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A� nový rok je jiný, 
�istý, sn�hobílý 
a p�inese vám všem 
nejeden spln�ný sen.

P�ejeme krásný adventní �as.
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AKTUALITY

Nabídka volných stání pro vozidla i motorky

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

Parkovací objekt Městská část 
Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní motorová vozidla Volná stání 

pro motorky

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

41 B. Václavka Bělský Les PP 1, 8, 19/1, 20, 35, 41/2

42 B. Václavka Bělský Les PP 9, 10, 19/2, 20, 28, 41/1, 41/2

 51 L. Hosáka Bělský Les
PP 40/1

NP 65/1

Krátce 
ze zastupitelstva

Na  posled-
ním zasedá-
ní Zastupi-
telstva měst-
ského  obvo-
du Ostrava- 
Jih (2. 11.),
složil slib za-
stupitele a byl

 zvolen nový radní. Ing.  Vítěz-
slav Sliž (ČSSD), Výškovice, 
povoláním je programátor. Byl 
zastupitel městského obvodu Os-
trava-Jih 2010–2014, člen Eko-
nomické komise Rady MOb 
Ostrava-Jih. Ve funkci nahradil 
Ing.  Rostislava Hřivňáka, který 
se rozhodl z důvodu své pracovní 
vytíženosti rezignovat na  funkci 
radního a zastupitele.

Zastupitelstvo 
bude 14. prosince 
od 13 hodin

Zveme občany na zasedání Za-
stupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih, které se bude konat 
14. 12. ve 13 hodin ve 4. patře bu-
dovy A Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih. Z každého jednání 
zastupitelstva je pořizován video 
záznam, který naleznete společ-
ně s  reportážemi z našeho obvo-
du na Youtube kanálu Městský 
obvod Ostrava-Jih.

Doprava o Vánocích
Dopravní podnik Ostrava 

kapacitně posiluje vybrané lin-
ky městské hromadné dopravy 
o  předvánočních víkendech, kdy 
je již tradičně očekávána zvýšená 
přepravní poptávka.
Předvánoční posílení dopravy

2.–3. 12. / 9.–10. 12. / 16.–17. 
12. / 23. 12. 2017

Kapacitní posílení spojů linek 
č. 4, 11, 12, 37, 40, 44, 54, 102 
a 108. Posílení linky č. 48.

Adventní farmářské trhy
Letošní sezónu farmářských 

trhů zakončí ve  čtvrtek 14. pro-
since od  8 do 16 hodin poslední 
z  nich, a  to zcela ve  znamení ad-
ventu a  Vánoc. Jak nám sdělila 
správkyně tržnice paní Kateřina 
Mohylová, zájem prodávajících 
je mimořádný a  odpovídá vý-
znamu těchto rodinných svátků 
roku. Kromě nejrůznějších ozdob 
na  stromeček, jmelí, adventních 
věnců, svíček apod. trh nabídne 
produkty domácích zabijaček 

a návštěvníci budou mít možnost 
například ochutnat speciální 
rakytníkové víno. Stánků s  ob-
čerstvením 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.

Zveme vás na ples obvodu
V  pátek 9. února se od  19:00 

v  prostorech DK AKORD usku-
teční tradiční ples městského 
obvodu Ostrava-Jih. Hlavní hvěz-
dou večera bude Dan Nekonečný. 
Mimo to se návštěvníci mohou tě-
šit na bohatý doprovodný program 
a  zábavu. Předprodej vstupenek 
byl zahájen. Vstupenky si můžete 
zakoupit na  pokladně DK Akord.

Charitní Tříkrálová 
sbírka 2018

S přáním štěstí, zdraví a pokoje 
do  nového roku budou přicházet 
do  ostravských domácností tři 
králové v  rámci tradiční celore-
publikové veřejné sbírky pořádané 
1.–15. ledna 2018 již po  osm-
nácté Charitou Česká republi-
ka. Tři králové budou přinášet 
do  ostravských domácností dary 
v  podobě tříkrálových kalendářů 
a cukru jako poděkování přispěva-
telům za podporu pro lidi v nouzi, 
ke kterým prostřednictvím posky-
tovaných sociálních a  zdravotních 
služeb Charity Ostrava tato po-
moc plyne. Na  svátek Tří králů – 
5. 1. 2018, bude od 14 hod. na Al-
šově náměstí v  Ostravě-Porubě 
nabízen tříkrálový punč a  teplý 
čaj pro všechny kolemjdoucí. Dě-
kujeme za podporu služeb pro lidi 
v nouzi. 

Více o záměrech užití Tříkrálové 
sbírky na  webu Charity Ostrava:
 www.ostrava.charita.cz.
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ÚVODNÍK

Slovo starosty

KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta
Bc. Martin Bednář 599 430 331
Místostarostka
Věra Válková 599 430 410
Místostarosta
RNDr. František Staněk, Ph.D. 599 430 344
Místostarostka
Ing. Hana Tichánková 599 430 344
Místostarosta
Bc. František Dehner 599 430 345
Členka rady
Markéta Langrová 599 430 331
Člen rady
Ing. Adam Rykala 599 430 410
Člen rady
Ing. Otakar Šimík 599 430 331
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469
Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293
Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420
Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268
Odbor fi nancí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260
Odbor dopravy a komunálních služeb Mgr. Daniel Jeřábek 599 430 211
Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207
Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Růžena Hanslíková 599 430 256
Odbor investiční Ing. Lubomír Burdík 599 430 382
Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková-Palatá 599 430 450
Odbor strategického rozvoje, 
vztahů s veřejností, školství a kultury Ing. Gabriela Tóthová, DiS. 599 430 132
Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289
Oddělení kontroly a interního auditu Ing. Bc. Jarmila Capová 599 430 456
Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

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

Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo www.facebook.com/mob.ovajih

Vážení spoluobčané,  
mnozí víte, že Sva-

tý Mikuláš v  dřívěj-
ších dobách pečoval 
o  mosty a  chránil 
před povodněmi až 
do  18. století, kdy 
úlohu patrona mostů 
a  vody v  českých ze-
mích převzal sv. Jan 
Nepomucký. Dnes je 
Mikuláš patronem 

námořníků a rybářů, ochráncem převozníků a hlav-
ně dětí, které jej každoročně s nedočkavostí i troškou 
obav z doprovázejících čertů, vyhlíží. Tradiční nadíl-
ku jsme pro děti připravili i  my a  určitě se potkáme 
také u  rozsvícení Vánočního stromu u  K-TRIO, kde 
vás rád pohostím výborným punčem. 

Těšíte se na nový rok? Společně jej 1. ledna můžeme 
přivítat ohňostrojem na kruhovém objezdu v Hrabův-
ce, kterému bude od  17 hod předcházet doprovodný 
program! 

Celý rok 2018 se ponese v duchu významných výro-
čí, ke kterým připravujeme řadu akcí. Především naše 
země oslaví 100 let od vzniku Československé repub-
liky. Důvod nejen slavit, ale také rekapitulovat a uvě-
domit si nevyčíslitelnou cenu současných občanských 
práv a svobod, které díky tehdejším patriotům máme. 
Na všechny akce městského obvodu vás srdečně zvu.

Pracujeme rovněž na  snížení věkové hranice pro 
využívání Senior expresu a realizaci investičních akcí 
v roce 2018. Ty zahrnují mimo jiné parkoviště u Po-
likliniky, sídla Technických služeb, opravy chodní-
ků, veřejný předprostor před Uralem, bezpečnostní 
kamery v  Bělském lese či zateplení domu na  V. Vla-
sákové. Vedeme také řadu jednání se společnostmi, 
které by mohli řešit tíživou situaci s bývalým OC Odra 
ve Výškovicích. Věřím, že i v této záležitosti se posu-
neme dál. 

Nicméně závěr prosince by měl patřit vám, vašim 
rodinám a známým. Najděte si čas na opravdovou ná-
vštěvu a popovídání si s těmi nejbližšími. Pomáhejme 
si a buďme ohleduplní. Nacházejme pozitivní pohled 
na svět a lidi kolem nás. 

Krásný a pohodový závěr roku přeje
Martin Bednář, váš starosta

Martin Bednář

Veselé Vánoce  
a šťastný nový rok

Svátky plné pohody,  
štěstí a vše dobré  

do roku 2018  
přeje

J U B I L E JN Í  K O L O N IE  9 0  L E T

Zveme vás na tradiční novoroční 
ohňostroj 1. ledna 2018 

g

Již od 17 hodin bude probíhat dopro-
vodný program. V 17:20 bubenická show, 
v 18:00 hodin začne samotný ohňostroj.

Dočasné dopravní značení a  odklon 
osobních automobilů bude zabezpečen 
od  16:30 hodin. Proslov a  státní hym-
na začne v  17:55. Pro individuální do-
pravu budou zachovány objízdné trasy 
jako v  loňském roce, rozsah uzavírky 
bude od  16:30–19:00 hodin. Ulice Hor-
ní v  úseku od  Úřadu městského obvodu 
Ostrava – Jih po  kruhový objezd a  ulice 
Dr. Martínka v úseku od zastávky tram-

vají „Hrabůvka kostel“ po  kruhový ob-
jezd budou sloužit k parkování osobních 
vozidel.Průjezdnost ramp Místecká – 
Dr.  Martínka bude zajištěna. Regulace 
dopravy, další bezpečnostní a jiná opat-
ření budou zajištěna hlídkami Policie 
ČR, Policie ČR-DI (dopravní inspekto-
rát) a Městské policie.

K  přerušení autobusové dopravy v  ob-
lasti ulic Dr. Martínka a Horní dojde v době 
cca 17:15–19:00 hodin, odklon tramvajové 
dopravy a nahrazení vsuvkami se uskuteč-
ní v době cca 17:50–18:20 hodin.
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Lidé jsou rádi, že jsme jim 
nablízku, říká hasič Karel Kupka

ROZHOVOR

Já si představuji starostu hasi-
čů jako spíše staršího muže, co 
už toho má za  sebou poměrně 
dost. Vy mi ale připadáte po-
měrně mladý. Jak dlouho již 
starostujete?

Domnívám se, že letos to bude 
již sedmým rokem.

Jak jste si to zasloužil?
Byl jsem vybrán výborem a poté 

zvolen ostatními členy sboru. 

Asi jste se tedy hasičskému ko-
níčku věnoval od  dětství, je to 
tak?

Nebylo to úplně od  dětství, 
ale dá se říct, že velmi brzy. Už 
na  vojně jsem sloužil u  hasičů 
v Brně. Po vojně jsem byl nějakou 
dobu ve  světě, kde jsem působil 
také v blízkosti hasičů.

Jak to?
Kolega, u  kterého jsem praco-

val, byl starostou hasičů, a  tak 
jsem mohl srovnávat. 

Jak byste to hodnotil?
Psal se rok 1995 a dá se říci, že 

byli v  ledasčem popředu. Musím 
však dodat, že hasiči fungují u nás 
i ve světě velmi podobně, jen mají 
lépe zákonem ošetřené uvolňová-
ní dobrovolných hasičů z práce.

Když jste se vrátil z  ciziny, na-
stoupil jste hned sem, k  dobro-
volným hasičům?

Ne, do  sboru jsem vstoupil 
v době, kdy mému mladšímu synovi 
bylo 5 let a k hasičům tíhnul odmala.

Čili tady v  Zábřehu nad Odrou 
jste u  hasičů jak dlouho? Sta-
rostujete sedm let a  jak dlouho 
jste tady celkem?

Členem sboru dobrovolných 
hasičů v Zábřehu nad Odrou jsem 
deset let.

Jak moc se dobrovolní hasiči 
v  posledních řekněme deseti 
letech změnili? Technika, pod-
mínky k práci…

Technika za  uplynulých 10 let 
doznala výrazných změn. CAS 
(tzn. cisternová automobilová 
stříkačka) Liaz byla vyměněna 
za novou, tzv. „sedmičkovou Tat-
ru“. Krátce nato jsme dostali do-
pravní automobil Mercedes vyšší 
tonáže, který nahradil již doslu-
hující Avii.

Co se týká techniky, jste tedy 
spokojeni, nebo si říkáte, mohlo 
by to být ještě lepší?

Jak se říká – lepší to může 
být vždycky, ale oproti jiným 
sborům se máme dobře. Těžko 
hledat podobně vybavené dob-
rovolné hasiče mimo Moravsko-
slezský kraj. 

Čím to je, že vy máte lepší tech-
niku než oni? Vybojovali jste si 
to, jste lepší?

Šikovní sice jsme, ale díky kraj-
skému řediteli HZS MSK, který 
se velmi dobře o nás hasiče stará 
a umí zajistit fi nanční prostředky.

Technika je jedna věc a lidé k ní 
je druhá. Máte dost mužů? Po-
případě žen?

Ano máme, máme i  ženy, které 
nám velmi pomáhají. Bylo období, 
kdy jsme jednu ženu měli i  ve  vý-
jezdu. Ženy u  nás vedou družstva 
mladých hasičů a pomáhají zabez-
pečovat společenské akce.

Kolik vás vlastně je?
V celém sboru je 96 členů, počí-

táme zde jak děti, tak starší členy.  
Výjezdová jednotka má 25 členů, 
30 mladých hasičů.

Jak se stavy hasičů mění? Kle-
sá, či stoupá zájem?

Dalo by se říct, že je to taková 
sinusoida. Záleží rok od roku, si-
tuace se proměňuje.

Počet hasičů se vám líbí, nebo 
by mohl být větší?

Určitě bychom rádi přivíta-
li nové členy. Z  našich mladých 
hasičů se snažíme vychovat po-

 �Karel Kupka má 43 let a už sedmým rokem je starostou dobrovolných hasičů v Ostravě-Zábřehu. A druhým rokem 

starostou okrsku číslo 3 (Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice).

nažíme vychovat po
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ROZHOVOR

Svoz odpadů o Vánocích 

Odvoz odpadů v období Vánoc
Stejně jako každý rok i letos společnost OZO 

Ostrava zajistí odvoz odpadů i v období Vánoc. 
„O vánočních svátcích 25. a 26. prosince přije-
dou vozy OZO Ostrava pro odpad podle stan-
dardního harmonogramu jako kdykoliv jindy 
v pondělí a úterý. Jsou sice dny volna, ale v čase 
hojnosti a obdarovávání obyvatelé kontejnery 
zaplňují častěji. Proto v  některých oblastech 
dokonce počítáme s posílením svozu, a to už 
i v předvánočním období a pak mezi Vánoce-
mi a Novým rokem. K takovým místům patří 
zejména ostravská sídliště s vysokou hustotou 
obyvatelstva, a  tedy i  s  větší produkcí odpa-

du,“ informuje Vladimíra Karasová ze společ-
nosti OZO Ostrava a  dodává, že kontejnery 
na sídlištích je třeba o Vánocích vyprazdňovat 
častěji i  proto, že v  prosinci odpad tradičně 
nabírá na objemu. „Zatímco v listopadu, kdy 
probíhá předvánoční úklid, máme statisticky 
podložen hmotnostní růst odpadu, v prosinci 
zaznamenáváme hlavně jeho vizuální, tedy 
objemový nárůst. Odpadu je prostě kvůli oba-
lům z  dárků a  nadměrného množství krabic 
objemově víc,“ pokračuje a přidává informaci 
o tom, že 25. a 26. prosince nebudou otevřeny 
sběrné dvory. „V následujících dnech však bu-

dou k dispozici podle klasického harmonogra-
mu, v běžný den budou zavřeny pouze 1. ledna 
2018, tedy na  Nový rok v  pondělí, kdy mají 
zaměstnanci společnosti OZO Ostrava vol-
no. Proto v  tento den výjimečně neodvážíme 
ani odpad. Svozy odpadu v prvním lednovém 
týdnu tedy budou posunuty o  jeden den, což 
je podstatná informace zejména pro občany, 
kteří mají popelnici u rodinného domu a jsou 
zvyklí ji v určitý den přichystat k vyprázdnění. 
Na  webových stránkách www.ozoostrava.cz
rozhodně včas uvedeme všechny nezbytné in-
formace.“ 

Svoz vánočních stromků
V  souladu s  tradicí, kdy odstrojování vá-

nočních stromků začíná v  den svátku Tří 
králů, zahajuje společnost OZO Ostrava 
jejich odvoz hned v  nejbližší možný svozo-
vý den. Protože v roce 2018 připadá zmíně-
ný svátek na  sobotu 6. ledna, svoz stromků 
bude zahájen v pondělí 8. ledna.  Od tohoto 
dne mohou občané odkládat stromky vedle 
kontejnerových stanovišť na  směsný odpad 
o objemu 1 100 litrů. Svoz vánočních strom-

ků pak bude pokračovat po čtyři týdny podle 
předem stanoveného harmonogramu, což 
znamená, že konkrétně na ostravská sídliště 
přijede svozové auto pro stromečky na  jed-
no místo celkem čtyřikrát. Svoz vánočních 
stromků se netýká obyvatel rodinných domů 
a ani menších bytových domů v centru měs-
ta, kde stojí popelnice uvnitř bloků ve  dvo-
rech, kam svozové auto vzhledem ke  svým 
rozměrům neprojede. Občané z  těchto ob-
lastí mohou stromky odkládat ve  sběrných 
dvorech.

tencionální hasiče do  výjezdové 
jednotky, to je však málo.

