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Blešák v kožichu
V neděli 6. prosince se bude  

v ostravském klubu Barrák od  
11 do 19 hodin konat charitativní 
Blešák v kožichu, který je organizo-
ván ve prospěch zapsaného spol-
ku Neposedné tlapky, jenž pečuje 
o opuštěné a týrané psy a kočky.  
               Více na straně 2

Koncert duchovní hudby
Tradiční koncert Vítkovického komorního orchestru učite-

lů se ve čtvrtek 10. prosince od 17 hodin uskuteční v koste-
le sv. Pavla na Mírovém náměstí.  Komorní orchestr dopro-
vodí sólisty na violu, housle, pozoun, flétny a violoncello, 
zazní také úpravy koled Evžena Zámečníka pro smyčcové 
nástroje. Zveme všechny občany Vítkovic (a nejen je), aby 
se v důstojných prostorách kostela nechali oslovit slavnost-
ní předvánoční atmosférou.                  -red-

Výstava kreseb 
Jakuba Brandýse

Až z Vlčnova k nám v novém roce přijede vy-
stavit své kresby mladý umělec Jakub Brandýs, 
který jako houba nasává moderní vlivy umění. 
Pod jeho rukama často vzniká komplex citových 
proměn, jimiž si čas od času prochází každý  
z nás. Vernisáž se uskuteční 5. ledna 2016  
v 18 hodin v Domě u šraněk.               -nov-

Vydává SMO ÚMOb Vítkovice

K vánočním svátkům patří vzpomínky a trocha nostalgie. Projděte se spolu s námi současnou Jeremen-
kovou ulicí v čase minulém a na osmé straně zpravodaje si vychutnejte půvab známých míst v mlžném 
oparu historie.

Nový rok dětskýma očima 
Úřad městského obvodu Vítkovice vstoupí do 

následujících dvanácti měsíců netradičně. „Oslovili 
jsme prvňáčky ze Základní školy Halasova a požá-
dali je o vytvoření návrhu oficiálního novoročního 
přání úřadu. Vítěze samozřejmě odměníme,“ říká 
místostarosta Leoš Koláček a dodává, že vítězný 
výtvor bude prezentován na stránkách lednového 
vydání zpravodaje.                   -gl-

Advent s rozsvíceným stromem
Ve středu 2. pro-

since v 16 hodin 
bude na náměstí 
Jiřího z Poděbrad 
rozsvícen vánoč-
ní strom. Slav-
nostní akci bude 
provázet pásmo 
vystoupení dětí  

z vítkovických základních a mateřských škol  
a ZUŠ dr. Leoše Janáčka. „Přijďte si společně 
užít adventní atmosféru,“ zve starosta Petr Dlabal  
a připomíná, že v pátek 4. prosince bude v 16.30 
hodin v Českém domě zahájena mikulášská nadíl-
ka. Více informací najdete na www.vitkovice.ostra-
va.cz.                                -red-

Úhrada nájemného 
za pronajatý pozemek

V letošním roce nebyly zasílány poštovní po-
ukázky k úhradě nájemného za pronajatý poze-
mek. Z tohoto důvodu Rada městského obvodu 
Vítkovice rozhodla prominout smluvní pokuty 
z prodlení za pozdní úhrady nájemného roku 
2015 všem žadatelům.

Rozesílání poštovních poukázek není pláno-
váno z hospodárných důvodů ani do budouc-
na. Nájemné můžete uhradit převodem na účet  
č. 19-1649309349/0800, KS 558, VS – číslo  
nájemní smlouvy, nebo v pokladně MOb Vítkovi-
ce, Mírové nám. 1, Ostrava-Vítkovice. Bližší infor- 
mace vám sdělí příslušný referent na tel. č. 
599 453 139. 

Včasnou úhradou nájemného předejdete 
smluvní pokutě z prodlení. Rada MOb Vítkovice 
nebude již smluvní pokuty promíjet.

Milena Rozkošná,
vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 
Ve čtvrtek 17. prosince se bude od 13 hodin  

v obřadní síni vítkovické radnice konat veřejné zase-
dání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, na 
němž bude kromě jiného schvalován rozpočet ob-
vodu na rok 2016. Návrh rozpočtu bude od 3. pro-
since zpřístupněn na webových stránkách obvodu.



