTVÍ
Babička Alenka poněkud zapomíná. Někdy dokonce zapomene,
kdo jsem já. A tak přijdu třeba po 14 dnech, sednu si naproti ní, vezmu ji za obě ruce, usměju se a ona mi povídá: „A kde vy jste se tady
vzal?“ „Chodím sem jako dobrovolník Adry,“ říkám. „Vždyť my se známe, Alenko!“ „Aha!“ odpovídá Alenka a asi o tom není přesvědčena.
A tak jsem ji jednou s její otázkou předešel já. Vzal jsem ji, jako
obvykle, za obě ruce, usmál jsem se na ni a povídám: „Alenko,
odkud se vlastně my dva známe?“ „Z polepšovny,“ odpověděla
okamžitě. Prostě, má v tom jasno.
Chcete i vy zažít situace plné pohody, úsměvů a lásky?
Chcete být pro druhé užiteční? Staňte se dobrovolníkem. Poslední šance v letošním roce: středa 7. 12. 2016 mezi 13. a 17.
hodinou. Přijďte a my vám pomůžeme pomáhat! Informace na
www.adraostrava.cz, tel. 605 784 584.
Když nakoupíte trička, dětské oblečení, módní doplňky, obuv
a další (nejen) použité darované zboží v charitativních obchodech
Adra v Ostravě-Vítkovicích a v Moravské Ostravě, také pomůžete ne-

Babička Alenka s klukem z polepšovny.
mocným a osamělým dětem a seniorům v našem městě. Díky vaší
podpoře s nimi bude moci 400 dobrovolníků ročně trávit volný čas.
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DIÁŘ

DŮM KULTURY AKORD
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511,
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz
4. 12. – 10:00
MIKULÁŠ A KOUZELNÉ SLŮVKO – soubor
Nahodile
Veselý pohádkový příběh s písničkami zakončený nadílkou pro všechny děti.
V Pohádkově mají napilno. Vše se připravuje
na příchod Mikuláše, aby dětem rozdal dárky.
Na místo se dostaví také čert s Andělem, kteří
ho mají doprovázet, když v tom se dozvídají, že
nebeská brána, ze které má sestoupit Mikuláš
za dětmi, se neotevře. Anděl, který jediný zná
tajnou kouzelnou větu pro otevření nebeské
brány, ji zapomněl. Začne rychlé hledání slůvek
v jeho paměti a zkoušejí to všude... u Ježibaby,
Černokněžníka a dokonce i u Lucifera v pekle.
Čas se krátí a brána se stále neotevírá. Jak to
nakonec dopadne? Určitě dobře a děti se Mikuláše nakonec dočkají.
Autor a režie: Zdeněk Kačor
Vstupné: děti 120 Kč (Mikulášská nadílka
v ceně), dospělí 90 Kč
4. 12. – 14:00 / Klub Akord
8. BLEUBELLS – Bluegrassový festival
6. 12. - 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů s taneční zábavou –
hraje PETESAX.
Vstup zdarma
6. 12. – 19:00
BÁRA BASIKOVÁ – Vánoční koncert
Komponovaný večer, ve kterém zazpívá naše
přední zpěvačka sólově, za doprovodu zpěváčků z Dětského sborového studia Ostrava-Jih
i rockové kapely. Zazní velké hity Báry Basikové
a její vánočně laděné písně. Sborové studio se
představí prostřednictvím většiny svých sborů
(dětský, mládežnický i dospělácký) a s kapelou
předvedou Rockovou mši.
Vstupné 370, 300 a 250 Kč
8. 12. – 19:00
Patrick Barlow:
MESIÁŠ – Divadlo Verze
Celosvětově úspěšná komedie o největším
příběhu všech dob, plná montypythonovského humoru. Divadlo musí šetřit, nejsou peníze
na další herce ani na zvířata, a tak se dva herci
pokusí o nemožné - zahrát celý příběh Vánoc
ve dvou. S odvahou a beze strachu se oba vrhnou do orientálního mumraje, který se odehrál
okolo narození Krista. Co začíná jako groteskně anarchistická jízda po Svaté zemi, se časem
zázračně změní v poetickou hru o přátelství
a solidaritě.
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: Igor Chmela, David Prachař, Mariana Prachařová
Vstupné 390, 340. 290 a 150 Kč
Toto představení hrajeme také pro školy 9. 12.
od 9:00 hod.
10. 12. – HAMR GYM – profesionální zápasy
13. 12. – 19:00 / Klub Akord
CHYTRÝ KVÍZ
Tužka, papír, žádný mobil, jen vaše znalosti.
Přijďte se bavit a vyzkoušet si, na kolik otázek budete znát odpověď. Vyrazíte s přáteli na pivo, strávíte spolu fajn večer a můžete
u toho vyhrát jednu ze skvělých cen! Odměňujeme vítěze, nejlépe tipující tým i další hráče.