Vy tedy pokrýváte celý den 
a noc?

My jsme neustále v  pohotovosti 
a  nikdy nevíme, kdy bude potřeba 
naše pomoc. O tom, zda budeme při 
zásahu potřební, rozhodne operátor 
integrovaného záchranného systé-
mu. V tomto případě vyjedeme jako 
podpora jednotce profesionálních 
hasičů, případně si nás může vyžá-
dat velitel zásahu jako posilu. 

Můžete někdy zasahovat pouze 
vy? 

Ano. Vše záleží na typu zásahu 
a  na  tom, jak situaci vyhodnotí 
operátor 112.

Pokud někdo hlásí problémy se 
sršněmi či vosami, tak jedete 
pouze vy?

Ano, v takových případech vy-
jíždíme my. Sloužíme týdenní ho-
tovosti. V  Ostravě je předurčeno 
pět sborů. Hotovost je odpoledne, 
od půl čtvrté do osmi hodin. Dopo-
lední hodiny pokrývají profesio-
nální hasiči.

Připomeňte mi nějaký větší zá-
sah z  poslední doby.  Pomáhali 
jste třeba při nedávné vichřici?

Během vichřice jsme vypo-
máhali při řezání stromů, které 
ohrožovaly okolí pádem. Odstra-
ňovali jsme i oplechování střechy. 
No a před časem jsme byli přivo-

láni také k  požáru dětmarovické 
elektrárny.

Jaká je vaše spolupráce s  ob-
vodem Ostrava-Jih? Pomáhají 
vám nějak?

Dle mého názoru máme s  ve-
dením obvodu velmi dobrou spo-
lupráci. Snaží se nám pomáhat, 
jak je to jen možné. Dělají to, co 
je v  jejich silách. A  také se o  nás 
velmi dobře starají profesionální 
hasiči. Pomáhají nám nejen tech-
nickým vybavením, ale také po-
skytováním četných školení.

Jak vás vnímají obyvatelé?  Vi-
dím tady všude dokola poblíž 
vaší stanice rodinné i  bytové 
domy. Máte dobrou pověst?

Myslím si, že ano. Lidé jsou 
rádi, že jsme tady poblíž, a mají 
tak pocit většího bezpečí.

Co plánujete do  budoucna? 
Na co se těšíte?

Začali jsme s  rekonstrukcí 
zbrojnice. Máme novou fasá-
du a  postupně rekonstruujeme 
vnitřní interiér. Některé věci si 
děláme svépomocí. Finanční 
prostředky, které získáme pořá-
dáním akcí, jako jsou již tradiční 
Hasičský ples, Dětský karneval 
nebo asistence na  fotbalovém 
utkání, využíváme k dalšímu zdo-
konalování techniky, pořizování 
techniky nové, ale za mnohé vdě-
číme obecnímu úřadu, který nás 
podporuje. 
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

O návrzích z letošního kola participativního 
rozpočtu bylo rozhodnuto

 �Autorům všech návrhů děkujeme a vážíme si vynaložené energie a úsilí, které vypracování a propagaci svých projektů 

věnovali.  Hlasy jsou sečteny, celkové pořadí návrhů i pořadí v rámci jednotlivých částí obvodu jsme už, abychom vás dlou-

ho nenapínali, uveřejnili na stránkách www.spolecnetvorimejih.cz. a teď můžeme začít bilancovat.

Z  letošního ročníku se tedy 
uskuteční 20 z vašich 37 návrhů. 
To představuje docela vysoké 
procento úspěšnosti. Konkrétně 
54 procentní úspěšnost. 

Všem autorům, kterým se po-
dařilo uspět v  letošním kole par-
ticipativního rozpočtu, srdečně 
gratulujeme. 

Doufáme, že ti, na jejichž návr-
hy se letos nedostalo, využijí mož-
ností participativního rozpočtu 
v  příštím roce. Vždyť letos byly 
některé návrhy podávány opako-
vaně a tři ze čtyř znovu podaných 
návrhů uspěly. Doufáme, že au-
tora zbývajícího čtvrtého návrhu 
letošní neúspěch neodradí a  že 
do toho za rok půjde znovu. 

Tak jako loni i  letos jsou mezi 
vítěznými projekty zastoupena 
nejvíce dětská hřiště. Děti a jejich 
rodiče se mohou těšit na „Hři-
ště v  dolíku“ na  Staňkově ulici 
ve Výškovicích, „Dětské sportov-
ní hřiště pro děti ve věku 2-8 let“ 
na  ulici Krasnoarmějců a  dvě 
malá hřiště kolem starších písko-
višť na  ploše dvorů v  ohraničení 
ulicemi Adamusova, Plavecká, 
U Prodejny a Provaznická v Hra-
bůvce.

Na  dětském hřišti na  ulici Lu-
mírova ve  Výškovicích přibude 
chodník mezi atrakcemi, který 
zpříjemní pobyt na  hřišti, když 
je blátivo, a poblíž ulice Šeříkova 
si děti budou moci užívat trav-
natou plochu k  míčovým hrám, 
ale s povrchem zbaveným nerov-
ností a  s  opravenými brankami, 
se zábranou proti  padání míčů 

na cestu a novou lavičkou pro při-
hlížející.

Možnost sportovního vyžití 
na  Jihu zvýší výstavba 3 hřišť 
na beachvolejbal v areálu ZŠ Ku-
čery v Hrabůvce, „Renovace hři-
ště na  ulici Jižní“ ve  dvoře mezi 
ulicemi Jižní, Patrice Lumum-
by a  Svazácká v  Zábřehu, kde 
se obyvatelé budou moci vrátit 
k  tradičním sousedským kláním 
v nohejbalu, a volejbalu a dvě drá-
hy na  provozování hry pétanque 
poblíž gymnázia v Zábřehu. 

V Bělském Lese v  areálu 1. 
stupně Základní školy Bohumíra 
Dvorského přibude altán, který 
bude v  dopoledních hodinách 
sloužit škole a odpoledne družině 
a veřejnosti.  Mezi ulicemi Bohu-
míra Četyny a  Vlasty Vlasákové 
by pak měl vzniknout „Prostor 
pro všechny“ – oáza vytvořená 
pomocí přírodních prvků, kde se 

pamatuje na relaxaci všech gene-
rací.

Návrhy zaměřené na  seniory 
na Jihu získaly všechny podporu, 
takže v  Komunitním centru Ga-
briel u  náměstí SNP přibude vy-
bavení umožňující větší zapojení 
seniorů do PC kurzů a lepší doku-
mentaci akcí, které centrum pro 
seniory pořádá. Dále se senioři 
mohou těšit na  dvě bezplatné 
vzdělávací akce zaměřené na  je-
jich bezpečnost, jedna proběhne 
v  Hrabůvce, druhá v  Zábřehu. 
Na  Pískových dolech by se pak 
v příštím roce na ulicích Markova 
a Horymírova měly objevit atrak-
tivní lavičky k odpočinku seniorů 
při procházce i cestě za nákupem.

Na  ulici Lumírova ve  Výškovi-
cích vaše hlasy rozhodly o  vybu-
dování schodiště naproti vchodu 
k parkovišti, které usnadní přístup 
pro postiženého spoluobčana. 

K  větší bezpečnosti obyvatel 
Jihu na cestě by mělo přispět bez-
pečnostní zrcadlo na  křižovatce 
ulic Komarovova a  Chalupniko-
vova v Zábřehu a retardér na Ge-
rasimovově ulici poblíž jejího 
křížení s ulicí Krasnoarmějců.

Estetiku prostředí za  domem 
mezi ulicí Horní a Edisonova po-
zvednou dva palisádami olemo-
vané trvalkové záhony.

Karty jsou tedy rozdány, v tom-
to případě by se dalo hovořit spíše 
o složkách (s podklady od autorů 
návrhů), a příslušné odbory se už 
v  letošním roce pustí do  jednání 
s  projektanty a  shánění nezbyt-
ných povolení, tak aby se co nej-
více administrativních pochodů 
stihlo během zimy a  tak se vy-
tvořily předpoklady pro to, začít 
v  příštím roce s  realizací co nej-
dříve. Jak jste možná zazname-
nali, v Zásadách participativního 
rozpočtu pro rok 2017 už byla 
předpokládaná lhůta pro realiza-
ci prodloužena na 18 měsíců, pro-
tože náročnější projekty se prostě 
kvůli nezbytnosti různých povo-
lení za  rok nestihnou, a  to nejen 
u nás, ale i v jiných městech v ČR, 
kde mají participativní rozpočet.  

Druhý rok s  participativním 
rozpočtem se tedy chýlí ke  své-
mu závěru a  my se už těšíme, co 
přinese další ročník - v pořadí už 
třetí, který budeme vyhlašovat 
v příštím roce.

Krásné pokojné vánoční svátky 
a hodně zdraví, štěstí a kreativity 
v příštím roce přeje tým projektu 
„Společně tvoříme Jih“.

AGILITY PARK – probíhá už druhé výběrové řízení na zhotovitele

DŘEVĚNÁ VĚŽ PRO DĚTI – přerušeno kvůli nutnosti zakomponovat 
do návrhu Prostor pro všechny

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ MALUCHY – ještě v tomto měsíci bude podána 
žádost o vydání územního souhlasu

HŘIŠTĚ PRO SPORT A VZDĚLÁVÁNÍ – probíhá předání staveniště, po kte-
rém by v řádu dní měla být zahájena stavba. Pokud to počasí dovolí, fi rma 
by pak měla hřiště postavit do konce roku.

VÝBĚH PRO MLÁĎÁTKA – vyřizování územního souhlasu

FITNESS ZÓNA U ODRY – původní umístění (i přes kladné stanovisko 
Povodí Odry) zamítl Magistrát města Ostravy s odůvodněním, že jde 

o záplavové území. Proto jsme museli vybrat společně s autorem náhradní 
variantu, a tudíž necháváme zpracovat nový projekt. Protože už z výše 
uvedených důvodů nebude u Odry, přejmenovali jsme ji na počest autora 
na fi tness zónu „U Ondry“.

MRAVENIŠTĚ U SÍDLIŠTĚ – je podána žádost o územní rozhodnutí

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PAVLOVOVA – žádost o územní rozhodnutí podána již 
v červenci, zatím nebylo Magistrátem města Ostravy územní rozhodnutí 
vydáno.

MINIHŘIŠTĚ PRO DĚTI – zpracovává se projekt

3x BEZPEČNĚJI PŘES VOLGOGRADSKOU - probíhá vypořádání připomí-
nek k projektu

Stručný přehled, jak postupuje realizace loňských návrhů. 

Někdy se na Facebooku nebo i v rozhovoru setkáváme s námitkou, proč začínat realizovat nové návrhy, když loňské ještě nejsou dokončeny“.  Odpověď 
je nasnadě. Když na zdržení realizace loňských návrhů mají rozhodující podíl lhůty při vyřizování různých povolení, je nezbytné začít s přípravou projektů 
co nejdřív. V čase, kdy se s projektem zdánlivě„nic neděje“ – tedy, kdy běží lhůta na jiném úřadě, se pak můžeme věnovat aktivně projektům, které mají 
nezbytnou administrativní fázi již za sebou. 

Zástupci příslušných odborů projednávají na schůzce jednotlivé návrhy
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Soukromá  základní  škola a  mateřská  škola, s.r.o.
Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Škola zřízena pro žáky podle § 16, odst. 9, školského zákona

Máme pro Vaše dítě to nejlepší
Přijímáme jen děti a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami /děti a žáky s kombinací zdravotního postižení/

• školné 500,-Kč/ měsíc
• vzdělávání ve velmi malých skupinách dětí a žáků
• logopedická péče s dohledem klinického logopeda
• výuka alternativní komunikace – pro děti a žáky se speciální-

mi vzdělávacími potřebami /MP,PAS, EPI, Down. syndr., ADHD/
• svoz a rozvoz dětí a žáků /a další doplňkové služby /

Těšíme se na Vás !

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

TEL.: 602 713 226

SC
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71
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Tovární 2114/11,

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Prodejna, náhradní díly, servis:

595 696 542, 606 720 002

Otevírací doba: 8:00 – 16:00 hod.

Platnost akční nabídky do 30. 12. 2017. K uvedeným cenám je nutné připočíst PHE ve výši 194 Kč.
Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.

Pultová mraznička 

NORDline FC 19DD
Mrazicí kapacita: 13 kg / 24 h

Hlučnost: 42 dB 
194 kWh / rok

73 x 59 x 84 cm

energetická
objem

145
litru

energetická

objem

110
litru

objem

38
litru

NORDline RD 186R
Mrazicí kapacita: 2 kg / 24 h

189 kWh / rok

Hlučnost: 40 dB

48 x 56 x 148 cm

4 990 Kč

8 495 Kč

4 990 Kč

8 075 Kč
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4. 12. 2017

Moravská 101
Neklanova 2 
Jana Maluchy 26
Čujkovova 57
Abramovova 6
V. Košaře 11

Tlapákova 17
Dr. Martínka 43
U Prodejny 7
Jubilejní 77
Vaňkova 46
B. Četyny 13

5. 12. 2017

B. Václavka
Cholevova 45
Mitušova 77
Holasova 18
Klegova 74
Provaznická  72
Horní 39

Dvouletky 16
Jubilejní 33
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7
Moravská 106

6. 12. 2017
Úlehlova 25

Rodinná 48
Nám. Gen Svobody 1
Věšínova 16
Horymírova 10, 108
Zimmlerova 53
Tarnavova 14
Karpatská 28

Pavlovova 47
P. Lumumby 74
Srbská 21

7. 12. 2017
Jičínská 25
Lumírova 12, 62
Proskovická 49

Husarova 78

Volgogradská 23, 

40, 108

Výškovická 54, 94

Srbská 21

Čujkovova 21

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v prosinci
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 � Radnice městského obvodu Ostrava-Jih pokračovala 

v kontrole problémových bytových domů s obecními byty

Ve  čtvrtek 9. listopadu 2017 
od 8 hodin ráno provedli úřední-
ci a  strážníci kontrolu 192 bytů 
v  bytových domů na  ulici Čujko-
vova 29 a 32, spravovaných měst-
ským obvodem Ostrava-Jih.  