Představujeme komise 

Základní škola  Ostrava-Vítkovice, Halasova 30, pořádá  
16. prosince od 15 do 17 hodin den otevřených dveří.

Ředitelství základní školy a pedagogové zvou všechny rodiče,  
a zejména rodiče budoucích prvňáčků, na prohlídku školy.

V

2

V

12 / 2015

Občanské sdružení Madleine zve na již 
tradiční šňůru adventních koncertů Děti dě-
tem. Jde o neziskový projekt, který si klade 
za cíl finančně podpořit a zapojit do spole-
čenského dění handicapované či jinak soci-
álně znevýhodněné děti. Ty se díky zmíněné 
akci spolupodílejí na vystoupení uznávaných 
umělců a uplatní tak svou snahu a talent. 

V pátek 4. prosince vystoupí v evangelic-
kém kostele v Českobratrské ulici v centru 
Ostravy zpěvák, kytarista a skladatel Jan 
Ledecký, jenž vytvoří tu pravou atmosfé-

ru Vánoc svými tematicky laděnými songy.  
V rámci koncertu vystoupí  Janáčkův filhar-
monický sbor mladých a žáci Lidové kon-
zervatoře a Múzické školy Ostrava a děti  
z dětského domova z Ostravy-Hrabové. Ve 
stejném kostele pak 8. prosince od 19 hodin 
zazní hlasy Ivy Bittové a jejího hosta Ond-
řeje Rumla. V rámci koncertu vystoupí dět-
ský pěvecký sbor Operního studia při NDM 
v Ostravě, děti z Múzické školy a dětského 
domova Vizina.

Předprodej v síti Ticketpro.

Iniciativním a poradním orgánem Rady městského obvodu Vít-
kovice jsou komise, kterých nyní v orgánech samosprávy působí 
devět. Jejich členy jsou občané Vítkovic, kteří tak mají možnost se 
svými názory a zkušenostmi aktivně zapojovat do dění v obvodu. 
Komise školství a kultury

„Komise školství a kultury pravidelně organizuje kulturní akce 
v našem obvodu. Její členové se snaží o zachování a organiza-
ci tradičních kulturních akcí městského obvodu, jako jsou stavění 
vánočního stromu, mikulášská nadílka, dětský den, Den učitelů 
a podobně. Mou prioritou je zachování těchto tradičních akcí, ale 
také rozvoj nových, zajímavých kulturních akcí, které by byly obča-
ny Vítkovic více navštěvované. Tady vidím problém v nízké infor-
movanosti občanů o kulturních akcích, které obvod pořádá. Proto 
jsem rád, že se nám daří rozvinout projekt pravidelných informač-
ních newsletterů, kde si zájemci nejen mohou přečíst právě tento 
zpravodaj v digitální podobě, ale dozví se také informace, které se 
nevešly do tištěného vydání, program akcí v okolí Vítkovic a další 
užitečné informace,“ vysvětluje Daniel Verner, předseda komise 
školství a kultury, který v loňském roce kandidoval za Stranu zele-
ných, v níž působí na postu místopředsedy ostravské organizace. 
Vystudoval krizový management na VŠB-TU a v současné době 
pracuje jako manažer e-commerce projektů. „Rádi bychom rovněž 
náš obvod zapojili do projektu sousedských slavností Zažít Ostravu 
jinak, jehož cílem je otevřít občanům, sousedům, vítkovické ulice, 
které se změní v prostor plný sportu, dobrého jídla, hudby, tance 
a třeba i divadla. Jde o projekt, kdy jsou sousedé aktivně zapoje-
ni do dění, mohou předvést své kulinářské umění, svou kreativitu 
a talent, zajít na klasický blešák nebo prodat svou čerstvě upe-
čenou buchtu. Náš obvod je takovou malou vesnicí v průmyslové 
aglomeraci a bylo by dobré, abychom podpořili komunitu občanů, 
sousedů, kteří v něm žijí. Na jeden den odhodit omezení, předpisy 
a vyhlášky, poznat sousedy, které ještě neznáme, a prostě zažít 
Vítkovice jinak,“ dodává Daniel Verner.                                       -hal-