Bavte se chytře. 2–8 hráčů v týmu. Těšíme se
na vás!
Vstupné 40 Kč
15. 12. – 19:00
Donald Churchill:
CHVILKOVÁ SLABOST - Divadlo v Rytířské
Novinka! Brilantní komedie o nečekaných zvratech a odhaleních ve vztahu muže a ženy.
Audrey a Tony jsou dva roky rozvedeni. Oba už
žijí vlastními životy s novými partnery. Stále je
však spojují dvě děti a společně prožitých dvacet let manželství. Nyní se setkávají na venkovské chalupě, kterou spolu kdysi sdíleli a která
se má nyní prodávat, aby se podělili o nábytek
a jiné cennosti.
Přijíždějí se vším zdánlivě vyrovnaní a smíření,
s nadějnou vyhlídkou na své nové životy. Navíc
jejich společné setkání s odstupem času jenom
potvrdí, že se nemohou vystát. Nemohou si říct
ani dvě slova, aby si vzájemně nevlítli do vlasů.
Přesto se pustí do úklidu chalupy a na povrch
začnou vyplouvat dosud nezjevené skutečnosti – a Audrey s Tonym dojde, že pořádek si musejí udělat především ve svých vztazích.
Podlehnou této „chvilkové slabosti“ a přehodnotí své dosavadní životní postoje a názory na toho druhého? A jak tím vším zamíchá jejich osmnáctiletá, rebelská dcera Lucy?
Situace se komplikuje a vše dopadne jinak,
než by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní kapitola může mít pokračování...
Režie: Petr Hruška
Hrají: David Matásek, Petra Špalková a Sandra
Černodrinská
Vstupné 350, 300. 250 a 150 Kč
21. 12. - 18:00 / Velký sál
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH ANEB JAK TO BYLO V BETLÉMU
Toto představení je volným zpracováním biblického příběhu o narození Ježíška, vyprávěného písničkami z autorské dílny Zdeňka Kačora.
Základní osou představení je příprava na „živý
Betlem“, který se nakonec celý odehraje jako
jeden příběh formou písniček a scénického
provedení.
Účinkují: divadelní soubor Nahodile, Dětský
pěvecký sbor Sluníčko + diváci
Režie: Zdeněk Kačor
Vstupné: dospělí 90 Kč, děti 60 Kč
Toto představení hrajeme také pro školy 21. 12.
od 8:30 hod.
22. 12. – 9:00
TARTUFFE – ArtWay Theatre
Klasicistická
francouzská
komedie
od Molièra ze 17.století – kritizující nejen charakter, pokrytectví, zneužití moci, ale i dobu
a zaslepenou společnost. Doporučeno pro
žáky 2. st. ZŠ a studenty SŠ, volná místa také
pro veřejnost.
Vstupné 100 Kč
26. 12. - 19:00 / Velký sál
ŠTĚPÁNSKÁ TANČÍRNA
Pro všechny milovníky společenského tance
a dobré zábavy. Prosincovou Tančírnu doplní
programové vstupy. Hudební režie: Vladimír
Koždoň.
Vstupné 150 Kč

PŘIPRAVUJEME
11. 1. 2017 – 19:00
Novoroční koncert:
JAROSLAV SVĚCENÝ a Ladislav Horák –
Ve znamení tanga
Emotivní hudba argentinského hudebního
mága Astora Piazzolly se stala leitmotivem nového alba houslového virtuosa Jaroslava Svě-
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ceného, který ke spolupráci oslovil jednoho
z nejlepších českých akordeonistů a bandoneonistů Ladislava Horáka, profesora a zástupce
ředitele Pražské konzervatoře. Ten je považován za jednoho z průkopníků této hudby v ČR.
Ve 20. století není mnoho autorů, kteří se ještě během svého života dokázali zařadit k nejhranějším skladatelům všech dob a obohatili
hudební historii o vlastní originální styl. Astor
Piazzolla to dokázal! Tvůrce stylu ,,TANGO
NUEVO“ je fenoménem přelomu tisíciletí. Dokázal totiž vyjít z argentinského folklóru a aplikovat do něj znalosti klasické hudby, včetně
baroka až po moderní směry 20. století - jazzu,
rocku a dalších žánrů.
V Ostravě zazní i skladby dalších skvělých skladatelů a oba interpreti představí špičkové italské nástroje!
14. 1. 2017 – 16:00 / Velký sál
VELKÝ POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Maškarní rej masek pro děti se Zdeňkem Kačorem, jeho písničkami a spoustou zábavy
a soutěží.
20. 1. 2017 - 20:00
DISKOPLES v klubu Akord
26. 1. 2017 – 19:00 / Klub Akord
Luboš Balák:
POKUS O VYTVOŘENÍ OSOBNOSTI ZE SEBE
SAMA – Divadlo Komediograf
Poctivá komedie pro silnější nátury. Herecká
one man show Roberta Mikluše.
Je to opravdu tak těžké být osobností, které si
lidé váží? Proč kolem nás není vůbec NIKDO?
Nikde nikdo, o koho by se dalo opřít. Nikde nikdo o koho by se dala opřít třeba jen lopata, aby
vzápětí nebyla ukradena. Robert Mikluš alias
Jožin toho má dost a rozhodl se pro nás všechny vyrobit osobnost ze sebe sama. V přímém
přenosu. Abychom mohli být v Česku konečně
na někoho hrdí. Originální a poctivá komedie ze
současnosti. Délka představení 90 minut.

KULTURNÍ DŮM K-TRIO
Dr. Martínka 4, Ostrava–Hrabůvka, tel.:
596 739 107, e–mail: info@kzoj.cz, www.kzoj.cz