Zaměstnanci Odboru byto-
vého hospodářství a  Odboru 

sociální péče Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih ve  spoluprá-
ci s Policií ČR a Městskou policií 
Ostrava kontrolovali dodržování 
povinností nájemců v  souladu 
s platnou nájemní smlouvou a do-
movním řádem, ověřovali počty 
nahlášených osob žijících v  bytě, 

technický stav bytů včetně závad 
i poškození obecního majetku. 

„Obyvatelé kontrolovaných 
domů si opakovaně stěžují nejen 
na  nadměrný hluk a  nepořádek 
v  domě, ale mnozí se dokonce 
obávají o  svůj majetek a  bezpeč-
nost. Radnice podobnou situaci 
nehodlá přehlížet, a  proto jsme 
přistoupili ke  kontrolám v  pro-
blémových bytových domech,“ 
říká radní Markéta Langrová pro 
bytovou oblast s  tím, že výsledky 
jednotlivých šetření byly zapsá-

ny v  záznamu o  kontrole bytu 
a  po  vyhodnocení akce budou 
přijata konkrétní opatření k rych-
lému odstranění zjištěných nedo-
statků a problémů. 

Již v  říjnu proběhla kontrola 
v  domě Čujkovova 23. Vzhledem 
k  tomu, že ochranu slušných ná-
jemníků považuje vedení měst-
ského obvodu za jednu z priorit, se 
budou obdobné kontroly opakovat 
i  v  budoucnu. Jejich cílem bude 
mimo jiné prověřit, zda byla přija-
tá opatření dostatečně účinná.

Zimní údržba komunikací v období 2017/2018
 � Zimní údržba místních komunikací spočívá ve zmírňování závad, eventuálně odstraňování závad ve sjízdnosti a schůd-

nosti, které vznikly povětrnostními vlivy a situací na místní komunikaci. Na území městského obvodu Ostrava–Jih se nachá-

zí přibližně 340 km takto udržovaných komunikací.

Tato zimní údržba probíhá 
v  délce 5 měsíců, začíná 1. listo-
padu příslušného roku a  končí 
31. března následujícího kalen-
dářního roku. Základní povinnos-
tí uživatelů místní komunikace 
je přizpůsobit jízdu a  chůzi stavu 
komunikací, který je v zimním ob-
dobí obvyklý. Při chůzi po  chod-
nících a  komunikacích je potřeba 
dbát opatrnosti a  věnovat zvýše-
nou pozornost stavu komunikace. 

Na  úsecích místních komuni-
kací, po kterých jsou vedeny trasy 
MHD, a  na  místních komunika-
cích, které jsou odebrány z  naší 
správy, zajišťují zimní údržbu ko-
munikací Ostravské komunikace, 
a.s. Na  ostatních udržovaných 
úsecích komunikací zajišťuje zim-
ní údržbu komunikací společnost 
Vykrut – zahradní služby a. s. Ob-
čané mají možnost volat své pod-
něty na dispečink.  Daniel Jeřábek

Kontrola problémových bytů

•  Scénky na motivy filmu Anděl Páně
 •   Výstava filmových kostýmů 
  •    Víkendové tvoření pro vaše andílky
   •      Nebeská šatna zdarma
    •       Od 1. 12. bezplatné balení dárků

Svolení poskytla

dispečink

V provozu je dispečink 24 hodin denně 7 dní v týdnu, 
v pracovních dnech od 7.00 do 14.00 hodin 
zajišťuje odbor dopravy a komunálních služeb 
městského obvodu Ostrava–Jih tel. linka číslo – 599 430 270. 

V době od 14.00 do 7.00 hodin a dále v nepracovní dny a svátky
zajišťují dispečink Technické služby Ostrava–Jih 
na lince číslo  601 568 205.
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Bruslení
garance sněhu na Skalce

Sníh
natuty!!!

Paráda!
a lyžování 

Volba prezidenta České republiky 
 � Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 23. srpna 2017, zveřejněném ve Sbírce zákonů dne 

28. srpna 2017, byla vyhlášena volba prezidenta republiky, která proběhne ve dnech 12. a 13. ledna 2018. V pátek 12. ledna 

2018 budou volební místnosti otevřeny v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. 

Případné druhé kolo proběhne ve dnech 26. a 27. ledna 2018, volební místnosti budou otevřeny stejně jako v prvním kole. 

V  městském obvodu Ostra-
va-Jih je vytvořeno 96 stálých 
volebních okrsků. Informace 
o jednotlivých volebních okrscích 
budou zveřejněny na úřední des-
ce zdejšího úřadu, včetně elektro-
nické úřední desky. 

Právo volit prezidenta České 
republiky má občan ČR, který 
alespoň ve  druhý den volby do-
sáhl věku  18 let a nenastala u něj 
překážka ve  výkonu volebního 
práva. Ve druhém kole volby pre-
zidenta může volit i občan, který 
alespoň druhý den konání druhé-
ho kola volby prezidenta dosáhl 
věku 18 let.

Voliči, který nebude moci volit 
ve  volebním okrsku, v  jehož stá-
lém seznamu je zapsán, vydá úřad 
městského obvodu na jeho žádost 
voličský průkaz. Žádost lze podat 
osobně ode dne vyhlášení volby 
až do  10. ledna 2018 do  16:00 
hodin na ohlašovně Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih, Horní 
791/3, Ostrava-Hrabůvka, nebo 
zaslat v listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem vo-
liče, popř. v  elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové 
schránky, nejpozději do  5. ledna 
2018. Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih voličský průkaz nej-
dříve 15 dnů přede dnem volby 
(28. prosince 2017) předá osobně 
voliči nebo osobě, která se proká-
že plnou mocí s  ověřeným pod-
pisem voliče žádajícího o  vydání 

voličského průkazu, anebo jej vo-
liči zašle na jím uvedenou adresu, 
a  to i do zahraničí. Voličský prů-
kaz lze zaslat na  základě žádosti 
voliče i na adresu zastupitelského 
úřadu, kde se volič rozhodl hla-
sovat. V  tomto případě se stačí 
v den volby dostavit na zastupitel-
ský úřad, kde bude voličský prů-
kaz předán, a  následně je možné 
přistoupit k hlasování.

Voličský průkaz může vydávat 
zastupitelský úřad, za  stejných 
podmínek jako obecní úřad, 
na  žádost voliče, který je u  něj 
zapsán ve  zvláštním seznamu 
voličů. Při ztrátě nebo odcizení 

voličského průkazu nelze vydat 
duplikát.

V  případě, že volič výslovně 
nepožádá o voličský průkaz pou-
ze na  některé kolo volby, úřad 
městského obvodu, popř. zastu-
pitelský úřad, mu vydá voličský 
průkaz pro obě kola volby (jeden 
pro první a druhý pro druhé kolo).

O  vydání voličského průkazu 
lze za  stejných podmínek po-
žádat také v  době mezi prvním 
a druhým kolem volby, tj. písem-
ně do  19. ledna 2018, osobně do 
24. ledna 2018. Úřad městského 
obvodu Ostrava-Jih, popř. zastu-
pitelský úřad, v  této době může 

vydat voličský průkaz nejpozději 
do  dvou dnů před prvním dnem 
hlasování ve  druhém kole volby, 
tj. do 24. ledna 2018 do 16:00 ho-
din.

Volič může ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů po-
žádat Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih, odbor správních čin-
ností, ohlašovnu pobytu (osobně 
v kanceláři č. 025 A a 026 A, tel.: 
599  430  302 nebo 599  430  354 
nebo písemně na  posta@ova-
jih.cz) a  ve  dnech volby přímo 
okrskovou volební komisi o  to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, avšak pouze v  územ-
ním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební 
komise zřízena.

Oprávnění voliči obdrží hlaso-
vací lístky do schránek nejpozději 
tři dny před prvním dnem první-
ho kola volby prezidenta v  obál-
kách s informací o čísle volebního 
okrsku, adrese volební místnosti 
a  s  informací o  způsobu hlaso-
vání. Pokud se výjimečně stane, 
že volič lístky do  9. ledna 2018 
neobdrží, může si celou sadu 
vyzvednout na  Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih, 
odboru správních činností, ohla-
šovně pobytu, kancelář č. 025 A 
a 026 A nebo v den volby ve voleb-
ní místnosti. V  případě druhého 
kola volby prezidenta obdrží volič 
hlasovací lístky pouze ve  volební 
místnosti. 
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HISTORIE

Kalendárium

1. prosince 1964: byla v Hrabůvce zkolaudována 
nová restaurace Slávie

5. prosince 1928: Jubilejní kolonie v Hrabůvce 
získala své pojmenování podle stého výročí zalo-
žení Vítkovických železáren a byla slavnostně 
předána dělníkům železáren 

5. prosince 1928: Louis Rothschild slavnostně 
zatloukl první hřeb do pražce nové tramvajové 
dráhy z Vítkovic do Hrabůvky (zprovozněna 
r. 1930)

8. prosince 1969: byla zprovozněna tramvajová 

trať v ose ulic Horní a Dr. Martínka, tedy od 
tehdejšího národního výboru k hrabůveckému 
kostelu.

9. prosince 1909: v Hrabůvce vznikl Klub čes-
kých velocipedistů Moravan (zanikl r. 1937)

18. prosince 1838: zemřel Josef Poruba, vůbec 
první učitel obecné školy, který jakožto vysloužilý 
voják začal vyučovat roku 1793 místní dítka číst, 
psát a počítat

21. prosince 1784: fi liální kostel Navštívení 
Panny Marie v Zábřehu byl povýšen na lokální, 

čímž Zábřeh získal vlastního duchovního správce

23. prosince 1929: proběhla kolaudace kina 
Edison v Hrabůvce, které promítalo do 31. prosin-
ce 1975 (asanováno v 80. letech)

27. prosince 1941: byl zahájen provoz na pro-
dloužené tramvajové trati ze Zábřehu-Družstva 
do Bělského lesa k německým kasárnám (dráha 
zanikla r. 1969)

28. prosince 2006: byla otevřena nová pobočka 
knihovny na Závodní ulici v Hrabůvce

O zábřežských rybnících
V  roce 1408 složil Hanuš ze 

Zábřehu lenní přísahu z části Zá-
břehu, nazvanou Zawrzye – tedy 
novočesky Závoří. Hanuš složil 
přísahu za  statek a  dva k  němu 
přináležející rybníky. Tato in-
formace by snad nebyla až tak 
zajímavá, pokud by se zároveň 
nejednalo o  vůbec první písem-
nou zmínku o  rybnících na  úze-
mí současné Ostravy. Nabízí se 
otázka: kdy byly rybníky založe-
ny? Můžeme se jen dohadovat 
– mohly být vybudovány v  sou-
vislosti se založením Moravské 
Ostravy ve 2. polovině 13. století. 
Rybníkářství představovalo vel-
mi významné odvětví středově-
kého hospodářství a  obyvatelé 
města mohli být zásobováni ry-
bami z  blízkého okolí. Ryba byla 
vyhledávaným postním jídlem. 
Zábřežské rybníky musely vznik-
nout nejpozději ve  13. století. 
Bohužel, zprávy o zakládání ryb-
níků a  o  jejich zakladatelích se 
nám nedochovaly. Víme však, že 
Ostravští později měli pod Zábře-
hem městský rybník, o  němž se 
hovoří často ve  smluvních ujed-
náních v 60. letech 16. století.
Urbář z roku 1616

Nejdetailnější vhled do  zábřež-
ské rybniční soustavy nám po-
skytuje zábřežský urbář (kniha 
poddanských povinností), který 
sepsal krátce před smrtí roku 
1616 Jan Syrakovský z  Pěrkova, 
tehdejší držitel Zábřehu. K  těm 
největším a  nejvýnosnějším kap-
rovým rybníkům patřil Nebeský 
(nazývaný též Podhájník), rozpro-
stírající se západně od  dnešního 
městského stadionu ve  Vítkovi-
cích. Byl opatřen kvalitní hrází, 
tarasem a strouhami. Dále zde byl 
rybník Zifní (Zifník, Zifrný) ležící 
u  potoka Zif na  severním okraji 
Bělského lesa a  rybník Záhumní 
(Záhumeník), který se rozkládal 
severně od  rybníka Zifního. Byly 
zde i  menší rybníky – Podlesný 

(patrně v  blízkosti dnešního Běl-
ského lesa?), Vaverkovský a  ryb-
níček nad kostelem (v  místech 
dnešní ulice Závoří), dva rybníky 
na  kněžství (patrně v  blízkosti 
dnešní restaurace Havránek?), 
rybníčky Konopný, pod starou tvr-
zí, nad Holáněm, před Holáněm 
(tedy v  okolí Holáňova gruntu) 
a  dva zásobní rybníčky u  zábřež-
ského zámku. Nechovali se v nich 
jen kapři, ale také štiky, okouni 
a karasi. Uveďme, že v Odře tehdy 
žili i úhoři, lososi či parmy. 
Práce na rybnících

V  urbáři z  roku 1616 se píše 
o  tom, že rybníky jsou ,,na jisté 
a  stálé vodě a  položením v  zemi 
dobré“. Nouze o  vodu v  Zábře-
hu nebyla. Voda byla do  rybníků 
přiváděna z  potoka Zif, který 
pramenil v  Nové Bělé, a  také 

z potoka Zábřežky, který vytékal 
z  Bělského lesa zvaného tehdy 
Studňa. Rybniční soustavu křižo-
valy hráze a voda protékala mezi 
nádržemi ve strouhách. Udržová-
ní rybníků a účast na jejich výlo-
vu vyžadovala vrchnost v  rámci 
poddanských robot. Zábřežští 
sedláci, zahradníci a  chalupní-
ci museli ,,při všech rybnících 
a rybníčkách zábřežských předně 
všeckne příkopy a  tarasy dělati, 
trouby klásti a  rybníky loviti“. 
Z  dnešního pohledu zaujmou 
i  různé poplatky v  naturáliích – 
např. plat za  prohánění dobytka 
po  hrázích či za  vypouštění hus 
na  rybniční hladinu. Zábřežští 
také museli odvádět vrchnosti 
poplatky za  hlásku – tedy za  hlí-
dání rybníků, především v  noč-
ních hodinách a v zimním období.

V  dokumentu z  roku 1616 se 

setkáváme takřka s  úplným po-
pisem všech robotních výkonů 
prováděných při vypouštění a su-
šení rybníků. Poddaní se účast-
nili hloubení příkopů na  dně 
vypouštěného rybníka, čímž za-
jistili rychlejší odtok vody a  tím 
i  jeho časnější vyschnutí. Po  vy-
sušení bylo třeba rybník zorat, 
zvláčet a  následně osít panským 
osivem; dále posekat, shrabat, 
svézt a uložit obilí do stodol. Ce-
lému procesu se říkalo letnění – 
dno rybníka bylo oseto na  jeden 
až dva roky vhodnými plodinami, 
nejčastěji ovsem, čímž si rybník 
,,odpočinul“. Druhou možnos-
tí letnění bylo vyjmutí bahna ze 
dna nádrže.