Základní školy ve Vítkovicích  
se připravují na Vánoce

Pedagogičtí pracovníci základních 
škol ve Vítkovicích připravili na pro-
sinec široké spektrum odpoledních 
aktivit pro své žáky. 
  2. prosince –  program ŠD Halaso-

va v 16 hodin – roz-
svícení vánočního 
stromu na náměstí 
Jiřího z Poděbrad

  4. prosince –  Možná přijde i Miku-
láš – Halasova a Ša-
lounova s mikuláš-
ským překvapením 
pro děti ZŠ Halasova

  7. prosince     od 14 hodin pouštění balonků s přáním Ježíškovi  
– Halasova, náměstí Jiřího z Poděbrad

  8. prosince – Slavnosti slabikáře – děti 1. A třídy ze ZŠ Halasova
14. prosince – vánoční dílny od 15 do 17 hodin – ZŠ Halasova
16. prosince – vánoční dílny od 13 hodin – ZŠ Šalounova
16. prosince – den otevřených dveří v ZŠ Halasova
18. prosince –  předvánoční setkání s rodiči a dětmi  

od 16.30 hodin ve ŠD, 1. oddělení, ZŠ Halasova
18. prosince – vánoční jarmark – ZŠ Šalounova
z 18. na 19. prosince –  Noc s Ježíškem – 1. A a 2. oddělení ŠD – 

ZŠ Halasova
21. prosince – vánoční besídky – ZŠ Halasova
23. prosince – vánoční besídky – ZŠ Šalounova

Blešák v kožichu
Pokračování ze strany 1

Akce bude mít podobu hap-
peningu, v němž se mikuláš-
ský dobročinný bleší trh spojí  
s vystoupením řady účinkujících  

i s možností příjemného setkání se zná-
mými a sousedy. Vystoupí tu například 
kapely Black Tubes a Ajdontker nebo pís-
ničkář Alec Munro, dorazit by měl i Mikuláš 
s doprovodem. Kdo nebude mít chuť nic 
koupit, může zvířatům přispět jakýmkoliv 
finančním obnosem v hotovosti. Více na 
facebooku.       -red-

SSK Vítkovice mistrem 
ve futsalu ve Vídni v Rakousku

Koncem října se konal mezinárodní turnaj ve Vídni, kterého se 
zúčastnilo deset týmů rozlosovaných do dvou skupin. Ve skupině 
A byly týmy WGSC 1901 Wien, GSZ Graz, SKV Vienna A (oba 
z Rakouska), SSC Budapest (Maďarsko) a Nové Zámky (Sloven-
sko).

Ve skupině B pak byly týmy GSKV Vienna B, GSZ Linz (oba  
z Rakouska), DGNP Maribor (Slovinsko), GSC Göttingen (Němec-
ko), SSK Vítkovice (Česká republika).

První zápas proti Mariboru s výsledkem 0:0 byl pro vítkovické 
hráče zklamáním. Druhý zápas proti německým hráčům z Göttin-
genu naši hladce vyhráli 5:0. Následující zápas proti Linzi byl velmi 
vyrovnaný a Vítkovičtí remizovali 1:1, poslední zápas však hráči 
SSK Vítkovice proti domácím hráčům z Vienny B zcela ovládli  
a zvítězili 8:0!

Ve skupině se tak tým SSK Vítkovice umístil na 1. místě a postou-
pil do semifinále proti domácím hráčům z Vienny A, zápas vyhrál 
3:1. Vítkovičtí se následně utkali s týmem Grazu, který porazili 3:1 
a stali se tak vítězem celého turnaje. 

Zdroj: www.ssk-vitkovice.cz

Ostrava Ostrava

Ostrava

Ostrava Ostrava

Děti dětem

• Okružní vyhlídkové jízdy historickou tramvají s čertem a Mikulá-
šem se budou konat 5. prosince. Trasa: okruh po Hrabůvce.