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
4. 12. od 10 hod.
MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU /pěší zóna u KD K-TRIO/
Mikulášský jarmark, bohatý doprovodný program, rozsvícení vánočního stromu, vstup
zdarma.
4., 11., 18. 12. v 17.00 hod.
TANEČNÍ VEČERY Živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO,
vstupné 40 Kč, předprodej KD K-TRIO.
8. 12. v 17.30 hod.
Slovanská žena a její krása Beseda s Mgr. Zuzanou Kaiser o životě Slovanů, jejich znalostech
a vědomostech. O kráse ženy, její síle a moudrosti.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
8. 12. v 19.00 hod.
MENDOŠ Koncert ostravského písničkáře
a křest nového CD, host skupina Tygrasz. Ostravský písničkář Mendoš už řadu let skládá,
hraje a zpívá především o našem městě a kraji.
Jeho zemité texty někdy poeticky, jindy s humorem a ironií obrážejí život a dění kolem nás.
Vstupné 200 Kč při vstupu obdržíte CD MEN-
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DOŠ, TO JSEM JÁ, předprodej KD K-TRIO, OIS.
10. 12. od 9.00 do 14.00 hod.
ANDĚLSKÉ LÉČENÍ Jak se naučit pracovat
s anděly, jejich komunikace a pomoc v běžném
životě. Plnění přání a rituály. Práce s andělskými kartami. Vede terapeutka Zuzana Galuszková. Vstupné 750 Kč, předprodej KD K-TRIO.
12. 12. v 17.30 hod.
PARTNERSKÁ KOMUNIKACE, jednoduše,
prakticky s nadhledem a humorem o vztazích
a komunikaci mezi partnery. Beseda s rodinným terapeutem Drahoslavem Červenkou.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
14. 12. v 17.00 hod.
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ Pro členy Otevřeného
kruhu. K dobré náladě zahraje kapela BURČAK, na saxofon T. Prostějovský, na akordeon
M. Zulák, na vozembouch B. Rončka. Vystoupí
folklorní soubor Malá Morava s pásmem vánočních koled. Nutná rezervace. Vstupné 80 Kč,
předprodej KD K-TRIO.
15. 12. v 17.30 hod.
SLUNOVRATOVÁ MEDITACE Jaký význam
měly slunovratové obřady našich slovanských
předků a jak probíhaly? Ve společné meditaci
navážeme na tradice mnoha rodů našich dávných předků a oslavíme znovuzrození Slunce, nositele světla a života. Meditací provází
Mgr. Zuzana Kaiser. Vstupné 60 Kč, předprodej
KD K-TRIO.
26. 12. v 17.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT J. J. Ryba – Česká mše
vánoční /Kostel Panny Marie královny posvátného růžence v Ostravě-Hrabůvce/ Účinkuje
Moravský komorní sbor pod vedením J. Šimáčka, vstupné 140 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS.
26. 12. v 17.00 hod.
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, Mažoretky z Horní Lhoty, slosovatelné
vstupenky, letos nově ke vstupence si můžete

zakoupit večeři za zvýhodněnou cenu. Vstupné
60 Kč, předprodej KD K-TRIO.

KOMORNÍ KLUB

DĚTEM
4. 12. v 10.00, 14.00 hod.
ČERTÍ ŠKOLA aneb MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
S HOPSALÍNEM
Zábavný pořad pro děti s mikulášským balíčkem. Vstupné dospělí 50 Kč, děti 120 Kč
/v ceně vstupenky je balíček sladkostí/. Předprodej KD K-TRIO.

Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka

18. 12. v 10.00 hod.
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE - pohádka pro nejmenší v kině LUNA. Povídání o tom,
jak pejsek a kočička myli podlahu, jak pekli
dort, nebo o tom, jak si pejsek roztrhl kalhoty
a kočička mu je zašila dešťovkou, si čítávali už
prarodiče dnešních dětí. Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS.

9. 12. v 19.00 hod.
GERALD CLARK BLUES BAND Gerard James
Clark (JAR) – kytara, zpěv, Jiří Maršíček – kytara, zpěv, Lukáš Kytnar – baskytara, Tomáš Hobzek – bicí. Zpěvák a bluesový písničkář Gerald
Clark z Johannesburgu patří k předním představitelům jihoafrické bluesové scény. Tentokráte pojede nové turné s velmi talentovaným
bluesovým kytaristou Jiřím Maršíčkem. Právě
z interakce Geraldovy a Jiřího elektrických kytar může vzniknout malý bluesový zázrak…
Vstupné 180 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS

3. 12. v 17.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT Jan a Liselotte Rokytovi - vánoční program, panova ﬂétna, cimbál,
vstupné 120 Kč, předprodej vstupenek v KD
K-TRIO, OIS, v den akce na místě od 16.30 hodin.

WELLNESS & FITNESS
5. 12. v 9.00, 10.00, 11.00 hod.
Předvánoční cvičení s Mgr. Zuzanou Kaiser,
práce s dechem, cvičení, předvánoční relaxace.
vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO
ZÁPIS NA DRUHÉ POLOLETÍ
KD K-TRIO / 15. 12. v 15.00 hod.
Zahajujeme zápis do vzdělávacích, pohybových i tanečních kurzů pro děti a dospělé.
Podrobné informace s možností rezervace najdete na www.kzoj.cz.
Předprodej a informace KD K-TRIO.

10. 12. v 17 hod.
III. ADVENTNÍ KONCERT Účinkují Moravský
komorní sbor pod vedením J. Šimáčka,
program F. X. Brixi, A. Dvořák, B. Martinů,
P. Staněk, M. Duruﬂe aj., vstupné 120 Kč, předprodej vstupenek v KD K-TRIO, OIS, v den akce
na místě od 16.30 hodin.
INZERCE

VÝSTAVY
GALERIE K-TRIO
ISLAND výstava fotograﬁí Kamila Űbelauera
12. 12. v 17.00 VERNISÁŽ výstava obrazů uměleckého skupiny JURSKÝ PARK
RESTAURACE K-TRIO
OBRAZY - STANISLAV HOLÍNKA

INZERCE
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opravy turbodmychadel osobních
a dodávkových vozidel
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Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

SC-351765/10

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE
SC-362522/01

Petr Bulava
Lichnov u Krnova 10
Mobil 602 589 153
www.turbo-repas.cz
e-mail: turbo-repas@seznam.cz
GPS: 50°1´19,783“N,17°39´12,791“E

SC-361869/04

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra,
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou,
rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!
Tel.: 603 757 592

SC-362433/01

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

www.ovajih.cz
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17. 12. v 17 hod.
IV. ADVENTNÍ KONCERT
účinkují Soňa Jungová – zpěv, Pavel Urban, Regina Bednaříková - klavír
program R. Binge, J. J. Ryba, G. Caccini,
L. Cohen, P. Mascagni, A. Ch. Adams, E. Elgar,
A. Simonetti. aj., vstupné 120 Kč, předprodej vstupenek v KD K-TRIO, OIS, v den akce
na místě od 16.30 hodin.