Dozor nad rybníky vykonával 
porybný, jehož usedlost stála 
v  místě, kterým dnes prochází 
Plzeňská ulice před mostem Mlá-
deže ve směru od Zábřehu k Hra-
bůvce. Fišmistři dbali o  to, aby 
během výlovu nebyly ryby niko-
mu darovány či porůznu prodává-
ny. Dbali také na správné osázení 
rybníků při letnění a  hlídali čas 
nejvhodnější doby výlovu.
Rybniční síť

Zábřežská rybniční síť se táh-
la od  okraje Bělského lesa mezi 
dnešní ulicí Plzeňskou a  ná-
městím SNP. Rybníky na  sebe 
navazovaly jeden za  druhým 
a  rozprostíraly se až do  prostoru 
dnešní části Zábřeh-Družstvo. 
Soustava končila u  městského 
stadionu na  Závodní ulici. Další 
rybníky se nacházely v  okolí ulic 
Plzeňská a  Závoří. Rybniční síť 
zasahovala až k  zábřežskému 
zámku, kde byly umístěny dva 
haltýře – zásobárny na ryby, kte-
ré byly určeny k přímé spotřebě. 

Rybníky začaly po  roce 1700 
zanikat a  do  roku 1800 byla na-
prostá většina umělých nádrží 
přetvořena v  zemědělské plochy 
určené pro pěstování plodin či 
pasení dobytka.
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*PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH

SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, ČIRÁ

NA BRÝLOVÁ SKLANA BRÝLOVÉ

OBRUBY S MAR SH MULTIFOKÁLNÍ,

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

sleva až -50 % LISTOPAD, PROSINEC

VÁNOČNÍ AKCE

Á SKLAÁ

E

Á SKLA

C

+ VÁNOČNÍ

DÁREK

+420 702 290 335, info@usmevavadovolena.cz
www.usmevavadovolena.cz

Darujte svým nejbližším 
letos pod stromeček 
Usměvavou dovolenou

INZERCE

INZERCE

Socha i mozaiky na Jihu prošly renovací
 � Socha „Matka s dítětem“ před ZŠ Volgogradská v Zábřehu i šest dekorativních stěn 

s mozaikou v Bělském lese jsou opět jako nové. Akce byla fi nancována z rozpočtu města 

a vyšla na bezmála 383 tisíc korun.
Restaurátorské práce probí-

haly v  průběhu září a  října. Soše 
„Matky s  dítětem“ od  akademic-
kého sochaře Jiřího Myszaka 
byly navráceny hlavy, odstraně-
no poškození sprejovou barvou, 

opraveny drolící se spáry, opra-
ven podstavec. Dekorativním 
stěnám z  dílny Pavla Hanzelky 
byl navrácen původní lesk byly 
očištěny od grafi tti, impregnová-
ny a  všechna díla byla označena 

informační tabulkou s  textem. 
Jih má ve svém veřejném prosto-
ru řadu soch, ne všechny jsou ale 
v dobrém stavu. V opravách proto 
plánuje pokračovat i  v  následují-
cích letech.

Stále je možné 
žádat o dotaci 
na nový kotel

Žádosti o  kotlíkové dotace, 
díky nimž si mohou majitelé ro-
dinných domků vyměnit starý 
kotel za  nový ekologický, lze po-
dávat již od září. Krajský dotační 
program pro občany byl vyhlášen 
29. června 2017, příjem žádostí 
byl spuštěn 5. září 2017. Město 
Ostrava se do této výzvy opět vý-
znamně zapojilo - svým vlastním 
fi nančním příspěvkem a  dalšími 
aktivitami nad rámec „standard-
ní“ kotlíkové dotace. S  příspěv-
kem statutárního města Ostrava 
můžou občané získat dotaci až 
do  celkové výše 145 tisíc korun. 
Ostrava přispěje všem žadatelům 
vlastnícím rodinný dům na území 
města navíc jednotnou částkou 
10 000 Kč. 

Tato částka bude poskytnu-
ta vlastníkům rodinných domů 
na  území města za  podmínky, 
že ke dni podání žádosti o dotaci 
nejsou vůči městu, jeho orgánům 
nebo jím zřízeným a  založeným 
právnickým osobám v prodlení se 
splněním jakékoliv peněžité po-
vinnosti. Tato bezdlužnost bude 
prokazována čestným prohláše-
ním. Všichni majitelé rodinných 
domů na  území Ostravy budou 
osloveni a  budou jim doručeny 
materiály týkající se druhé výzvy 
kotlíkových dotací. Podrobněj-
ší informace naleznou zájemci 
na stránkách: 
https://dycham.ostrava.cz/.

www.ceskydomov.cz

SOCHA Matky s dítětem DEKORAČNÍ STĚNA v Bělském lese

Vážení klienti,

UZÁVĚRKA INZERCE

DO LEDNOVÉHO VYDÁNÍ 

JIŽNÍCH LISTŮ

JE JIŽ 15. 12. 2017.

Inzertní manažerka:

Iveta Šavelová

mobil: 

+420 724 274 181, 
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Hledáme zaměstnance 
na pracovní pozice:

� Všeobecná sestra
  Požadujeme úplné vzdělání v oboru všeobecná sestra + registrace.

� Pracovník v sociálních službách
  Požadujeme základní nebo střední vzdělání + absolvování kvalifi -

kačního kurzu Pracovník v sociálních službách se zaměřením na 
přímou obslužnou péči nebo Ošetřovatel (není podmínkou).

�  Kuchař/pomocný kuchař
  Požadujeme střední odborné vzdělání s výučním listem, zdravotní 

průkaz.

U všech profesí nabízíme:
• platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
• pravidelné hodnocení s vlivem na osobní příplatek a platový tarif
•  výhody čerpání FKSP ve výši 1.800,- Kč ročně (maximálně do výše 

4.500,- Kč) v podobě příspěvku na rekreaci, na penzijní pojištění 
nebo na sportovní a kulturní akce

• stravování v organizaci – oběd v ceně 21,- Kč
• 5 týdnů dnů dovolené
•  u pracovníka v soc. službách a všeobecné sestry navíc 1 týden 

dovolené a zvláštní příplatky.

Životopisy zasílejte na e-mail: volnamista@domovkorytko.cz
Informace k volným pracovním místům Vám poskytneme 
na tel. 596 761 651 (p. J. Hudcová), 
nebo na tel. 596 761 643 (Ing. V. Konderlová).

Petruškova 2936/6 
Ostrava – Zábřeh
www.domovkorytko.cz

MASÉRSKÉ CENTRUM 
Unika Relax Ostrava, sociální podnik na Poliklinice Hrabůvka

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

pondělí až pátek 8.00 - 18.00 hod.

720 968 555

Evropská unie
Evropský sociální fond

NABÍZÍME PERMANENTKY NA MASÁŽE V TĚCHTO HODNOTÁCH:

 hodnota permanentky běžná cena se slevou 20 %  získaný bonus

 1 100 Kč 1 000 Kč     800 Kč 300 Kč
 1 700 Kč 1 500 Kč 1 200 Kč 500 Kč
 2 300 Kč 2 000 Kč 1 600 Kč 700 Kč

Platnost permanentek je 12 měsíců od data prodeje.

*akce platí od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017

WWW.UNIKARELAX.CZ

20%
VÁNOČNÍ SLEVA

na permanentky*
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•  Scénky na motivy filmu Anděl Páně
 •   Výstava filmových kostýmů 
  •    Víkendové tvoření pro vaše andílky
   •      Nebeská šatna zdarma
    •       Od 1. 12. bezplatné balení dárků

Více informací o službách a programu
naleznete na www.ostrava.avion.cz

Svolení poskytla
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PRÁCCE PROOVÁDDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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www.ceskydomov.cz
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji. 
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592

SC
-3
71
93
4/
01

UHRADÍME VÁM  
MĚSÍČNĚ AŽ

1 000Kč*

DARUJTE 
KREVNÍ PLAZMU

OD 2. 10. JSME TU 
PRO VÁS 
JEŠTĚ DÉLE!

*Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 
2 zákona 373/2011 Sb. o  specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou 
pro výrobu krevních derivátů a  pro použití u  člověka podle jiných právních předpisů a  za 
její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, 
s  výjimkou účelně, hospodárně a  prokazatelně vynaložených výdajů spojených s  odběrem 
její krve, o  které tato osoba požádá, a  to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

KONTAKTY
NOVÁ
OTEVÍRACÍ 
DOBA 

MojePlazma
Horní 266/73
700 30 Ostrava
tel.: 592 750 440
darovat@mojeplazma.cz

Po 7:30–16:00
Ut 8:00–20:00
St 8:00–20:00
Čt 7:30–16:00
Pá 8:00–20:00

děkujeme 
pravidelným 
dárcům

WWW.MOJEPLAZMA.CZ

SC
-3
71
96
6/
01
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 Zeptali jsme se

Julie Havlenová, 

5. třída, 

ZŠ Dvorského

Vánoce jsou mým 
nejoblíbenějším svát-
kem. Mám ráda advent, 
protože celá naše rodi-
na tráví čas víc spolu. 

Na začátku adventu s mamkou vyrobíme ad-
ventní věnec, na který umístíme čtyři svíčky. 
Ty pak každou neděli celá rodina zapaluje. 
Úplně nejradši mám Štědrý den.

Ráno mamka peče a vaří, celý náš byt potom 
pěkně voní, voní jako Vánoce. Já a taťka zdobí-
me stromeček různými ozdobami a baňkami. 
Máme dokonce i ozdoby, které věšela na stro-
meček už moje praprababička. Na  oběd si 
dáváme krupičnou kaši. Držíme totiž půst, 
abychom, až se setmí, viděli zlaté prasátko.

Večer, když na obloze spatříme první hvěz-
du, jdeme večeřet. Máme hrachovou polévku 
a  na  druhé kapra s  bramborovým salátem. 
Po  jídle mlsáme cukroví a  lijeme olovo. Nej-
lepší na lití olova je to, že nám nikdy nevyjde 
přesný tvar, pak můžeme hádat, kdo si co od-
lil. Často to ale jsou jen kousky kovu, co připo-
mínají ryby. Taky pouštíme lodičky. Vždycky 
je čínskými hůlkami pošťuchujeme v lavoru.

A  potom zazvoní zvoneček a  vrhneme se 
na dárky. Občas se mezi nimi objeví dárky s ná-
pisem Lili, to jsou dárky pro moje morčátko.

Kromě adventu a  vánoční pohody a  leno-
šení je také příjemné se podívat na  čerstvý 
vzduch. Proto město Ostrava připravuje mno-
ho akcí, například vánoční kluziště na Masa-
rykově náměstí, trhy jako na  starodávném 
jarmarku nebo se u  nás na  Jihu v  Zábřehu 
na náměstí rozsvítí krásný stromeček. 

Třeba se na některé z těchto akcí potkáme. 
Tak šťastné a veselé!

Elen Trčková, 

5. B, 

ZŠ Horymírova

Adventní čas pro mě 
začíná adventním ka-
lendářem. Náš kalendář 
není čokoládový, je uši-
tý z  látkových pytlíčků, 

ve  kterých na  mě každý den čeká malé ta-
jemství. Každou neděli na  adventním věnci 
rozsvítíme svíčku a čekáme na Vánoce. Když 
nastane Štědrý den, pochutnám si na  dobré 
večeři, rozkrojím jablíčko a  vypustím svoji 
lodičku.

Po  večeři se těším na  Ježíška, jestli k  nám 
letos zase přijde a co mi nadělí.

Vloni jsem pod stromečkem našla mikro-
fon, takže mu o  letošních Vánocích ráda za-
zpívám hezkou koledu.

Anežka Stašková, 

5. A, 

ZŠ MUDr. Lukášové

Adventní čas začíná 
v  naší rodině tím, že vy-
robíme adventní věnec. 
Předchozí roky jsme měli 
věnec z  přírodnin, který 

jsem udělala ve  škole. Letos ale chceme zkusit 
upéct perníkový svícen. Společně ho nazdobí-
me na chalupě. Každou adventní neděli na něm 
zapálíme jednu svíčku. Mamka i  já zpíváme 
v tomto čase na mnoha koncertech a vystoupe-
ních, např. při rozsvěcení vánočních stromů. 
Ráda chodím i na různé dílničky, kde si můžeme 
vyrobit ozdoby a  přáníčka. S  bráchou Vítkem 
přemýšlíme nad dárky, které bychom rádi našli 
pod stromečkem, a potom spolu napíšeme dopis 
Ježíškovi. Já, protože už na Ježíška nevěřím, vy-
rábím dárky pro členy rodiny. Ale protože Vítek 
je ještě malý, tak o Štědrém dni po večeři se scho-
váme do pokoje a čekáme, až Ježíšek dárky při-
nese. Na Štědrý den ráno nachystáme na mísu 
cukroví a ovoce a pak jdeme s taťkou do ZOO. 
Mamka mezitím připravuje večeři. Když se vrá-
tíme, díváme se na pohádky a jakmile se setmí, 
prostřeme vánoční stůl, slavnostně se oblečeme, 
posloucháme Českou mši vánoční a pustíme se 
do hrachové polévky a kapra. 

A pak už přichází ten nejkrásnější okamžik, 
na který jsme všichni čekali celý rok!

Zuzana  Brychtová
5. A,

ZŠ MUDr. Lukášové 

Advent je období před 
vánočními svátky. Trvá čtyři 
týdny, tento rok začíná prv-
ní neděli v prosinci. V  čase 
adventu by měla být rodina 

a přátelé pospolu a připravovat se společně na Vá-
noce. V rodinách mívají adventní věnce se čtyřmi 
svíčkami. Tyto věnce si buď koupí, nebo je sami ruč-
ně vyrobí. Můžou být například z papíru, perníku, 
z  přírodního materiálu. Každá neděle v  době ad-
ventu má svůj název – železná, bronzová, stříbrná, 
zlatá. Každou neděli se zapálí jedna svíčka na věnci. 
Začátkem adventu se pečou perníčky a později se 
zdobí. Ve většině rodinách se peče cukroví, děti pí-
šou Ježíškovi. Z pátého na šestého prosince chodí 
do  rodin Mikuláš a  naděluje dětem sladkosti, ale 
také někdy brambory, slupky nebo uhlí.

V mnoha městech se pořádají vánoční jar-
marky, kde se lidé setkávají. Zde je k  vidění 
živý betlém, výrobky od různých řemeslníků. 
Hrnčířů, kovářů, pekařů, košikářů, řezbářů 
a  dalších. Je tam vždy příjemná atmosféra. 
Lidé mají tento čas rádi, protože se na chvíli  
nikam nehoní a mají na sebe čas. I já zde ráda 
chodím a tento čas si užívám se svojí rodinou. 

Vendula Nohelová 

5. A,

ZŠ MUDr. Lukášové 

Adventní čas je jedna 
z  nejdůležitějších čás-
tí předvánočního času. 
A  pro některé lidi je to 
i  nejkrásnější část roku. 