• Zvedání mostů na ulici Místecké bude od 5. do 6. prosince pro-
vázet výluka linky č. 1. Náhradní doprava zajištěna. 

• Od 5. do 6. prosince bude s pracemi na trati v úseku Teleko-
munikační škola – Zátiší souviset výluka linek č. 3, 5, 7, 8, 9 a 17. 
Náhradní doprava zajištěna. 

• Dopravní podnik posílí dopravu na vybraných linkách MHD, a to 
od 5. do 6. prosince, od 12. do 13. prosince, od 19. do 20. prosince.

Mikuláš na nedělní autoburze
Tradiční mikulášská nadílka čeká na děti, které společně s rodiči 

6. prosince navštíví nedělní autoburzu ve Vítkovicích, u přemostění 
ulic Rudné a Místecké. Zatímco děti si to užijí s Mikulášem, čer-
tem a andělem, rodiče se mohou poohlédnout po něčem pod stro-
meček, případně pořídit cokoliv, co souvisí s automobily. Nově je 
součástí Tržiště pro motoristy také půjčovna a prodejna lyžařského 
vybavení – prodejna Surf a ski box u vjezdu do areálu.

Dopravní podnik informuje



Slovo starosty

Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám.
Henry Ford
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Vážení čtenáři,
rád bych vás všechny pozval na připra-
vované rozsvícení vánočního stromu, kte-
ré se uskuteční 2. prosince v 16 hodin na 
náměstí Jiřího z Poděbrad, a zejména ro-
diče s dětmi na mikulášskou nadílku, jež 
se odehraje o dva dny později v příjemném 
prostředí Českého domu. Jde o dvě tra-
diční a zároveň poslední významné akce, 
jež v závěru roku pořádá úřad městského 
obvodu.

Naše kulturní a sportovní komise mají 
množství zajímavých nápadů i na společné 
aktivity v roce novém. My všichni bychom 
byli rádi, kdyby se obyvatelé Vítkovic do 
akcí pořádaných úřadem, nebo organiza-
cemi působícími na území obvodu, více 
zapojovali. Právě společenské, kulturní  

a sportovní události jsou ideální příležitos-
tí k seznámení se se sousedy, k vytvoření 
přátelských vztahů s jinými obyvateli ob-
vodu. Byl bych rád, kdyby se do Vítkovic 
vrátila pospolitost, jak tomu bývalo v dřívěj-
ších dobách, abychom eliminovali napětí  
a nevraživost, které zvlášť v některých loka-
litách obvodu nalézají živnou půdu. Vítkovi-
ce budeme mít takové, jaké si je my sami 
uděláme, proto společně zapracujme na 
zlepšení mezilidských vztahů, snažme se 
najít jednotnou řeč. 

Hledat cesty a východiska jsme museli  
i my při přípravě rozpočtu na rok 2016.  
A rozhodně to nebylo jednoduché, po-
žadavky v první fázi překračovaly naše 
finanční možnosti o třicet milionů korun. 
Byť neradi, museli jsme redukovat počet 
investičních akcí, budeme se však sna-
žit získat finanční prostředky z magistrátu 
nebo prostřednictvím grantů, abychom ne-
zbytná omezení mohli co nejvíc minimalizo-

vat. Nyní už máme 
rozpočet vyrovna-
ný, připravený ke 
schválení. O tom, 
co je jeho součás-
tí, vás budeme už 
tradičně informovat 
v lednovém vydá-
ní zpravodaje po 
schválení rozpočtu. 

Vážení čtenáři, 
mám – zřejmě stejně jako většina z vás – 
pocit, že rok, jenž se chýlí ke konci, uplynul 
velmi rychle. Doufám, že ohlédnutí za tím, 
co přinesl, vám přináší především radost  
a uspokojení. Přeji vám, ať do nového roku 
vstoupíte šťastnou nohou a s otevřenou 
myslí, ať je to rok úspěšný po všech strán-
kách. A samozřejmě si co nejvíc užijte svát-
ky vánoční, které se kvapem blíží!

Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Senior roku
Na Magistrátu města Ostravy proběhl již 

9. ročník ankety Senior roku. Slavnostního 
vyhlášení se zúčastnilo šest seniorů – Ja-
roslav Málek, Rajko Doleček, Antonie Go-

rová, Jan Brenik a hlavně dvě ženy, které 
jsou neodmyslitelně spojeny s naším obvo-
dem – Anna Buroňová z TJ Sokol Vítkovi-
ce a Lenka Kocierzová, grafička a bývalá 
vítkovická kronikářka. Anna Buroňová ve 
svém proslovu zdůraznila, že lidové tradi-
ce, jež jsou v její sokolské práci výrazným 
leitmotivem, jsou dědictví, které přebírají ti 
mladší právě od starších. Absolutním vítě-
zem ankety se stal Rajko Doleček, který 
se, stejně jako ostatní, chopil mikrofonu 
s nebývalou vitalitou.                             -nov-

Pietní 
vzpomínka

Na vítkovickém hřbitově se 
1. listopadu konala dušičková 
pobožnost a pietní vzpomín-
ka. Ve smuteční síni hovořily 
Hana Juřinová a Marta Vůj-
tková, která hřbitov označila 
za místo, kde nevládne žádný 
parlament, a přece má svůj 
řád. Na varhany hrál Josef Si-
tek, na housle Tomáš Farlík a 
celá vzpomínka se nesla v du-
chu důstojného připomenutí 
zesnulých. Dušičkovou po-
božnost u kříže poté vedl otec Dariusz Sputo z farnosti Ostrava-Hrabůvka. Přímluvy byly 
zakončeny skladbou Blíž k tobě, Bože můj. Zapálené svíčky a čerstvé květiny na hrobech 
ukazují, že si stále ještě umíme vážit svých zesnulých.        Foto a text: Pavlína Nováčková

Vánoční obyčeje a zvyky
V Domě u šraněk se můžete 15. prosince 

v 16 hodin prostřednictvím přednášky spe-
cializované etnografky Markéty Palowské, 
pracovnice Ostravského muzea, seznámit 
s vánočními obyčeji a zvyky na Ostravsku. 
Přednášející se zaměří na vánoční zvyky 
a obyčeje Ostravy a blízkého okolí. Před-
náška navazuje na moderní trend v české 
společnosti, která se ve studiu obyčejů  
a zvyků pokouší o návrat ke svým kořenům 
a na základě poznatků se snaží definovat 
jasněji svůj původ. Vánoční téma je zvole-
no s ohledem na adventní čas.           -nov-

V říjnu přivítali starosta Petr 
Dlabal a matrikářka Milena 
Pacnerová naše dříve naro-
zené spoluobčany. Starosta 
ve svém proslovu vyzdvihl, že 
stáří je doba, kdy člověk může 
a má na co vzpomínat. Citoval 
velkého fyzika Alberta Ein-
steina, podle kterého je veli-
ce životodárná schopnost žas-
nout nad světem kolem nás. 
Děti ze tříd 2. A Základní školy 
Halasova pak svými básnička-
mi a písničkami vykouzlily na 
tvářích vítkovických seniorů 
laskavé úsměvy.

-nov-

Výročí firem
V listopadu oslavila 20 let od svého založení společnost Koma se sídlem ve Vítkovicích. 

„Ceníme si toho, že přímo v našem obvodu se před dvěma desítkami let zrodila úspěšná 
firma, která se neustále rozvíjí a je kvalitním zaměstnavatelem,“ říká starosta Petr Dlabal 
a připomíná, že nadcházející rok bude jubilejním pro další významné vítkovické firmy.  
                                  -gl- 

Podzim života
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Ze života našich škol

Naše družinka

Interaktivní nejsou jen tabule 
Mateřská škola Prokopa Velikého získala 

dotaci Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL 
ve výši 190 tisíc korun na nákup interaktivních 
tabulí i s programy logopedických programů, 
které pedagogové využijí při práci v logope-
dických třídách i k prevenci ve třídách běž-
ných. Díky zmíněnému grantu je v každé 
školce jedna interaktivní tabule s novými pro-
gramy, které umožní zpestřit práci a zkvalitnit 
přípravu dětí do základní školy.