KINO LUNA
Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
1. – 7. 12. (mimo 4. 12.) v 15.30 hod.
TROLLOVÉ /2D/ (Trolls, USA 2016)
Animovaný / dobrodružný / rodinný / fantasy, české znění, 92 minut. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.
1. – 3. 12. v 17.30 hod.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT /2D/
(Fantastic Beasts and Where to Find Them,
USA / VB 2016)
Dobrodružný / rodinný / fantasy, české znění,
od 12 let, 133 minut. Vstupné 100 Kč.
1. – 3. 12. ve 20.00 hod.
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ (Bridget Jones´s
Baby, Velká Británie, Francie, Irsko, USA 2016).
Komedie, české znění, od 15 let, 123 minut.
Vstupné 90 Kč.
4. 12. v 10.00 hod.
DVANÁCT MĚSÍČKŮ (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší, 69 minut. Vstupné 30 Kč.
Sněhulák – Dvanáct měsíčků – Krakonoš a mistr Jehlička – Uršula a trpaslíci – Veselé Vánoce
aneb Karlíkovo zimní dobrodružství – Čarovná
rybí kostička.
4. 12. v 16.00 hod.
ANDRÉ RIEU – VÁNOCE S ANDRÉM 2016 (André Rieu: Christmas With André, Nizozemsko
2016)
Vánoce s Andrém jsou sváteční oslavou, která zahrnuje 80minutový záznam nového vánočního koncertu plného oblíbených vánočních koled jako Hallelujah, Jingle Bells, White
Christmas, Amazing Grace a mnoho dalších!
André zve fanoušky do svého rodného města
na osobní prohlídku Maastrichtských kouzelných vánočních míst. Doplní ji živým rozhovorem s Charlotte Hawkins. Délka 125 minut,
originální znění bez českých titulků. Vstupné
200 Kč.
5. 12. v 17.45 hod.
OSTRAVAK OSTRAVSKI (ČR 2016)
Komedie, r. David Kočár, od 12 let, 90 minut.
Vstupné 60 Kč.
5. – 7. 12. ve 20.00 hod.
DÍVKA VE VLAKU (The Girl on the Train, USA
2016)
Mysteriózní / thriller, české titulky, od 15 let,
112 minut. Vstupné 90 Kč.
6. 12. v 17.45 hod.
TENKRÁT V RÁJI (Česko / Slovensko, 2016).
Drama, láska ve stínu hákového kříže. Přístupný, 99 minut. Vstupné 90 Kč.
7. 12. v 17.45 hod.
Mercredi français: KAMENY BOLESTI (Mal de
pierres, Francie 2016)
Romantický / drama, české titulky, od 15 let,
120 minut. Vstupné 90 Kč.