Lidé začínají péct cukroví, dělají vánoční vý-
zdobu, nakupují dárky pod stromeček. Advent 
je křesťanský svátek, který trvá čtyři neděle 
před Štědrým dnem. V naší rodině každoročně 
vyrábíme adventní věnec se čtyřmi svíčkami 
a postupně každou neděli jednu zapálíme. Což je 
oblíbený zvyk skoro na celém světě. Když na věn-
ci hoří všechny svíčky, Štědrý den je tady… 

Tomáš Wróbel 

5. B,

ZŠ Provaznická  

Asi jako většina lidí, 
nejprve ozdobíme byt 
a  napečeme cukroví. 
Ale to, co mám na  ad-
ventu nejraději, je se 

procházet mezi domy a  vidět ty nejoriginál-
nější ozdoby na oknech. A vidět k tomu sníh, 
to je ještě lepší. Těším se na  rozsvícení stro-
mečku v  Zábřehu před Akordem  a  doufám, 
že se jednou podaří, aby začalo sněžit. Advent 
si užívám i tím, že si každý den mohu dopřát 
čokoládu z  adventního kalendáře a  šestá čo-
koláda mi přinese za básničku další čokolády. 
Ježíšek mě potěší téměř každou knihou. Ale 
na Vánoce mi také udělají radost klasické po-
hádky. Ale když Vánoce skončí, tak se těším 
zase na Nový rok, zejména na novoroční oh-
ňostroj na kruhovém objezdu v Hrabůvce.

Ela Kamenická 

4. A, 

ZŠ Krestova

Pomalu se blíží doba 
adventu, tedy času, 
kdy se připravujeme 
na Vánoce. U nás v ro-
dině trávíme adventní 

víkendy výlety na vánoční trhy, vyráběním 
dekorací, pečením cukroví a v neděli večer 
zapalujeme svíčky. Většinou navštívíme i ad-
ventní koncert nebo divadlo. Baví mě taky, 
když chodíme s kamarády jako čert, anděl 
a Mikuláš a děláme malým dětem radost. 
K Vánocům bych si hlavně přála, abychom se 
měli rádi a byli zdraví, ale také třeba želvičku 
nebo pennyboard. Na Vánocích mám ale nej-
raději, že jsme všichni spolu!!!

Na tomto místě obvykle dáváme prostor našim zastupitelům vyjádřit se k některému ze současných témat. Tentokrát 

jsme se ale rozhodli jinak a oslovili s aktuálním tématem, které v prosinci nenechá klidným nikoho z nás, děti z našich 

škol. A co nám o Vánocích řekli, si můžete přečíst zde.
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Paní Pavla se narodila v  roce 
1944, dětství strávila se starším 
bratrem Ivanem. Po  absolvování 
spojové školy v  Olomouci začala 
pracovat na poště v Ostravě. V roce 
1972 z  důvodu směnnosti přešla 
do služeb státní správy, na ÚMOb 
Ostrava-Jih, kde pracovala až 
do  odchodu do  důchodu, do  roku 
2014. Při zaměstnání, výchově dětí 
a vedení domácnosti dálkově vystu-
dovala dvě střední školy s  maturi-
tou. Stále se ráda vzdělává a sleduje 
společenské dění. Pan Ladislav se 
narodil v roce 1942, když mu bylo 
7 let, zemřel mu tatínek, maminka 
jej společně s jeho o 6 let starší se-
strou Vlastou vychovávala sama. 
Vyučil se soustružníkem a pracoval 
celý svůj profesní život ve  Vítkovi-
cích, v závodě 3 Těžká mechanika. 
Jeho koníčkem je sport, závodně 
hrál volejbal a dosud je stále velkým 
sportovním fandou, házené, tenisu 
a  fotbalu. Dne 4. listopadu 1967 
vstoupili do svazku manželského.

Manželé Kortovi vychovali 
2 děti – dceru Dagmar a  syna 
Radovana, kteří jsou společně 
s  jejich rodinami a  vnoučaty tím 

nejpodstatnějším v  jejich živo-
tě. Z  manželství dcery Dagmar 
a zetě Vladimíra se narodili vnu-
ci Martin a  Petr. Z  manželství 
syna Radovana pochází vnoučata 
Lucie a Honza. Po rozvodu man-
želství syna Radovana se pro ně 
stala součástí rodiny jeho přítel-
kyně Věrka a její syn Filip.

Manželé Kortovi se k sobě cho-
vají s  respektem a  jsou si oporou 
ve  chvílích, kdy je to zapotřebí. 
V  dnešní uspěchané době, je zla-

tá svatba opravdovým klenotem. 
50leté spolužití nebylo jen pro-
cházkou růžovým sadem, všech-
ny problémy, co život s  sebou 
přinesl, ustáli. Je třeba k  tomu 
hodně lásky, tolerance, odpouš-
tění a  především zodpovědnosti 
vůči dětem. Uchovali   si velmi 
hezký vztah, plný úcty, lásky a po-
chopení.   Rodina i  přátelé vám 
přeji, abyste v  dobrém zdraví 
a ve spokojenosti  byli ještě dlouhá 
léta spolu šťastni.

Zlatá svatba manželů Kortových Jak nakoupit
a přitom pomoci

V  ADRA obchodě najdete vše 
od  ponožek přes trička, kalho-
ty a  svetry až po  kabáty a  boty. 
A  to vše za  velmi příznivé ceny. 
Oblečení pro děti, dámy i  pány, 
hračky, potřeby pro domácnost, 
šperky a  drobnosti pro radost. 
Charitativní obchod ADRA na-
jdete v  Hrabůvce naproti hote-
lového domu Vítek, otevřeno 
máme po-čt 8:30-16:00 a v pátek 
do  15:30. Každý den se vybaluje 
nové zboží. Neváhejte a přijďte si 
levně a dobře nakoupit.  

Denní centrum Charity Ostrava slouží lidem se zdravotním postižením
 � Posláním služby Denního centra Charity Ostrava je podpořit lidi se zdravotním postižením (Alzheimerovou a Parkinso-

novou nemocí) při zajištění jejich potřeb v době, kdy o ně nemůže pečovat rodina nebo blízcí. Využitím služby může člověk 

zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Denní centrum v  Charitním 
domě sv. Alžběty nabízí aktivní 
využití času, společenský kontakt 
s  vrstevníky a  širším okolím, pod-
poruje samostatnost uživatelů 
služby a  vytváří podmínky pro je-
jich důstojný a  aktivní život. Služ-
ba podporuje rodiny, které pečují 
o svého rodinného příslušníka, pře-
bírá uživatele na přesně vymezenou 
dobu, než se vrátí ze zaměstnání 
nebo vyřídí své osobní záležitosti 
(lékař, úřady apod). Poskytujeme 
také stravu, pečovatelské služby, 
aktivizační a  vzdělávací program, 
společenské aktivity včetně prochá-
zek, výletů apod. K dispozici je nová 
relaxační místnost a  terapeutická 
zahrada přímo v areálu služby.

Denní centrum je určeno pro 
seniory a  dospělé lidi se zdra-
votním postižením, počínající 
demencí, smyslovými a  pohybo-
vými poruchami či jinými choro-
bami souvisejícími se stářím. 

Bezplatný seminář Jak pečovat 
o nemocného v domácím prostředí

Charita Ostrava v  rámci aktivit 
Charitní hospicové poradny a  Mo-
bilního hospice sv. Kryštofa nabízí 
možnost bezplatné účasti na semi-
náři „Jak pečovat o  nemocného 

člověka v  domácím prostředí“. 
Na setkání s profesionálními zdra-
votními sestrami se dozvíte, jak 
zvládnout péči o  člověka se sníže-
nou pohyblivostí, a  získáte sou-
visející informace ze zdravotní 
a sociální oblasti. Získáte informa-
ce o tom, jak se nemocnému člově-
ku podává strava, tekutiny a  léky, 
jak se provádí osobní hygiena či po-
lohování jako prevence vzniku pro-
leženin. Proběhnou také praktické 
ukázky. Jsou připraveny informace 
o možnostech získávání příspěvku 

na  péči nebo využívání kompen-
začních pomůcek, které mohou být 
nápomocné při naplňování potřeb 
nemocného člověka. Kompenzační 
pomůcky je možno zapůjčit v  cha-
ritní půjčovně kompenzačních 
pomůcek, katalog pomůcek a další 
informace můžete nalézt na  webu 
Charity Ostrava: http://ostrava.
charita.cz/seniori/pujcovna-
-kompenzacnich-pomucek / 
Kurz probíhá vždy jednou měsíč-
ně, nejbližší termín je 14. 12. 2017 
od  14.00 h v  budově Hospice sv. 

Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ost-
rava-Výškovice. Na školení se, pro-
sím, přihlaste předem u  Bc.  Anny 
Štefkové, tel. 599  508  533, mobil: 
731  534  002 nebo e-mailem: cho.
hospicova.poradna@charita.cz. 
Těšíme se na vaši účast!

Charita Ostrava hledá zdravotní 
sestry pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pra-
covní místa pro zdravotní sestry 
v  lůžkovém Hospici sv. Lukáše 
a  Mobilním hospici sv. Kryštofa. 
Předpokládaný termín nástupu: 
ihned nebo dle dohody. Podrob-
nější informace na  webu http://
ostrava.charita.cz/volna-mista/.

kontakt

Kontakt: Charita Ostrava, Cha-
ritní dům sv. Alžběty - denní 
centrum, Zelená 2514/73, 
709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
a Hulváky, telefon: 599 526 912, 
731 682 547, 737 553 169, 
e-mail: cho.domovinka@charita.cz; 
web: www.ostrava.caritas.cz/
seniori/denni-centrum-alzbeta/

Otevírací doba denního centra: 
pondělí-pátek, 7–16 h.

MANŽELÉ KORTOVI s místostarostkou Věrou Válkovou (vlevo)

PROGRAM v Denním centru Charity
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Anketa Senior roku 2017

Do XI. ročníku této ankety bylo 
doručeno celkem 19 návrhů mi-
mořádně aktivních lidí starších 
65 let s bydlištěm na území města 
Ostravy, kteří výrazně přispíva-
jí ke  zlepšení života společnosti 
v Ostravě.

Mezi sedmi vybranými a  oce-
něnými seniory na  Magistrátu 
města Ostravy dne 9. 11. 2017 byl 
i čtenář pobočky Knihovny města 
Ostravy na Závodní ulici, aktivní 
pamětník a  autor četných pří-
spěvků v  rámci projektu Paměť 
Ostravy, průvodce komentova-
ných vycházek, zdánlivě obyčejný 
a  skromný občan Ostravy-Jihu, 
devětaosmdesátiletý pan An-
tonín Blažek, jehož život byl a je 
neobyčejně pestrý a  zajímavý. 
Do  této ankety ho nominova-
la výše uvedená pobočka. Panu 
Blažkovi srdečně blahopřejeme 
a  děkujeme za  předávání paměti 
Ostravy a  jejího kulturního dě-
dictví mladší generaci. Těšíme 
se na  další spolupráci a  přejeme 
hodně zdraví do dalších let.

Marie Kosková
vedoucí pobočky Závodní

V našem městském obvodu jsou desítky seniorů, kteří v tomto období 

přijímají gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se při-

pojujeme a všem jubilantům přejeme zdraví a dny prožité v pohodě. 

V listopadu oslavili významné výročí:

listopad

Rostislava Urbanová 95 let

Ladislav Novák 95 let

Zdeňka Schindlerová 94 let

Božena Bombová 94 let

Zdenka Lišková 93 let

Jiřina Sabellová 93 let

Jiřina Čížková 93 let

Drahoslava Kiková 92 let

Bohuslav Koudelka 92 let

Alenka Jaglařová 91 let

Anna Grochalová 91 let

Božena Sýkorová 90 let

Miroslav Sedlák 90 let

Vladimír Jakeš 90 let

Vlasta Serafínová 90 let

Marie Dosedělová 90 let

Jiřina Lindovská 90 let

Ján Senič 90 let

Josef Urban 85 let

Antonia Dumbrovská 85 let

Irena Žáčková 80 let

Vlasta Děcká 80 let

Libuše Novobilská  80 let

Leopold Wanecki 80 let

Josef Šudoma 80 let

Zdeněk Broda 80 let

Jiří Skříček 80 let

František Zeman 80 let

Marie Dedková 80 let

Miladka Kostelňáková  80 let

Vlasta Glombíčková 80 let

Galina Kučová 80 let

Oto Kapošváry 80 let

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví

Bělský les opět patřil nadšeným sportovcům 
 �V neděli 12. 11. proběhl už 3. ročník běžeckého závodu Starobělské Lurdy. Hlavní závod 

odstartoval úderem 11. hodiny. Na trať dlouhou 3,2 km se předem zaregistrovalo přes 1300 

běžců. Jejich počet tak stále roste.

„První ročník bylo 392 běžců 
v  cíli, 2. ročník 1028, dneska se 

registrovalo a letos se na start po-
stavilo 1340. Byl tak rekord tra-

ťový z loňského roku, který držel 
Tomáš Maceček časem 11:36, „já 
jsem to dneska zvládl, chůze, běh 
26 min. 35. Limit máme 40 min.,“ 
říká Rostislav Bažanowski, hlav-
ní organizátor.

Běžet mohli lidé bez rozdílu 
věku. Závodu se tak zúčastnily 
i 6leté děti. Nejstaršímu účastní-
kovi bylo 74 let. Absolutním vítě-
zem se opět stal Tomáš Maceček, 
který navíc o 5 setin sekundy pře-
konal traťový rekord z loňska. Ce-
lou trať zaběhl přesně za 11 a půl 
minuty. Raritou letošního roční-
ku byl ultramaratonec Stanislav 
Kováček, který kroužil na  trati 
celých 24  hodin a  nakroužil ce-
lých 42 okruhů tj. 134,4 km.

START 3. ročníku závodu Starobělské Lurdy
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Kulturní dům K-TRIO 

Dr. Martínka 1439/4, 
Ostrava-Hrabůvka

Společenské akce
3., 10., 17. 12. v 17.00 
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba, pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO, 
vstupné 40 Kč, předprodej KD  
K-TRIO. Vstupné 40 Kč, předprodej 
KD K-TRIO.

6. 12. v 17.45 
SNOW FILM FEST 
SNÍH LED ADRENALIN Celove-
černí promítání fi lmů o lyžování, 
skialpinismu, zimním lezení, 
snowboardingu a dalších zimních 
šílenostech v kině LUNA. Vstup-
né 80 Kč, 60 Kč /děti, studenti, 
senioři, ZTP, ZTP/P/, předprodej 
KD K-TRIO, OIS, Kino LUNA.

10. 12. od 10.00
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STRO-
MU – jarmark, od 14 hodin dopro-
vodný program, 16.15 rozsvícení 
vánočního stromu. Volný vstup.

26. 12. v 17.00 2017 v 17.00 
VÁNOČNÍ KONCERT 
(KOSTEL PANNY MARIE KRÁ-
LOVNY POSVÁTNÉHO RŮŽENCE 
v Ostravě-Hrabůvce) 
J. J. Ryba - Česká mše vánoční. 
Účinkuje Moravský komorní sbor, 
dirigent Jiří Šimáček, Varhany 
Pavel Rybka. Vstupné 140 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, OIS 
a v den akce od 16.30 na místě. 

26. 12. v 17.00 
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA živá hudba, 
pro příznivce společenského tance 
se skupinou DOMINO. Vstupné 60 Kč, 
předprodej KD K-TRIO. 

31. 12. od 19.30 
SILVESTR 2017
Diskotékové hity od 80. let až 
po současnost, uvádí Zdeněk 
Trembač. Vstupné 200 Kč /v ceně 
je půlnoční přípitek/, ke vstupence 
je možné si zakoupit silvestrovskou 
večeři nebo menu za zvýhodněnou 
cenu. Předprodej KD K-TRIO. 