Všechny vítkovické mateřské školy se celý 
podzim účastní plaveckého výcviku v pla-
veckém bazénu ve Fryčovicích. Koncem září 
jsme pořádali pro všechny děti koloběžkové 
závody v sadu Jožky Jabůrkové. Děti navštívily Divadlo loutek Ostrava a v mateřských 
školách proběhly podzimní dílničky, kde si děti s pomocí rodičů vytvořily různé podzimní 
výrobky, například věnce a dýňová strašidla. Konal se také oblíbený výlet do lesa. Zatím 
poslední byl pochod Vítkovická světýlka, zakončený krásným ohňostrojem. Všichni měli 
z vydařené akce radost a už se těší na vánoční období plné pěkných zážitků.

Jana Smutná, Ema Hýžová 

Vyřež dýni, obleč masku
Poslední říjnový den 

se slaví stále oblíbe-
nější anglosaský svá-
tek – Halloween. Při 
této příležitosti probí-
hal v týdnu od 19. do 
27. října v prostorách 
Střední školy tech-
nické a dopravní už 
druhý ročník soutěže 
o nejlepší halloween-
skou výzdobu. Jelikož svátky v anglicky 
mluvících zemích jsou jedním z maturitních 
témat a my se nechtěli o svátku zesnulých 
pouze učit z papírů a knih, dali jsme pro-
stor fantazii a zkusili vyrobit například svítící 
dýňovou lucernu (jack-o-lantern) nebo pár 
typických strašidelných dekorací.

Vítězná třída AUT1 oblékla nejen hrů-
zostrašné masky, ale také si vyzdobila 
učebnu poletujícími netopýry, papírovými 
dýněmi a mimo jiné také vlastním náhrob-
ním kamenem. Na druhém místě zabodo-
vala třída MAA2, která proměnila učitelskou 
katedru v opravdu opravdově vypadající 
hrobku. Děvčata a chlapci ze třídy EPS3 se 
zase po halloweensku vyparádili – všem to 
v černém moc slušelo a patří jim bronzová 
příčka. Největší ohlasy mezi všemi studenty 
mělo stoprocentně dlabání dýní, a že to ne 
vždycky byla lehká práce. 

Monika Žurková

Co je nového v našem oddělení v letoš-
ním školním roce? Jsme už druháci, máme 
nové kamarády třeťáky a také nesmíme 
zapomenout na našeho čtvrťáka Michala. 
Společně hrajeme celoroční hru Šéf – šéf-
ka, která nás hodně baví. Můžeme se vy-
řádit při sestavování odpoledního programu 

pro naše kamarády a vyzkoušet si, jaké to 
je stát se na chvíli paní vychovatelkou. Ta 
nám ve hře samozřejmě pomáhá. Program 
v družince je pestrý. Tvoříme z různých 
materiálů, kreslíme, sportujeme v parku  
i v tělocvičně, soutěžíme, těšíme se na pá-
teční pohádkové odpoledne. Také navště-
vujeme místní knihovnu, kde si povídáme 
o knížkách. V říjnu jsme v maskách oslavili 
Halloween a někteří z nás vyrazili i s rodi-
či na vodní putování. Jeli jsme vlakem na 
výlov rybníka Bezruč v Jistebníku a cestou 
zpátky jsme krásnou procházkou chráně-
ným územím Poodří došli domů. Počasí 
nám moc nepřálo, ale legrace jsme si užili 
dost. Už se těšíme na další společně proži-
tá dobrodružství.

Bronislava Tutková,
vychovatelka ŠD při ZŠ Halasova

Hudebna Pepy Streichla ve vítkovické 
restauraci Schönthal ve středu 16. prosin-
ce od 18 hodin ožije recitálem písničkáře 
Zdeňka Furmančíka známého jako Men-
doš. Vstupné na tuto akci stojí 50 korun. 
Bezmála na konci roku, 28. prosince,  
pak tradiční roční uzávěrce této hudebny 
bude od 17 hodin „velet“ ostravský pís-
ničkách Václav Fajfr, jako hosté vystou-
pí Acustrio, René Souček, Marek Hlosta  

a jiní. Vstup je zdarma, dobrá zábava za-
ručena. 