8. – 11. 12. v 15.30 hod.
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA /2D/ (Vaiana, USA 2016)
Animovaný / akční / dobrodružný, české znění,
114 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
8. – 11. 12. v 17.45 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (ČR 2016)
Komedie / romantický, r. Tomáš Hoffman,
od 12 let, 97 minut. Vstupné 90 Kč.
8. – 13. 12. ve 20.00 hod.
PAŘBA O VÁNOCÍCH (Office Christmas Party,
USA 2016)
Komedie, české titulky, od 15 let. Vstupné
110 Kč.
12. – 14. 12. v 15.30 hod.
LICHOŽROUTI /2D/ (ČR / SR 2016)
Animovaný / rodinný, 86 minut. Vstupné 90 Kč.
12. 12. v 17.45 hod.
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ ( Bridget Jones´s
Baby, Velká Británie, Francie, Irsko, USA 2016)
Komedie, české znění, od 15 let, 123 minut.
Vstupné 60 Kč.
13. 12. v 17.45 hod.
AMERICKÁ IDYLA (American Pastoral, USA
2016)
Drama, české titulky, od 15 let, 108 minut.
Vstupné 110 Kč.
14. 12. v 10.00 hod.
PROMÍTÁNÍ MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
POJAR DĚTEM (ČR 2016)
Nejnovější ﬁlmové pásmo složené z pěti animovaných ﬁlmů Břetislava Pojara pro děti od
4 – 7 let. Psí historie, Hiroshi, O princezně, která
se nesmála, Vánoční balada, Narcoblues. České
znění, 79 minut. Bližší info - kino.luna@kzoj.cz
14. 12. v 17.45 hod.
EGON SCHIELE (Egon Schiele: Tod und
Mädchen, Rakousko / Lucembursko 2016)
Drama, české titulky, od 15 let, 109 minut.
Vstupné 100 Kč.
14. 12. ve 20.00 hod.
ADELE koncert z Royal Albert Hall LONDON
(2011) Premiéra!
Koncertní ﬁlm je záznamem jejího nejslavnějšího vystoupení.
Každá píseň z CD ADELE „21“ se postupně stala hitem číslo jedna v amerických hitparádách.
CD ADELE „21“ se pouze ve Velké Británii prodalo přes čtyři milióny kopií a překonalo tak
‚Dark Side of the Moon‘ od Pink Floyd a ‚Bad‘
Michaela Jacksona, přičemž se stalo sedmým
nejlépe prodávaným albem ve Spojeném království. Tento koncert v režii Paula Dugdalea
nabízí hity převážně z tohoto alba. Délka cca
100 minut, částečně české titulky. Vstupné
110 Kč.
15. - 23. 12. (mimo 18. 12.) v 15.30 hod.
ANDĚL PÁNĚ 2 (ČR 2016)
Pohádka / komedie / rodinný / fantasy, 90 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
15. – 17. 12. v 17.45 hod.
POHÁDKY PRO EMU (ČR 2016)
Komedie / romantický, r. Rudolf Havlík, přístupný, 112 minut. Vstupné 100 Kč.
15. – 17. 12. ve 20.00 hod.
INKARNACE (Incarnate, USA 2016)
Thriller / horor, české titulky, od 15 let. Vstupné
110 Kč.
18. 12. v 10.00 hod.
O PEJSKOVI A KOČIČCE (ČR)
Divadelní představení pro nejmenší v kině.
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18. 12. v 16.00 hod.
Kaija Saariaho: L´AMOUR DE LOIN (Láska
zdaleka)
Metropolitní opera New York – vrcholná operní
podívaná.
Letošní sezonu bude v Met poprvé uvedena
variace na středověkou romanci skladatelky
Kaijy Saariaho L´amour de loin, která je jednou
z nejoceňovanějších oper současnosti. Světovou premiéru měla na Salzburském festivalu
v roce 2000. Inscenaci vytvořil Robert Lepage
v koprodukci s L´Opéra de Québec, kde měla
loni v létě úspěšnou premiéru. Na inscenaci
spolupracovalo studio Ex Machina. Ve svém
debutu se v Met představí ﬁnská dirigentka
Susanna Mälkki. Susanna Phillips vystoupí v roli
Clémence, Eric Owens v roli Jaufrého a Tamara
Mumford bude zpívat Poutníka, který doručuje
jejich milostná psaní. Nastudování francouzsky
s anglickými a českými titulky. Předpokládaná
délka 2 hodiny 33 minut. Vstupné 300 Kč, zvýhodněné vstupné v rámci abonmá činí 250 Kč.
19. 12. v 17.30 hod.
JÁ, KOCOUR /2D/ (Nine Lives, USA 2016)
Komedie / rodinný, české znění, přístupný,
87 minut. Vstupné 60 Kč.
19. – 21. 12. v 19.30 hod.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT /2D/
(Fantastic Beasts and Where to Find Them,
USA / VB 2016)
Dobrodružný / rodinný / fantasy, české znění,
od 12 let, 133 minut. Vstupné 90 Kč.
20. 12. v 17.30 hod.
ČERVENÁ ŽELVA (La tortue rouge, Francie /
Japonsko 2016)
Animovaný / fantasy, české titulky, přístupný,
80 minut. Vstupné 80 Kč.
21. 12. v 17.30 hod.
OSTRAVAK OSTRAVSKI (ČR 2016)
FILMOVÝ DÁREČEK POD STROMEČEK
pro všechny příznivce kina Luna za jejich celoroční přízeň. Vstupné od Ježíška činí 20 Kč.
Kupte si listky za fajnu cenu včas, bo už se to
prodava.
22. – 23. 12. v 17.45 hod.
MANŽEL NA HODINU (ČR 2016)
Komedie, režie Tomáš Svoboda, od 12 let.
Vstupné 100 Kč.
22. – 23. 12. ve 20.00 hod.
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY /2D/ (Underworld: Blood Wars, USA 2016)
Akční / horor, české titulky, od 12 let. Vstupné
120 Kč.
24. – 26. 12. 2016 – KINO NEHRAJE
27. – 30. 12. v 15.30 hod.
ZPÍVEJ /2D/ (Sing, USA 2016)
Animovaný / komedie / rodinný / muzikál, české znění, přístupný. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
27. – 30. 12. v 17.45 hod.
MANŽEL NA HODINU (ČR 2016)
Komedie, režie Tomáš Svoboda, od 12 let.
Vstupné 100 Kč.
27. – 28. 12. ve 20.00 hod.
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY /2D/ (Underworld: Blood Wars, USA 2016)
Akční / horor, české titulky, od 12 let. Vstupné
120 Kč.
29. – 30. 12. ve 20.00 hod.
ROGUE ONE: STAR WARS STORY /2D/ (Rogue
One: A Star Wars Story, USA 2016)
Akční / dobrodružný / fantasy / sci-ﬁ, české
titulky, přístupný. Vstupné 120 Kč.
31. 12. – 1. 1. 2017 – KINO NEHRAJE
Víte, jaký dárek se může stát hvězdou letošních
Vánoc?
Dárkový vánoční voucher na výjimečný ﬁlm
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PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY (USA 2016, premiéra 9. února 2017)
Věříme, že náš vánoční tip udělá obrovskou radost zoufalým „Ježíškům“, kteří budou řešit, co
koupit své ženě či přítelkyni k Vánocům.
Vánoční předprodej dárkových voucherů zahájen v kině Luna od 1. 12. 2016.

celý měsíc během půjčování
JEŠTĚ MOHOU POTĚŠIT - prodej vyřazených
knih

GURŤJEVOVA

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava–Zábřeh, 599 522 321,
gurtjevova@kmo.cz
1. 12. - 9. 12. během půjčování
V ZÁŘI STROMEČKŮ - vánoční soutěž a tvůrčí
dílna

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

POBOČKA Dr. MARTÍNKA

Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava–Hrabůvka,
599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
7. 11. - 3. 12. během půjčování
TAJEMSTVÍ Z KRABIČKY - soutěž; velká podzimní soutěž pro všechny dětské čtenáře
10. 12. 9.00 - 11.30
PAPÍROVÉ STROMEČKY - výtvarná dílna; výroba ozdobných stromečků k zavěšení
17. 12. 9.00
HUSA LÍZA A VÁNOČNÍ HVĚZDA - předvánoční putování za hvězdou, spojené s výrobou papírových andílků; v rámci knihovnického klubu
Martínek pro děti předškolního věku a jejich
rodiče
INTERNET PRO SENIORY - bezplatné hodinové školení pro naše čtenáře seniory; určeno
začátečníkům a mírně pokročilým, je nutné se
předem objednat