Vzdělávání, relax, kurzy
2. 12. od 9.30 do 14.30 
TANEČNÍ LADĚNÍ
Sobotní seminář o ženském zdraví 
i ženské síle. Zjistíte, že tanec má 
mnoho forem, ladným pohybem 
i slovem provází Mgr. Zuzana Kaiser. 
Cena 600 Kč, předprodej KD K-TRIO.

9. 12. od 9.00 do 14.00 
HARMONIE S ANDĚLY
Jak se naučit pracovat s anděly, jejich 
komunikace a pomoc v běžném životě. 
Vede terapeutka Zuzana Galuszková. 
Cena 750 Kč, předprodej KD K-TRIO.

11. 12. v 9.00, v 10.00 a v 11.00 
Předvánoční cvičení
s Mgr. Zuzanou Kaiser
Hry a cvičení, včetně práce 
s dechem a předvánoční relaxování. 
Vstupné 60 Kč/ jeden vstup, předpro-
dej KD K-TRIO. 

13. 12. v 17.00 
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ 
Pro členy Otevřeného kruhu, vstupné 
80 Kč, předprodej KD K-TRIO. 

18. 12. v 9.00 
ZAHÁJEN ZÁPIS DO KURZŮ 
NA DRUHÉ POLOLETÍ 2017/2018  
Kurzy pro děti: Výuka hry na kyta-
ru, saxofon, keyboard, akordeon, 
Kreslení a malování, Břišní tance, Hip 
Hop, Disco dance, Taneční klub MINI, 
Cvičení pro rodiče a děti, Folklorní 
soubor Malá Morava
Kurzy pro dospělé: Kalanetika, 
Superkalanetika, P - Class, Pilates 
s Bosu, Cvičení - prevence bolesti 
zad, Cvičení pro seniory, Cvičení 
na míčích, Čchi-Kung, Jóga, Hatha 
yoga, Rádžajóga, Latina dance, 
Zumba, Linie, Body styling, strečink 
a relaxace, Taneční pro manželské 
páry a partnerské dvojice, Břišní 
tance, Havajské tance.

Vzdělávací semináře: Výuka anglic-
kého jazyka, Numerologie a tarot pro 
mírně pokročilé. Podrobné informace 
a rezervace na www.kzoj.cz nebo 
na recepci KD K-TRIO.

Výstavy 
PROCHÁZKA FANTAZIÍ 
prodejní výstava obrazů Evy Vontoro-
vé a Ireny Egertové.

Dětem 
3. 12. v 10.00, 14.00 
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ ANEB 
Mikulášská nadílka 
Zábavný pořad pro děti a rodiče 
s mikulášskou nadílkou. Vstupné 
50 Kč, děti 120 Kč /v ceně vstu-

Vánoce přicházejí i do Kulturního zařízení Ostrava -Jih, p.o., které opět po roce přivítá vzácné 
hosty – Mikuláše se svým doprovodem, Ježíška a nový rok 2018. 

Vánoční programová nadílka 
je připravena. Věříme, že z boha-
té nabídky si vybere každý. Na-
dělovat začneme hned začátkem 
prosince, kdy potěšíme fanoušky 
kapely METALLICA. Koncertní 
klenot Quebec Magnetic je uni-
kátním, precizně zpracovaným 
záznamem legendární show, kte-
rý kapela uvolnila výjimečně pou-
ze pro jediný večer. V  kině Luna 
si ho vychutnáte v  pátek 1. 12. 
od  20.00 hodin. Milovníky zim-
ních adrenalinových sportů po-
těší Snow Film Fest. Ve středu 6. 
12. od  17.45 hodin připravujeme 
v kině Luna celovečerní promítá-
ní fi lmů o lyžování, skialpinismu, 
zimním lezení, snowboardingu 
a dalších zimních šílenostech.

Prožijte atmosféru slunné Itálie 
také v  mrazivém prosinci a  nalaď-
te se na tu správnou italskou notu. 
Přivážíme vám premiérově Mittel-
CinemaFest 2017 - 5. ročník české 
části Středoevropského festivalu 
italských fi lmů, který pořádá Italské 
velvyslanectví v  Praze, Italský kul-

turní institut, Italsko-česká obchod-
ní komora, Institut Luce Cinecittà. 
Festival poběží ve více středoevrop-
ských městech od listopadu, letos to 
budou města Budapešť, Bratislava, 
Varšava, Praha a poprvé i Ostrava. 
Po  pražském kině Lucerna festival 
naváže projekcemi v kině Luna dne 
7. a 8. prosince. Zažijte v zimě chuť 
slunné Itálie, navštivte Café Luna, 
při reprodukované slavné fi lmové 
hudbě italské ikony Ennia Morri-
coneho ochutnejte italské delika-
tesy ke  skleničce kvalitního vína či 
italského drinku. Bude na vás čekat 
dobrá káva se sladkou tečkou a svou 
návštěvu pak můžete zakončit, jak 
jinak v kině než na italském snímku.

Ani letos si nenechte si ujít „Fil-
mový dáreček pod stromeček“. 
Za celoroční diváckou přízeň kino 
Luna pro vás připravuje promítá-
ní ve středu 20. 12. v 16.00 hodin 
Špunti na  vodě a  od  18.00 hodin 
Po strništi bos - za nadpozemské 
vstupné od Ježíška - 20 Kč ! Zajis-
těte si určitě své místo včas, kapa-
cita kinosálu není neomezená. 

Adventní období je už odedáv-
na symbolem blížících se Vánoc. 
Má výjimečné kouzlo a  pro pří-
jemně strávené chvíle jsme při-
pravili koncerty s  neodolatelnou 
atmosférou. V  Komorním klubu 
můžete prožít adventní koncer-
ty každou sobotu od  17 hodin. 
Novinkou jsou jazzové vánoce 
v  podání českých a  zahraničních 
protagonistů CZECH CANA-
DIAN COLLUSION (CAN/CZ). 
Vánočního období vyvrcholí 
koncertem v  kostele PANNY 
MARIE KRÁLOVNY POSVÁT-
NÉHO RŮŽENCE v  Ostravě-
-Hrabůvce, 26. 12. v 17.00 2017 se 
můžete zaposlouchat do tónů J. J. 
Ryby Česká mše vánoční v podá-
ní Moravského komorního sboru. 

Předvánoční a vánočním období 
patří především dětem. V  neděli 3. 
12. v  10 a  14 hodin jsme připravili 
mikulášskou nadílku s  klaunem 
Hopsalínem s názvem  Zimní rado-
vánky. Interaktivní pořad je určen 
pro děti a rodiče, závěrem pro každé 
dítě je připraven mikulášský balí-

ček. Druhou adventní neděli na pěší 
zóně u K-TRIA od 10 hodin můžete 
zavítat na  předvánoční jarmark 
s vůni skořice a vánočních pochutin, 
od  14 hodin doprovodný program 
s  vánoční tématikou a  závěrem 
v 16.15 rozsvícení vánoční stromu. 
Třetí adventní neděli od  10 hodin 
je v  Kině LUNA pro děti připrave-
no divadelní zpracování pohádky 
O HVĚZDĚ BETLÉMSKÉ.

Na  Štěpána si přijďte do  za-
tančit do  K-TRIa na  Štěpánskou 
zábavu. A tančit budeme i na Sil-
vestra, kterému patří závěr roku 
2017 –- letos nabízíme skvělé hity 
minulého století…70., 80., 90. lé-
ta…v podání stále skvělého Zdeň-
ka Trembače. 

Podrobné informace o  akcích, 
přihlášky a  další nabídku nalez-
nete na  www.kzoj.cz a  na  face-
bookových profi lech Kulturního 
domu K-TRIO a Kino Luna.

Přejeme šťastné a veselé! 
Renáta Valerie Nešporek, 

Monika Urbanová a Jana Dulíková
KZOJ, p.o.
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penky pro děti je mikulášský balí-
ček/, předprodej KD K-TRIO.

17. 12. v 10.00 
O HVĚZDĚ BETLÉMSKÉ  
Vánoční pohádka pro nejmenší, 
hraje Divadlo Tety Chechtalí-
ny, kino LUNA. Vstupné 50 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, OIS, kino 
LUNA.

Komorní klub

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

2. 12. v 17.00 
ADVENTNÍ KONCERT I. - OPE-
RETNÍ MELODIE 
Účinkují: Soňa Jungová, Peter 
Svetlík – zpěv, Regina Bednaříko-
vá – klavír, program E. Kálmán, J. 
Offenbach, L. Dalla,  F. Lehár, R. 
Stolz aj. Vstupné 120 Kč, předpro-
dej KD K-TRIO, OIS a v den akce 
na místě od 16.30.

9. 12. 2017 v 17.00 
ADVENTNÍ KONCERT II. – 
VÁNOČNÍ ZEMĚ JE MÝM CÍLEM 
Účinkují: Tomáš Jirman – průvod-
ní slovo, Halina Františáková – 
housle, Eliška Novotná – klavír.
Adventní setkání se skladbami 
starých mistrů, poezií, adventním 
slovem a vánočními příběhy. 
Vstupné 120 Kč, předprodej 
KD K-TRIO, OIS a v den akce 
na místě od 16.30.

12. 12. v 18.00 
SRÍ LANKA – OSTROV KRÁSY 
Komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka. 
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO 
a v den akce na místě od 17.30.

14. 12. v 19.00 
CZECH CANADIAN COLLUSION  
(CAN/CZ) – Vánoční písně – jazz 
Duncan Hopkins – /kotrabas/ David 
Beecroft /saxofon/, Libor Šmoldas /
kytara/, Tomáš Hobzek /bicí/.
Vstupné 150 Kč, předprodej KD 
K-TRIO, OIS a v den akce na místě 
od 18.30.

16. 12. 2017 v 17.00 
ADVENTNÍ KONCERT III. - 
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
Účinkují: Soňa Jungová – zpěv, 
Pavel Urban – housle, Regina 
Bednaříková – klavír, program G. 
Giordani, 

L. Cohen, R. Wells, W. Kent, 
H. Martin, R. Binge aj. Vstupné 
120 Kč, předprodej KD K-TRIO, 
OIS a v den akce na místě 
od 16.30.

23. 12. 2017 v 17.00 
IV. ADVENTNÍ KONCERT - 
VÁNOČNÍ KONCERT S MUSICOU 
EUFONICOU
Účinkují: Eufonica - Petr Urbánek- 
zpěv, Karel Čurda - lesní roh, fl ét-
na, Nenko Slavov - varhany
Na programu písně a koledy 
s adventní a vánoční temati-
kou. Vstupné 120 Kč, předprodej 
KD K-TRIO, OIS a v den akce 
na místě od 16.30.

Kino LUNA

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 751 712, www.kzoj.cz, 
www.facebook.com/kinolunaostrava

1. – 6. 12. (mimo 5. 12.) v 15.30
PADDINGTON 2 (Paddington 2, Velká 
Británie / Francie 2017)
Komedie / rodinný / fantasy, české 
znění, přístupný. Vstupné 120 Kč, děti 
100 Kč.

1. – 5. 12. (mimo 4. 12.) v 17.45
KVARTETO (ČR 2017)
Komedie, režie Miroslav Krobot, 
od 12 let, 93 minut. Vstupné 120 Kč.

1. 12. ve 20.00 
METALLICA QUEBEC MAGNETIC 
(USA 2012)
Koncertní fi lm / dokument, režie 
Wayne Isham, české titulky, 135 
minut. Vstupné 130 Kč.

2. – 3. 12. ve 20.00
SNĚHULÁK (The Snowman, USA / 
VB / Švédsko 2017)
Krimi / drama / thriller / mysteriózní / 
horor, české titulky, od 15 let, 
120 minut. Vstupné 100 Kč.

3. 12. v 10.00 
VÁNOČNÍ POHÁDKOVÉ PÁSMO 
(ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší, 
72 minut. Vstupné 30 Kč.
Jak šli nadělovat. Vánoce u zví-
řátek. Divoké sny maxipsa Fíka 
– O Vánocích. Veselé Vánoce 
anebo Karlíkovo zimní dobrodruž-
ství. Pan Tau naděluje. Hvězda 
betlémská.

4. 12. v 17.45 
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLA-

NETĚ (Earth: One Amazing Day, 
Velká Británie / Čína 2017)
Fascinující dokument, české znění, 
přístupný, 95 minut. Vstupné 60 Kč.

4. – 5. 12. ve 20.00
JIGSAW (Jigsaw, USA / Kanada 
2017)
Horor / thriller / krimi / mysteriózní, 
české titulky, od 15 let, 91 minut. 
Vstupné 90 Kč.

6. 12. v 17.45
SNOW FILM FEST
Celovečerní promítání fi lmů o lyžo-
vání, skialpinismu, zimním lezení, 
snowboardingu a dalších zimních 
šílenostech.

Harmonogram promítání:
17.45 - 19.00 ÚVOD, OBYČAJNÍ 
CHLAPCI, VEN (CA)
19.00 - 19.15 přestávka
19.15 - 20.30 DOG POWER - VÝSTUP 
NA LINK SAR
20.30 - 20.45 přestávka
20.45 - 21.30 bonusové snímky, 
POCIT VINY - POHÁDKA JOHNA 
SHOCKLEEHO, SKI FOR FREE DOM
vstupné 80, 60 Kč /děti, studenti, 
senioři, ZTP, ZTP/P/

7. 12. v 17.30 
MANŽELKA A MANŽEL (Moglie 
e Marito, Itálie 2017)
100 minut, romantický / komedie. 
Vstupné 50 Kč.

7. 12. ve 20.00 
FORTUNATA (Fortunata, Itálie 2017)
103 minut, drama. Vstupné 50 Kč.

8. 12. v 17.30
NAPROSTÍ CIZINCI (Perfetti sconos-
ciuti, Itálie 2016)
97 minut, komedie/drama. Vstupné 
50 Kč.

8. 12. ve 20.00 
SKRYTÁ BARVA VĚCÍ (Il Colore 
nascosto delle cose, Itálie 2017)
115 minut, romantické drama, vstup-
ně 50 Kč

8. 12. v 15.30 a 9. 12. – 10. 12. 
ve 13.30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 
/2D/ (ČR 2017)
Animovaná komedie, české znění, 
86 minut. Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.

9. – 14. 12. v 15.30
PŘÁNÍ K MÁNÍ (ČR 2017)
Vánoční pohádkový příběh, přístup-
ný, 90 minut. Vstupné 120 Kč, děti 
100 Kč.
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Investiční skupina koupí byty v Ostravě.
Výplata kupní ceny do 3 dnů od doložení dokladů.

Řešíme exekuce, dluhy, omezení práv.

ZDARMA průkaz PENB

INZERCE

9. – 10. 12. v 18.00
THOR: RAGNAROK /2D/ (Thor: 
Ragnarok, USA 2017) Akční / dobro-
družný / sci-fi  / fantasy, české znění, 
od 12 let. Vstupné 110 Kč.

10. 12. v 10.00
JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší, 
66 minut. Vstupné 30 Kč.

11. 12. v 17.45
BAJKEŘI (ČR 2017)
Komedie, režie Martin Kopp, přístup-
ný, 95 minut. Vstupné 60 Kč.

11. 12. ve 20.00 
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU (Mur-
der on the Orient Express, USA / 
Malta 2017) Drama / krimi / mysteri-
ózní / thriller, české titulky, od 12 let. 
Vstupné 60 Kč.

12. 12. v 18.00 
BLADE RUNNER 2049 (Blade Runner 
2019, USA / Kanada / Velká Británie 
2017)
Sci-fi  / thriller, české titulky, 
od 15 let, 163 minut. Vstupné 110 Kč.