Pokud dáváte přednost zážitkům plynou-
cím z jiné strany hudebního spektra, sou-
střeďte svou pozornost na prosincový pro-
gram Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ta 
8. prosince vystoupí v Domě kultury města 
Ostravy se Světovou premiérou Ostravy  
a 16. prosince tu přednese Beethovenovu 
Devátou a Chopinův klavírní koncert č. 2. 

Tradiční vánoční kon-
cert JFO poslucha-
če na stejném místě 
osloví 18. prosince, 
kromě jiného zazní  
i Rybova Česká mše 
vánoční. S Hradišťa-
nem pak JFO vystou-
pí 23. prosince v Gongu v Dolních Vítkovi-
cích.                                                       - gl - 

Prosinec přivede na scénu písničkáře i filharmoniky

Nejkrásnější drak
Po loňském úspěchu Mateřské školy Pro-

kopa Velikého v soutěži o nejhezčího dra-

ka jsme se i letos do této soutěže zapojili.  
Z deseti zúčastněných mateřských škol se 
první umístila Mateřská škola Erbenova. 
Vyhráli jsme besídku pro děti v hodnotě 
15 tisíc korun. Děkujeme všem, kteří se do 
soutěže zapojili.                          Jana Smutná

Posouváme hranice jazyků
V souvislosti s projektem nazvaným Posouváme hrani-

ce jazyků se vybraní vyučující a také studenti Střední ško-
ly technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích nedávno 
zúčastnili dvou výjezdů do zahraničí. Čtyři pedagogové 
absolvovali v srpnu v rámci sebevzdělávání dvoutýdenní 
jazykový kurz v Irsku. V září se potom 20 studentů ško-
ly společně se dvěma vyučujícími angličtiny zúčastnilo 
studijně-poznávacího zájezdu do Anglie. Jak napovídá 
název Univerzitní Oxford s výukou, žáci nejen poznávali 
krásy země, ale chodili v dopoledních hodinách také do 

školy. Obě akce jsou nezapomenutelnou zkušeností plnou hezkých zážitků.                - žur -
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Pomáhají v těžkých chvílích
Vítkovice prosperující

Památkově chráněný Důl Hlubina v Ost-
ravě je úzce spojen se jménem ostravské 
stavební společnosti STAMONT – POZEM-
NÍ STAVITELSTVÍ, která rekon-
strukci této vzácné industriální 
památky v hodnotě 150 milionů 
korun zajišťovala. Důl Hlubina le-
tos na jaře získal titul Stavba roku 
2015 a pro STAMONT se tak stal 
jednou z nejprestižnějších zaká-
zek tohoto roku. Nejvýznamnější 
díl činnosti však stále patří staveb-
ním pracím v průmyslových objek-
tech, které firma dokáže realizovat 
za plného provozu a bez omezení 
výroby. Letos například zabezpe-
čovala odprášení provozů v Ar-
celorMittal v hodnotě 100 milionů 
korun a v Třineckých železárnách za 110 
milionů korun. „Roční obrat v letošním roce 
odhadujeme přes 400 milionů korun,“ říká 
jednatel společnosti Jaromír Janečka. „Nej-
větší rozsah naší činnosti je v moravsko-
slezském regionu v oblasti průmyslových 

staveb. Máme největší zkušenosti a hlavně 
jsme naprosto soběstační. Dokážeme po-
stavit doslova cokoliv.“ O tom svědčí řada 
významných referencí. Patří k nim mimo 
jiné stavební rekonstrukce ulic Prodlouže-
né a Ruské v Ostravě, stavba nářaďovny 
Ostroje Opava, Sportovního centra FAJNE 
Ostrava-Poruba, hala D, zakázka v Union 
Ocel Kopřivnice, rekonstrukce výrobní haly 
BIKE FUN International, stavba autosalonu 
Kodecar a řada dalších. Jen v Dolní oblasti 
zajišťovala společnost v posledních pěti le-
tech zakázky v hodnotě 400 milionů korun.