VÝŠKOVICE

29. dubna 33, 700 30 Ostrava–Výškovice,
599 522 350, vyskovice@kmo.cz
celý měsíc
GALERIE U LESA
VÁNOČNÍ VÝSTAVA - textilní výrobky z dílny
paní Hany Binarové
1. 12. 15.00 - 17.00
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ - zábavné soutěžní odpoledne
8. 12. 16.00
VÁNOČNÍ POHÁDKY - veřejné čtení spojené
s drobnými úkoly
15. 12. 15.00 a 16.00
SIMPSONOVI POD RENTGENEM - zábavné
čtení pro všechny
22. 12. 16.00
PŘÍPAD KAFKA - čtení a povídání pro teenagery o knize Ivony Březinové v rámci Teenclubu
Gaučárna
29. 12. během půjčování
ŠTĚSTÍČKA - výtvarná dílna; výroba novoročních přáníček

ZÁVODNÍ

Závodní 47, 700 30 Ostrava–Hrabůvka,
599 522 308, zavodni@kmo.cz
8. 12., 12. 12. a 15. 12. 14.00 - 17.00
VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORNOUTKŮ - výtvarná
dílna; tvorba sněhuláka, losa a stromečku
celý měsíc během půjčování
VÁNOCE S POHÁDKOU - soutěž pro mladší
děti
celý měsíc během půjčování
CO SKRÝVAJÍ DÁRKY? - soutěžní doplňovačka
pro děti do 7 let
celý měsíc během půjčování
PROSINCOVÉ PRANOSTIKY - soutěž pro starší
děti a dospělé čtenáře
celý měsíc během půjčování
ČESKÉ VÁNOCE - tematická výstavka knih

5. 12. během půjčování
MIKULÁŠSKÁ - mini soutěž

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
OSTRAVA–ZÁBŘEH, P.O.
Gurťjevova 8, Ostrava–Zábřeh
www.svczabreh.cz
3. 12. Mikuláš, od 15 h, vstupné 30 Kč/osoba,
předprodej zahájen, info: p. Řehořová
3. 12. Ostravské sportovní ligy – stolní tenis,
info: p. Bajgarová
4. 12. Ostrava Open Aerobic, info: p. Nováček
11. 12. Ostravské sportovní ligy – aerobic
11. 12. Ostravské sportovní ligy – fotbal
12. – 13. 12. Vánoční tvůrčí dílny, od 9 do 13 h,
registrace předem, info: p. Řehořová
14. – 15. 12 Vánoční jolka, vystoupení dětí, info:
p. Nováček

POBOČKA V ZÁLOMU 1,

Ostrava – Pískové doly, tel. 724 034 750
11. 12. Florbalová neděle, od 9-16 h, info:
p. Smeták

Multifunkční hala
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
středy 16,00 – 17,30 hod.
soboty a neděle 16,30 – 18,30 hod.

Katedrála Božského Spasitele
11. 12. v 16,00 a 20,30 hod. GOSPELOVÉ
VÁNOCE 2016
DANTON WHITLEY & MOSAIC SOUND (USA)
Vystoupení černošských umělců, kteří hrají
a zpívají gospely, spirituály, evergreeny s duchovní tematikou a tradiční vánoční koledy.

CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL
Čujkovova 40a, Ostrava–Zábřeh,
tel.: 737 610 758, www.ostrava.charita.cz
7. 12. v 15,00 hod.
Přednáška Marty Vinárkové s projekcí: „Gorily
v Ugandě“
14. 12. ve 14,00 hod
Kavárna pro pamětníky: Slavnostní setkání
s hudbou k oslavě adventu a Vánoc
16. 12. v 10,00 hod.
Slezskoostravský hrad: návštěva výstava historických a současných betlémů.
Sraz na zastávce tramvaje Kotva.
20. 12. v 16,00 hod
Odpoledne s písničkou: Před Vánocemi zahrají
na klávesy a klarinet Zdeněk a Vašek.

SPORTOVNÍ CENTRUM
DUBINA

POBOČKA DUBINA,

Horní 287/81, Ostrava – Dubina,
tel.: 721 177 300, www.scdubina.cz

2. 12. Staročeské vánoce, od 16 do 18 h

2. 12. 20:00
Futsal - Baník Ostrava (2. liga futsalu)

tel. 727 856 841

3. 12. Keramická tvůrčí dílna, od 10 do 16 h

VÍTKOVICE ARÉNA
Ruská 135, Ostrava–Zábřeh, tel.: 596 707 303,
e–mail: ova@arena–vitkovice.cz, www.arena–
vitkovice.cz

OSTRAVAR ARÉNA
3. 12. v 17,00
MEGAKONCERT RADIA ČAS
hosté: Helena Vondráčková, Petra Janů, Vašo
Patejdl, Honza Kalousek a další
6. 12. v 17,00 HC VÍTKOVICE RIDERA –
MOUNTFIELD HRADEC KRÁLOVÉ
utkání hokejové extraligy
9. 12. v 17,00 HC VÍTKOVICE RIDERA – PIRÁTI CHOMUTOV
utkání hokejové extraligy
13. 12. v 17,30 LOKOMOTIVA TOMÁŠ A PŘÁTELÉ V CIRKUSE
oblíbený dětský televizní seriál ožije na divadelních pódiích