13. – 14. 12. v 17.45
NÁDECH PRO LÁSKU (Breathe, 
Velká Británie 2017)
Životopisný / drama / romantický, 
české titulky, od 12 let, 117 minut. 
Vstupné 100 Kč.

13. 12. ve 20.00
NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE (Au 
revoir lá-haut, Francie 2017)
Drama / komedie, české titulky, 
od 12 let, 117 minut. Vstupné 110 Kč.

14. 12. ve 20.00
MATKA! (Mother!, USA 2017)
Drama / thriller / horor / mysteriózní, 
české titulky, od 15 let, 115 minut. 
Vstupné 110 Kč.

15. – 16. 12. v 15.00
PADDINGTON 2 (Paddington 2, Velká 
Británie / Francie 2017)
Komedie / rodinný / fantasy, české 
znění, přístupný. Vstupné 90 Kč.

15. – 16. 12. v 17.00
PŘÁNÍ K MÁNÍ (ČR 2017)
Vánoční pohádkový příběh, přístup-
ný, 90 minut. Vstupné 120 Kč, děti 
100 Kč.

15. – 17. 12. v 19.30
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH 
(A Bad Moms Christmas, USA 2017)
Vánoční komedie, české titulky, 
od 12 let, 116 minut. Vstupné 110 Kč.

17. 12. v 10.00
O HVĚZDĚ BETLÉMSKÉ
Divadelní představení pro nejmen-
ší. Hraje Divadlo Tety Chechtalíny. 
Vstupné 50 Kč.

17. 12. v 15.00 a 17.00
Těšte se na pořádnou bejkárnu!

PŘEDPREMIÉROVÁ NEDĚLE PRO 
DĚTI (S DÁRKEM)
FERDINAND /2D/ (Ferdinand, USA 
2017)
Nový rodinný animovaný fi lm s veeel-
kým hrdinou – sympatickým, nemo-
torným býkem Ferdinandem, který 
má to největší srdce pod španělským 
sluncem. 

Po tomto fi lmu si děti už nebudou 
pod stromeček přát pejsky, ale býka. 
České znění, 99 minut. Vstupné 
130 Kč, děti 110 Kč. 

18. – 19. 12. v 15.30
PŘÍŠERÁKOVI (Happy Family, Velká 
Británie/ Něm. 2017)
Animovaný / rodinný, české znění, 
přístupný, 96 minut. Vstupné 90 Kč.

18. 12. v 17.45
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK (ČR/
SR 2017)
Třetí a poslední fi lm z fi lmové tri-
logie Zahradnictví, odehrávající se 
na pozadí nejdramatičtějších období 
minulého století a časově předchází 
snímku Pelíšky. Režie Jan Hřebejk, 
přístupný, 111 minut. Vstupné 60 Kč.

18. – 19. 12. ve 20.00
THELMA (Thelma, Norsko 2017)
Thriller / drama, režie Joachim Trier, 
české titulky, od 15 let, 116 minut. 
Vstupné 90 Kč.

19. 12. v 17.45
KTERÝ JE TEN PRAVÝ? (Home 
Again, USA 2017)
Komedie / romantický, české titulky, 
přístupný, 131 minut. Vstupné 60 Kč.

20. 12. v 16.00
Filmový dáreček pod stromeček 
za vstupné od Ježíška.
ŠPUNTI NA VODĚ (ČR 2017)
Rodinná komedie, režie Jiří Chlum-
ský, přístupný, 83 minut. Vstupné 
20 Kč

20. 12. v 18.00
Filmový dáreček pod stromeček 
za vstupné od Ježíška.
PO STRNIŠTI BOS (ČR 2017)
Komedie / drama, režie Jan Svěrák, 
přístupný, 111 minut. Vstupné 20 Kč.

21. – 27. 12. (mimo 24. 12. 
a 25. 12.) v 15.15
FERDINAND /2D/ (Ferdinand, USA 
2017)
Nejnovější animovaná novinka pro 
malého i velkého diváka. České znění, 
99 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč. 

21. – 27. 12. (mimo 24. 12. 
a 25. 12.) v 17.15
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 
/2D/ (Star Wars: The Last Jedi, USA 
2017)
Akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi , 
české znění, přístupný, 150 minut. 
Vstupné 120 Kč.

21. – 27. 12. (mimo 24. 12. 
a 25. 12) ve 20.00
ŠPINDL (ČR 2017)
Pravá zimní komedie / romantický, 
režie Milan Cieslar, od 12 let, 
98 minut. Vstupné 120 Kč.

24. – 25. 12. 2017 – KINO NEHRAJE

28. 12. – 30. 12. ve 13.30
FERDINAND /2D/ (Ferdinand, USA 
2017)
Animovaný / rodinný, české znění, 
přístupný, 99 minut. Vstupné 130 Kč, 
děti 110 Kč.

28. – 30. 12. v 15.45
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 
(Jumanji: Welcome to the Jungle, 
USA 2017)
Dobrodružný / rodinný / fantasy / 
komedie, české znění, přístupný, 
111 minut. Vstupné 120 Kč.

28. – 30. 12. v 18.00
ŠPINDL (ČR 2017)
Pravá zimní komedie / romantický, 
režie Milan Cieslar, od 12 let, 
98 minut. Vstupné 120 Kč.

28. – 30. 12. ve 20.00
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN (The Greatest 
Showman, USA 2017)
Muzikál / drama / životopisný, české titul-
ky, přístupný, 97 minut. Vstupné 130 Kč.

31. 12. – 1. 1. 2018 – KINO NEHRAJE

Dům kultury AKORD 

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

3. 12. - 14:00 / náměstí SNP
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU
Letos chceme kouzelnou adventní 
atmosféru posílit tím, že v rámci 
aktu rozsvícení stromu společně 
rozezvoníme celé náměstí. Proto 
vyzýváme všechny, kdo se na akci 
chystají, ať si s sebou přinesou 
zvoneček. Děti mohou navíc při-
nést dopis nebo obrázek Ježíškovi, 
za který dostanou slosovatelný 
kupón o předvánoční dárečky. 
Vánoční jarmark již od 13:00 hodin. 
Z hudebních těles zahrají kapely 
ŠAJTAR, STANLEY´S DIXIE STREET
BAND a ANNA LUKÁŠOVÁ. Samot-
ný akt rozsvícení stromu pod režijní 
taktovkou souboru NAHODILE je 
naplánován na 17:00 hodin. Vstup 
zdarma

5. 12. - 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB 
Tradiční setkání seniorů. Hudba 
k poslechu a tanci: PETESAX.
Vstup zdarma

6. 12. – 19:00
Fabrice Roger-Lacan:
CRAVATE CLUB – Divadelní spo-
lečnost DuEt Novinka! Báječná jízda 
dvou kravaťáků Miroslava Etzlera 
a Martina Pechláta… svižná, zábavná 
a nebezpečná. Vstupné 400, 360, 320 
a 200 Kč – zbývá posledních pár míst
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7. 12. - 8:30
JŮ A HELE - VÁNOČNÍ ČAS 
Divadelní představení pro děti 
na bázi černého divadla. Určeno pro 
školky a školy, ale možnost vstupu 
i pro zájemce z řad veřejnosti.
Vstupné 70 Kč 

10. 12. – 10:00
MIKULÁŠ A ČAROVNÁ HŮL – 
soubor Nahodile
Velká mikulášská pohádka 
s písničkami Zdeňka Kačora 
zakončená nadílkou pro všechny 
děti v sále. Vstupné: děti 150 Kč 
(nadílka v ceně), dospělí 90 Kč – 
zbývá posledních pár míst

12. 12. – 18:00
Intimně ženám 1
Mějte rády sebe, své tělo a svého 
partnera. Inspirativní a obohacu-
jící přednáška Evy Nesrstové pro 
ženy nejen o sexualitě a erotických 
pomůckách. Vstupné: předprodej 
160 Kč, na místě 190 Kč

15. 12. - 20:00
PRIESSNITZ – Beztíže
Kultovní kytarovka z jesenických hor 
na posledním turné před avizovanou 
delší pauzou. Vstupné: předprodej 
300 Kč, na místě 350 Kč

22. 12. – 9:00
Ernest Hemingway:
STAŘEC A MOŘE – Divadlo Tram-
tarie
Literární klasika na divadle. Určeno 
žákům 2. stupně ZŠ, studentům SŠ, 
ale i širší veřejnosti. Vstupné 75 Kč

26. 12. - 19:00 / Velký sál  
ŠTĚPÁNSKÁ TANČÍRNA
Pro všechny milovníky společenského 
tance a dobré zábavy. Hudební režie: 
Vladimír Koždoň. Vstupné 120 Kč 

Knihovna města Ostravy

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

Dr. MARTÍNKA
1. 12. - 9. 12. během půjčování
ČARUJEME S PANÍ ZIMOU - soutěž; 
tradiční soutěž pro všechny dětské 
čtenáře

9. 12. 9.00 - 11.00
VÁNOČNÍ STROMEČKY – výtvar-
ná dílna; výroba stromečku pro 
pohodovou atmosféru k blížícím 
se vánočním svátkům

14. 12. 15.30
SNĚHOBÍLÉ ZPÍVÁNÍ – koncert; 
předvánoční vystoupení dětí 
ze ZŠ Logopedická, spojené 
s vyhodnocením zimní soutěže

16. 12. 9.00 
O ČERTOVI - předvánoční setkání 
s pohádkou na motivy knihy Pavla 
Čecha, spojené s výrobou vánoč-
ního přání s poselstvím; v rámci 
knihovnického klubu Martínek pro 
děti předškolního věku a jejich 
rodiče

LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro 
dětské čtenáře knihovny zaměřená 
na četbu a znalosti přečtených knih

INTERNET PRO SENIORY - bez-
platné hodinové školení pro naše 
čtenáře seniory; určeno začáteční-
kům a mírně pokročilým, je nutné se 
předem objednat

VÝŠKOVICE
GALERIE U LESA 
ZAOSTŘENO NA HYPERMARKETY 
- tematická výstava, která sezna-
muje veřejnost s negativními dopady 
expanze obřích nákupních řetězců

celý měsíc během půjčování
KNIHA POD STROMEČEK - anketa; 
jaké knize dáváte přednost pod stro-
mečkem?

1. 12. - 15. 12. během půjčování
KOUZELNÝ PROSINEC - test zamě-
řený na zvyky a tradice v tomto 
měsíci

1. 12. - 15. 12. během půjčování
PŘÁNÍ PRO NEJBLIŽŠÍ - vánoční 
výtvarná soutěž

1. 12. - 15. 12. během půjčování
KNÍŽKA PRO RADOST - prodej vyřa-
zených knih

2. 12. 10.00
KOČIČÍ DETEKTIVOVÉ - Petra Löwy 
Matušková a Mišo Löwy - autorské 
čtení knihy, která se dostala do užší-
ho výběru v soutěži Nejkrásnější 
kniha roku 2016 v kategorii Litera-
tura pro děti a mládež; v rámci akce 
Den pro dětskou knihu

7. 12. 16.00
OZDOBY K NAKOUSNUTÍ - tvůrčí 
dílna; tvoření vánočních ozdob 
z pečiva

14. 12. 16.00
ANDĚLSKÉ SNĚNÍ - relaxační arte-
terapeutické odpoledne s Davidem 
Křivákem

21. 12. 16.00
VÁNOČNÍ POSEZENÍ - překva-
pení pro děti a vyhodnocení testu 
a výtvarné soutěže

LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro 
dětské čtenáře knihovny zaměřená 
na četbu a znalosti přečtených knih

ZÁVODNÍ
1. 12. - 11. 12. během půjčování
ČERTOVSKÉ HUDROVÁNÍ - sou-
těž pro mladší děti

každé pondělí a čtvrtek 14.00 
- 17.00
VÁNOČNÍ REKVIZITY - dílna; 
tvorba rekvizit pro vánoční focení

každé pondělí a čtvrtek 14.00 
- 17.00
STROMEČKOVÉ PŘÁNÍ - dílna; 
tvorba přáníček z barevného 
papíru

celý měsíc během půjčování
BABIČČINY PRANOSTIKY - soutěž 
pro starší děti a dospělé čtenáře

celý měsíc během půjčování
VÁNOCE V LITERATUŘE - tema-
tická výstavka knih

GURŤJEVOVA
5. 12. během půjčování

MIKULÁŠSKÁ - soutěž

1. 12. - 15. 12. během půjčování
POD ŠUPINKOU - vánoční soutěž

1. 12. - 15. 12. během půjčování
POD ŠUPINKOU - vánoční tvůrčí 
dílna

LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro 
dětské čtenáře knihovny zaměřená 
na četbu a znalosti přečtených knih

Středisko volného času 
Ostrava-Zábřeh

Gurťjevova 8, tel. 596 746 062, 
www.svczabreh.cz

2. 12. Mikuláš, od 15.30 h, 
info: p. Válková

5. – 6. 12. Vánoční tvůrčí dílny 
pro MŠ a ZŠ, info: p. Střeláková

13. – 14. 12. Vánoční jolka – 
vystoupení dětí, info: p. Nováček

16. 12. Tvořivá sobota, info: 
p. Střeláková

16. 12. Ostravské sportovní ligy – 
fl orbal, info: p. Nováček

17. 12. Ostravské sportovní ligy – 
aerobic, info: p. Nováček

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

8. 12.  Vánoční odpoledne 
a zdobení perníků, od 15.30 h, 
info: p. Kiková

Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, 
tel. 727 856 841

12.–13. 12. Vánoční tvůrčí dílny 
pro MŠ, info: p. Volek

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Ruská 135/3077, 
700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303
e-mail.ova@arena-vitkovice     
www.arena-vitkovice.cz

 1. 12. v 17,30 HC VÍTKOVICE RIDE-
RA – HC PSG ZLÍN
utkání hokejové extraligy

 2. 12. v  17,00 MEGAKONCERT 
RADIA ČAS
Xindl X, No Name, Miro Žbirka, Dali-
bor Janda a další 

 3. 12. v  19,00 SCORPIONS – 
CRAZY WORLD TOUR

 8. 12. v  17,30 HC VÍTKOVICE 
RIDERA – HC SPARTA PRAHA
utkání hokejové extraligy

13. – 17. 12. VÁNOČNÍ TRHY
9,00 – 18,00

20. 12. v  17,30 HC VÍTKOVICE
RIDERA – HC DYNAMO PARDUBICE
utkání hokejové extraligy

22. 12. v 17,00 POPELKA NA LEDĚ

23. 12. v 11,00 POPELKA NA LEDĚ  

26. 12.  v  16,00 HC VÍTKOVICE 
RIDERA – BK MLADÁ BOLESLAV
utkání hokejové extraligy

30. 12.  v  16,00 HC VÍTKOVICE 
RIDERA – HC KOMETA BRNO
utkání hokejové extraligy

Atletická hala 
2.–3. 12. EUROPEAN CHAMPION-
SHIP 2017 BRAZILIAN JIU- JITSU 
WAY OF WARRIOR OSTRAVA 

Multifunkční hala
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
soboty a neděle 16,30 – 18,30 hod.  
Katedrála Božského Spasitele

15. 12. v 19,00 GOSPELOVÉ 
VÁNOCE 2017 DONNELL ELLY & 
UNITED VOICES  (USA)

Sportovní centrum Dubina

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

1. 12. 2017  20:00
Futsal -  Baník Ostrava  (2. liga 
futsalu)

2. 12. 2017  09:00 – 14:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice 
(přípravka Lvíčata)

2. 12. 2017  17:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice 
(Tipsport extraliga muži)

3. 12. 2017  10:00 – 17:30
Florbal - 1.SC Tempish Vítkovice 
(dorostenci A)

8. 12. – 10. 12.2017
Futsal – Futsal club Ostrava  ( Ostra-
va cup 2017 – mezinárodní turnaj)

13. 12. 2017 9:00 – 13:00
Futsal – FAČR (základní školy)

16. 12. 2017  7:00 – 17:00
Futsal -  FC Vítkovice 1919  (turnaj 
dívky)

17. 12. 2017  13:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice 
(junioři)

17. 12. 2017  16:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice 
(extraliga žen)

19. 12. 2017  8:00 – 14:00
Florbal – ČFBU (mládež)

Charita Ostrava 
Charitní středisko Gabriel

Čujkovova 3165/40a
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel. 731 131 951, 737 610 758
www.ostrava charita.cz

14. 11.–22. 12. 2017  Výstava foto-
grafi í Marty Vinárkové

13. 12. ve  14,00 hod.
Kavárna pro pamětníky:  Adventní 
setkání s hudbou o.p.s. Živá paměť

15. 12. v 10,00 hod.
Slezskoostravský hrad: Návštěva 
výstavy historických i současných 
betlémů.Sraz na zastávce tramvaje 
Kotva

19. 12. v 16,00 hod.
Předvánoční Odpoledne s písničkou: 
Písničky s klávesami hraje Zdeněk 
a Vašek, vystoupení  dětského 
pěveckého  souboru ze Staré Bělé
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Gymnázium Ostrava-Zábřeh hostilo Fyzikální náboj
Dne 20. října 2017 hostilo 

Gymnázium Ostrava-Zábřeh 
premiérově 20. ročník prestižní 
mezinárodní soutěže Fyzikální 
náboj. V  České republice je sou-
těž organizována pouze v  Praze 
a  u  nás v  Ostravě. Dále soutěž 
probíhá i na Slovensku v Bratisla-
vě a v Košicích, v polském Gdaň-
sku a  v  Maďarsku v  Budapešti. 
Organizaci soutěže v  Ostravě 
fi nančně podporuje Statutární 
město Ostrava v rámci programu 
na pod poru talentovaných žáků.

Soutěž je určena pětičlenným 
týmům ve  dvou věkových kate-
goriích: Junior (1. a  2. roč. SŠ) 
a Senior (3. a 4. roč. SŠ). Do Os-
travy přijelo soutěžit mnoho 
týmů z  celé Moravy i  Slezska 
s  nemalými ambicemi. Cestou 
k  úspěchu bylo překonat řadu 
náročných a  problémových úloh 
zasahujících do  všech oblastí 
fyziky, které připravují studenti 
MFF UK v Praze. Při řešení úloh 

museli soutěžící prokázat různé 
dovednosti a  uplatnit netradiční 
postupy. Soutěžící nejvíce za-
ujaly úlohy, ve  kterých počítali 
s  radioaktivní opicí pojídající 
banány k  udržení dané míry ra-
dioaktivity, nebo se zdánlivým 
gravitačním zrychlením v urych-
leně promítaném fi lmu.

Družstva „domácích“ dosáhla 
v  obou věkových kategoriích vy-

nikajících výsledků. V  kategorii 
Junior vybojovali v  Ostravě ceny 
pro vítěze, což v  rámci ČR před-
stavovalo zasloužené 6. místo. 
Senioři získali v Ostravě 3. místo 
a v rámci ČR 15. místo. Také další 
ostravská gymnázia se ve výsled-
kové listině neztratila. Již nyní 
se těšíme, jak se talenti poperou 
s úlohami připravenými v dalším 
ročníku soutěže.

Malí a velcí kamarádi na ZŠ Krestova 36A
Malí a  velcí kamarádi je název 

projektu, který před téměř dese-
ti lety zahájili žáci a  pedagogové 
základní školy na  Krestově ulici 
v  Ostravě-Hrabůvce.  Jeho smy-
slem bylo navázání spoluprá-
ce  dětí nejnižšího a  nevyššího 
ročníku školy s  cílem vytváření 
příjemného školního klimatu, 
upevňování dobrých mezilid-
ských vztahů a prohlubování po-
citu sounáležitosti se školou.

A  tak se už na  této škole stalo 
tradicí, že vždy první školní den 
vítají prvňáčky a  jejich rodiče 
slavnostně ustrojení žáci devá-
tých tříd, kteří své malé kama-

rády uvádějí do  jejich nových 
učeben a  pomáhají jim překonat 
obavy z neznámého prostředí.

Velcí a malí kamarádi se setkávají 
v průběhu roku při řadě společných 
aktivit. V  říjnu společně vyrábějí 
a  posléze pouštějí papírové draky, 
v  listopadu slaví Halloween a  před 
Vánocemi společně tvoří výrobky 
na  vánoční jarmark. Na  jaře pak 
zdobí velikonoční vajíčka, jedou 
na společný výlet, a když se prvňáčci 
naučí číst první písmenka, předve-
dou své umění velkým kamarádům. 
Ti pro ně na oplátku napíší své vlast-
ní knížky, které jim předají na  roz-
loučenou na konci školního roku.

Téměř čtyři desítky deváťáků, 
kteří jsou do  projektu každo-
ročně zapojeni, se při plánování 
a plnění úkolů naučí řadě doved-
ností a  získají cenné zkušenosti. 
Naučí se spolupracovat v  týmu 
a vyzkouší si, jak vést a učit dru-
hé. Žáci vědí, že nabyté zkuše-
nosti a dovednosti zužitkují nejen 
v dalším studiu na středních ško-
lách, ale i ve svém pozdějším pra-
covním i osobním životě. 

Projekt funguje pod záštitou 
vedení školy a  sdružení rodičů 
a  přátel školy, které akci pod-
poruje materiálně. Název Malí 
a velcí kamarádi nebyl vybrán ná-

hodně.  Je symbolem spolupráce, 
vzájemné pomoci a rozvíjení dob-
rých mezilidských vztahů, které 
jsou na  základní škole Krestova 
každodenní samozřejmostí.

Yvona Lišková

Projekt „Bezpečně na cestě“
V kalendářním roce  2017 měly 

děti v  MŠ Rezkova možnost za-
pojit se do  projektu s  dopravní 
tematikou, který byl fi nancován 
z peněžních prostředků rozpočtu 
statutárního města Ostravy.

Projektové činnosti a aktivity pro-
bíhaly v naší mateřské škole od květ-
na do  října. Zákonní zástupci byli 
včas informování o  aktivitách. 
Uskutečnily se 2 soutěžní odpoled-
ne pro děti a rodiče zaměřené na zís-
kání dovedností a poznatků z oblasti 
dopravní výchovy. K zajištění kvali-
ty a atraktivity tohoto projektu jsme 
nakoupili potřebné věci do  soutěží 
(koloběžky, tříkolky, dopravní znač-
ky, dopravní koberec, semafory, 
didaktické hry, pracovní sešity), ne-

zapomněli jsme také na odměny pro 
soutěžící (refl exní prvky a diplomy). 
Projekt nám pomohl nabídnout 
dětem a  rodičům smysluplné vyu-
žití volného času a  zapojení všech 
do  aktivit MŠ. Děti si vytvářely 
správné návyky a  chování v  silnič-
ním provozu, uvědomovaly si rizika 
a jak jim předcházet. Všem organi-
zátorům byly odměnou spokojené 
tváře rodičů a šťastné oči dětí.

Mistři nůžek ze ZŠ 
B. Dvorského Ostrava

Žáci ZŠ B. Dvorského Ostrava- 
Bělský Les Miloslav Holek ze 4. D 
a Štěpán Šlesinger ze 3. C , členové 
klubu papírových modelů Ostravan 
ukončili velmi úspěšnou modelář-
skou sezonu, která obnášela letos 
7 soutěží ligových i  mistrovských 
s mezinárodní účastí po celé ČR.   

Štěpán se stal absolutním mis-
trem ČR 2017 papírových mode-
lů mladších žáků a  Miloslav byl 
o  15 bodů druhý jako absolutní 
vícemistr stejné kategorie. Štěpán 
vyhrál kategori Pásové techniky 
a  Miloslav vyhrál kategoii Malé 
dopravní techniky a Lodě. 

Oba modeláři také zvítězili 
v  seriálu 7 soutěží Liga papíro-
vých modelářů CPM 2017 v kate-
gorii mladších žáků. Získali tak 
čtyři ze šesti možných cen ve dvou 
kategoriích. Skvěle tak reprezen-
tovali nejen obvod Ostrava-Jih, 
ale i město Ostravu i náš kraj.

Martin Svoboda 

Oslava svátku sv. Martina
Začal listopad a s ním spojený svátek sv. Martina, který podle pra-

nostik má přijet na bílém koni. Jaké bylo naše překvapení, když jsme 
se 9. 11. 2017 sešli na školní zahradě, abychom tento svátek oslavili 
společně se svými kamarády a rodiči. Na zahradu opravdu přijel sv. 
Martin na  grošovaném koni, a  dokonce byl v  plné zbroji. Společně 
s ním jsme si připomněli, jak to vše tenkrát bylo, pro zahřátí jsme si 
zatancovali na písničku Cink, cink, cvilink a rozeběhli jsme se na jed-
notlivá stanoviště plnit dané úkoly. Za  každý splněný úkol jsme do-
stali jednu stužku na  koňskou hřívu (maketa z  papíru). Pak jsme se 
společně vydali na průvod, a jak legenda říká, musí na cestu sv. Mar-
tinovi svítit lampičky, a tak my jsme si přisvítili lampióny. Po návratu 
na školní zahradu jsme si dali teplý čaj, výbornou buchtu, kterou pro 
nás upekly naše paní kuchařky, a rozešli se domů.

A za to, že se akce podařila, musíme poděkovat také příslušníkům 
Městské policie z Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Dubina, 
kteří se souhlasem vedení MP Ostrava přijeli za dětmi na grošovaném 
koni a svým laskavým přístupem a svým příjemným vystupováním si 
děti plně získali a tím přispěli ke skvělé atmosféře.  

Mateřská škola J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina 

Yvona Lišková

JL_12.indd   22 29.11.2017   16:09:56



23 www.ovajih.cz

AKCE

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 • Perio-
dický 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
v nákladu 50  900 výtisků • Datum vydání: 4. 12. 2017 • Číslo: 12 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 12. 2017 • Foto: Rozsvícení vánočního stromu/ Jiří Urban

Koncertní 
sbor Permoník

ADVENTNÍ KONCERT

10/12/2017 / 18.00
OSTRAVA-ZÁBREH

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

CYKLUS KONCERTŮ ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
JARO   LÉTO   PODZIM   ZIMA

VSTUPENKY V PRODEJI
1   on-line vstupenky na www.shf.cz
2   kancelář Svatováclavského hudebního festivalu
3   pobočky Ostravského informačního servisu 
4    v místě konání koncertu 30 minut před zahájením

více informací

www.shf.cz

VSTUPNÉ 150,-KČ

zlevněné 100,-Kč 
(senioři, studenti, ZTP)
50,-Kč (ZTP/P)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KONCERTY JSOU REALIZOVÁNY 
ZA FINANČNÍ PODPORY:

VE SPOLUPRÁCI:

Technická dovednost žáků 2017
 �V letošním školním roce proběhl ve dnech 30. a 31. října 2017 ve školní 

dílně ZŠ a MŠ Volgogradská 6B již 8. ročník celoměstské soutěže Tech-

nická dovednost žáků v oblasti ručního zpracování dřeva a kovu.

Cílem soutěže (projektu) je propaga-
ce a osvěta technických oborů a řemesel 
mezi školami a  rodiči v  našem ostrav-
ském regionu, zatraktivnění odborného 
vzdělávání, změna všeobecného nezájmu 
žáků a rodičů o technická povolání a sna-
ha dosáhnout řemeslné úrovně žáků a do-
rostu z  let osmdesátých a  devadesátých. 
Soutěž (projekt) podpořily dotace z  Ma-
gistrátu města Ostravy.

Soutěže se zúčastnilo celkem 32 žáků 
z 9 základních škol Ostravy a okolí. Školy 
vyslaly na  tuto soutěž 2 až 6 nejzručněj-
ších žáků sedmých až devátých ročníků, 
kteří soutěžili v oblasti ručního zpracová-
ní dřeva a kovu.

Žáci vyráběli dle odborných instruk-
cí p.  učitele Mgr.  Rostislava Hrušky, 
technického výkresu a  předvedeného 
fi nálního výrobku šroubovák. Výroba 
šroubováku, kombinovaného výrobku 
ze dřeva a  kovu, byla celkem náročná, 

přesto však výrobek všichni žáci úspěšně 
dokončili, i  když v  dílně strávili téměř 6 
vyučovacích hodin. Mezi žáky se objevi-
lo i  několik dívek, které svou důslednou, 
přesnou a téměř dokonalou práci předčily 
i některé chlapce.

Nejlepší výrobky žáků v  kategorii 
ručního opracování dřeva a  kovu bodo-
vě ohodnotila komise složená z  učitelů 
základních škol a odborníků pracujících 
v dané oblasti. Všichni hodnotící se shod-
li na  tom, že hodnocení bylo náročné 
a  opravdu těžké, neboť některé výrobky 
byly téměř dokonalé a  hodně podobné. 
Nejlepších patnáct žáků bylo odměněno 
za své výrobky hodnotnými cenami. Sou-
těže se zúčastnily tyto školy: ZŠ A. Kuče-
ry, ZŠ Horymírova, ZŠ H. Salichové O. 
Polanka, ZŠ Stará Bělá, ZŠ Sekaniny, ZŠ 
Pokorného, ZŠ Chrjukinova, ZŠ Hošťál-
kovice, ZŠ Volgogradská 6B.

 Rostislav Hruška

V  posledních podzimních slunečných dnech se 
na  zahradě MŠ Šponarova 16 konal mimořádný pře-
kážkový závod třech mateřských škol (MŠ Mitušova 
4, MŠ Šponarova 16 a MŠ Zlepšovatelů 27) s názvem 
HARMONIE RACE. Všichni se sešli v hojném počtu 
a závodu se zúčastnilo celkem 80 dětí, které vybíhaly 
ve  třech vlnách a  s  rodiči společnými silami zdoláva-
ly různé překážky (běh přes pneumatiky, šplh, kůly, 
plazení pod sítí a mnoho dalších). Všichni byli v cíli za-
slouženě odměněni diplomem a medailí. Cílem tohoto 
závodu bylo podpořit týmovou spolupráci, fyzickou 
i psychickou zdatnost dětí, upevnit vztahy mezi dětmi, 
rodiči i  učitelkami, vzájemně se seznámit s  celým tý-
mem našich třech mateřských škol, ale především, užít 
si zábavu a trošku se ušpinit. Závod je zdokumentován 
jak fotografi emi, tak videem, které naleznete na strán-
kách YouTube. autor a foto: Michaela Divinská  

Závody mateřských škol
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AKCE „PRŮVOD SVĚTEL“ má dlouholetou tradici a vždy velkou účast.

SADY MLADÝCH se uskutečnily již po čtvrté a budí stále větší zájem, tentokrát bylo pro děti vysazeno 41 stromků.

U PŘÍLEŽITOSTI DNE VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ položili u Památníku Rudé armády věnce a květiny zástupci státních a samosprávných orgánů i ozbrojených složek.
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