3. 12. 08:00 – 15:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (starší žáci B)
3. 12. 16:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (junioři)
4. 12. 08:00 – 14:00
Florbal - 1. SC Tempish Vítkovice (přípravka
Lvíčata)
4. 12. 16:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (junioři)
9. 12. – 11.12.
Futsal – Futsal club Ostrava (Ostrava cup –
mezinárodní turnaj)
10. 12. 19:00
Florbal - 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga
žen)
13. 12. 19:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga
mužů)
14. 12. 07:30 – 14:00
Florbal – Biskupské gymnázium Ostrava (turnaj středních škol)
16. 12. 08:00 - 15:30
Basketbal – BK Snakes Ostrava (turnaj dětských kategorií)

16. – 21. 12. VÁNOČNÍ TRHY
9,00 – 18,00

16. 12. 18:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga
mužů)

26. 12. v 15,30 HC VÍTKOVICE RIDERA – BK
MLADÁ BOLESLAV
utkání hokejové extraligy

17. 12. 08:00 - 14:00
Florbal - 1. SC Tempish Vítkovice (elévky)

28. 12. v 17,00 HC VÍTKOVICE RIDERA– HC
ENERGIE KARLOVY VARY
utkání hokejové extraligy
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17. 12. 15:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (juniorky )
18. 12. 11:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (juniorky )

www.ovajih.cz

ŠKOLY

NÁVŠTĚVA POLSKÝCH SOUSEDŮ
V měsíci září žáci pátých tříd a pedagogové základní školy
Horymírova 100 v Ostravě–Zábřehu navštívili v rámci projektu
Slezské pohádky a legendy spoluﬁnancovaného z prostředků
Fondu mikroprojektů 2014–2020 polskou školu im. Stanisława
Staszica v Jankowicích. Návštěvu nám oplatili polští sousedé
v měsíci listopadu, když se přijeli podívat, jak vypadá naše škola
a naše město.
Prohlídka školy, program plný aktivit a návštěva centra
Ostravy s prohlídkou vyhlídkové věže Nové radnice, katedrály
Božského Spasitele a Slezskoostravského hradu byly zárukou
nezapomenutelných zážitků. Ve škole jsme společně vyráběli
obal ke knize z ručního papíru se znakem města Ostravy, navštívili jsme školní knihovnu, kde se polské děti snažily číst
česky, což jim šlo na jedničku, a také nám do polštiny přeložily názvy českých pohádkových postaviček. Závěrečné setkání jsme ukončili společnou česko-polskou písničkou, kterou složily paní učitelky. Jazyková bariéra nebyla překážkou
a děti si našly mnoho nových kamarádů. Na konci listopadu se

POZVÁNKA
NA BASKETBAL
Basketbalový klub
Snakes Ostrava zve
všechny
příznivce
basketbalu na II. ročník mezinárodního
turnaje X-MAS SNAKES CUP, který se uskuteční ve dnech 16.–18. 12.
na hale ZŠ Dvorského a hale SG Plzeňská.
Turnaje, který je určen hráčům chlapecké
kategorie U13, se zúčastní špičkové týmy
z Polska, Maďarska, Slovenska a České
republiky. Ozdobou bude účast elitního
německého celku Alba Berlín. Těšit se
můžete na dramatické souboje a skvělé
individuální výkony.
Více informací naleznete na
www.bksnakes.cz.

Děti si i přes rozdílné jazyky dobře rozumněly.
s polskými kamarády pojedeme podívat na Landek a na další
setkání v duchu vánočních tradic se české děti vypraví opět
do Polska.

KRAKOVSKÁ SLAVÍ ŠEDESÁT LET
Střední škola společného stravování
na Krakovské ulici v Ostravě-Hrabůvce
byla založena v roce 1956. Kulaté výročí si
připomene 3. prosince, kdy zve ke vzpomínkovému setkání všechny absolventy,
současné i bývalé zaměstnance a přátele
školy.
Od 16 hodin na návštěvníky čekají
ukázky žákovských dovedností, posezení
v upravených třídách, pro zájemce komentovaná prohlídka školy, prodej almanachů a překvapení pro všechny.
Po celou dobu své existence se škola
zaměřuje na vzdělávání žáků v učebních a studijních oborech kuchař, číšník,
kuchař-číšník, cukrář a služby cestovního ruchu. Absolventi mají možnost pokračovat ve dvouletém maturitním nástavbovém studiu. Škola zajišťuje také
vzdělávání dospělých formou dálkového

studia a organizuje různé gastronomické
kurzy pro své žáky i pro veřejnost (barmanský kurz, kurz studené kuchyně, kurz
vyřezávání ovoce a zeleniny, sommelierský kurz apod.). Spolupracuje s Úřadem
práce v Ostravě při zajišťování rekvaliﬁkačních kurzů a rovněž s ﬁrmami gastronomického zaměření, s hotely a restauracemi.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA BISKUPSKÉM GYMNÁZIU V OSTRAVĚ
Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá 7. prosince 2016 od 9 do 16 hodin den otevřených dveří a srdečně zve širokou veřejnost a zejména zájemce o studium na prohlídku. Na gymnáziu je možné studovat ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu. Další možnost prohlédnout si prostory gymnázia a informovat se o obsahu studia nabízí ještě 26. ledna 2017 také od 9 do 16 hodin. Informace o dění na Biskupském
gymnáziu najdete na webu školy www.b-g.cz.

Adventní koncert Biskupského gymnázia v Ostravě
Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá pro širokou veřejnost tradiční adventní koncert, který se
uskuteční 13. prosince 2016 od 17:00 hod v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě Pustkovci. V programu vystoupí také sbor učitelů Biskupského gymnázia v Ostravě.
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NEPŘEHLÉDNĚTE

JAK ČERT KLEOFÁŠ VYNALEZL TUŽKU, KTERÁ
NEPÍŠE HÁČKY, ČÁRKY A TEČKY
še, protože děti, které používaly pekelnou tužku, psaly
bez háčků, čárek a teček a měly kvůli tomu špatné
známky.
Když to uviděl anděl, rozhodl se čerta Kleofáše za tu čertovinu potrestat.
Kleofáše začaroval a ten začal mluvit
bez háčků, čárek a teček. Byl pro smích
celému peklu.
Anděl se snažil všechny pekelné
tužky najít a posbírat, ale bylo to moc
těžké je všechny najít, a tak se dodnes
stává, že některé děti píšou, jako by
měly pekelnou tužku.
A co se stalo s Kleofášem? Ten dodnes
běhá po světě a hledá pekelné tužky. Doufá totiž, že až zmizí všechny pekelné tužky
ze světa, kouzlo pomine a Kleofáš začne zase
normálně mluvit.
Vojta Stupka

Byl jednou jeden starý čert Kleofáš. Bydlel
v pekle. Byl nejchytřejší ze všech čertů. Ani
Lucifer nebyl chytřejší než Kleofáš.
Jednou se Kleofáš nudil a přemýšlel, jak
by mohl lidem a hlavně dětem co nejvíce
škodit. Již dříve vymyslel spoustu vynálezů, které dětem škodí, například oblečení, které se samo špiní, nebo příbory,
které rozhazují jídlo kolem talíře. Také
vynalezl tkaničky do bot, které se pořád
rozvazují, dále dveře, které při zavírání
bouchají, nebo míč na košíkovou, který
nikdy nespadne do koše.
I tentokrát dostal Kleofáš výborný nápad.
Vymyslel pekelnou tužku, která dělá chyby.
Když ji sestrojil, dal ji na zkoušku některým dětem
z druhých tříd. Lucifer si mnul ruce a chválil Kleofá-

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
Ostravské děti se mají možnost již šestým rokem zapojit do literární soutěže Čertovské pohádky, kterou organizuje městský obvod
Mariánské Hory a Hulváky pro celý Moravskoslezský kraj. I letos tak vzniklo CD s těmi nejhezčími pohádkami tohoto ročníku. Myšlenka
našich kolegů z Mariánských Hor se nám velmi líbí, a nechali jsme proto nejen pro naše prvňáčky na Jihu vyrobit speciální edici tohoto
pohádkového CD. Věříme, že se vám pohádky plné krásné dětské fantazie budou líbit a že se příští rok této soutěže zúčastní i děti z našeho obvodu. A abyste nemuseli čekat tak dlouho a mohli soutěžit již nyní, připravili jsme VÁNOČNÍ SOUTĚŽ!
Přečtěte si nebo poslechněte pohádku, jak čert Kleofáš vynalezl zlobivou tužku, která je jednou z 21 pohádek na letošním CD s názvem Čerti
a vynálezy 2016, kterou na ukázku uvádíme. A pokud si chcete zasoutěžit a vyhrát toto pohádkové CD, pošlete nám obrázek čerta Kleofáše!

Vaše dílko v obálce s označením „Soutěž s čertem Kleofášem“ doručte do 16. prosince 2016 osobně nebo poštou
na adresu: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, ul. Horní 3, 700 30 Ostrava

KŘÍŽOVKA

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ
Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH
MÍST KRAJE

Znění tajenky uvedené v křížovce v listopadovém vydání
bylo: Starobělské Lurdy. Vstupenky do KZOJ vyhrávají: Alekxander Ďurický, E. Falušiová a G. Mijalovský. Gratulujeme!Výherci si
na ÚMOb Ostrava-Jih mohou v kanceláři A105 vyzvednout svou
výhru v úředních hodinách.

Nejlepší snímky sedmého ročníku fotograﬁcké soutěže, která byla zaměřena na nejkrásnější místa Moravskoslezského kraje, budou vyhodnoceny a vystaveny
na vernisáži ve čtvrtek 8. prosince v 17 hod. v Domě
kultury Akord v Ostravě-Zábřehu. Hosty vernisáže budou herci David Prachař a Igor Chmela.
Záštitu nad fotosoutěží převzali starosta městského obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář a člen rady a poslanec parlamentu Adam Rykala. Soutěž amatérských fotografů byla rozdělena
do dvou věkových kategorií, a to do 18 let a nad 18 let. Fotograﬁe
letošního ročníku budou postupně představeny v Ostravě a v jejím okolí. V DK Akord výstava potrvá do 10. ledna, poté se přesune
do ostravských obchodních center. Bližší informace o fotosoutěži
získáte na stránkách Střední průmyslové školy stavební v Ostravě:
www.stav-ova.cz.
Mgr. Petr Seidler
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ZOOM

1. LEDNA 2017 OD 18:00 VÁS ZVEME
NA TRADIČNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ!!!
Od odpoledních hodin se v okolí kruhového objezdu na ulici Horní mohou lidé stavit na oblíbené pochutiny. K parkování doporučujeme využít ulici Horní od radnice ve směru ke kruhovému objezdu nebo ulici Dr. Martínka od zastávky Hrabůvka kostel, opět ve směru
ke kruhovému objezdu. Od 17 hodin bude odkloněna doprava a rozmístěno dočasné dopravní značení. Začátek ohňostroje bude ve
stylu baroka, budou rozmístěny různé barokní elementy osázené pyrotechnickými výrobky s kruhovým efektem, pokračování bude ve
stylu klasickém s nádhernou podívanou a určitě přihlížející překvapí také připravovaný dechberoucí závěr. Autobusy budou odkloněny
o 15 minut později až do 19 hodin. Tramvajová doprava bude v provozu až do 17:50 a následně od 18:20. Foto: Josef Kořenek
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