Firma STAMONT – POZEMNÍ STAVI-

TELSTVÍ má 135 zaměstnanců, najdete 
mezi nimi hlavně zedníky, tesaře, truhláře, 
obkládače, topenáře a další specializované 
stavební profese. Svou novodobou samo-
statnou firemní kapitolu píše společnost 
přesně dvacet let, kdy se v lednu 1996 vy-

členila jako dceřina společnost z akciové 
společnosti VÍTKOVICE, o deset let později 
odešla z vítkovického holdingu. Ale STA-
MONT má historii mnohem delší, sahá až  
k počátkům založení Vítkovických železá-
ren v roce 1828. Od té doby společnost mě-
nila nejen své názvy, ale podle potřeby roz-
voje hutnictví a strojírenství na Ostravsku  
i předmět podnikání a počty pracovníků.  
A jak se v předvečer výročí odvíjejícího se 
od roku 1996 dívá do budoucnosti? „Pocho-
pitelně chceme co nejvíc rozvíjet naše nos-
né obory, jimiž jsou práce pro průmyslovou 

výstavbu. V tom jsme dobří a silní. 
V poslední době také roste po-
ptávka po stavebních částech pro 
energetická  a ekologická zaříze-
ní, takže se chceme zaměřit i na 
tuto oblast,“ říká jednatel společ-
nosti Jaromír Janečka a dodává, 
že STAMONT, který sídlí nedale-
ko vítkovické radnice, patří neod-
myslitelně k obvodu Ostrava-Vít-
kovice. „S vedením úřadu máme 
velmi dobré kontakty, vycházíme 
si vzájemně vstříc. Přispíváme na 
řadu činností, sponzorujeme ples 

a řadu charitativních akcí. Je to pro nás sa-
mozřejmostí, vždyť jsme součástí této ost-
ravské čtvrti už téměř dvě století,“ uzavírá 
Jaromír Janečka.  

Texty na straně: Šárka Seidlerová
Foto: archivy firem

Málokterá firma má tak blízko k lidskému 
neštěstí jako společnost Sanace a stavby 
Apollo z Vítkovic. Jak říká majitel této spo-
lečnosti Ivan Baier, živelní pohromy přichá-
zejí nečekaně a během několika sekund 
dokážou zničit celoživotní díla. V té chvíli 
jde o minuty, zejména požáry a povodně 
za sebou zanechávají neuvěřitel-
nou spoušť. „A v těchto těžkých 
okamžicích pomáháme my. Jsme 
připraveni vyjíždět ke katastrofám 
nonstop, nejdůležitější je hlavně 
rychlost,“ říká Ivan Baier. Dobře 
ví, o čem mluví. Za deset let exi-
stence firmy zažil stovky takových 
případů, řeší jich až padesát ročně. 
Letos firma zasahovala například 
po požárech bytů v Karviné, v ne-
mocnici ve Frýdku-Místku, v Ostra-
vě-Dubině. „Jsme schopni prostory 
po ohni nejen uklidit a vyčistit, ale 
také komplexně zrekonstruovat.  
A navíc máme speciální techniku 
a chemii na to, abychom prostředí 
zbavili  karcinogenních látek.“

Součástí nové moderní firemní budovy v 
blízkosti vítkovického vlakového nádraží 
jsou rozsáhlé skladovací prostory, kde je 
připraveno to nejzákladnější pro stavební 
práce i rekonstrukci bytů. „Máme takzvaný 
balíček první pomoci – od zásuvek, rozvo-

dů, žárovek a světel až po pytle s vápnem. 
Můžeme tak okamžitě opravit to nejzáklad-
nější a posléze dokupujeme další potřebný 
materiál,“ říká ředitel společnosti. „Nejčastě-
ji zasahujeme v rámci Moravskoslezského 
kraje, ale když je třeba, vyjíždíme po celé 
republice, nedávno jsme měli velkou zakáz-

ku až v Liberci. Musíme být nejen rychlí, ale 
také disponovat kvalitní technikou. Proto 
máme ve skladech také několik absorpč-
ních vysoušečů, které využíváme po povod-
ních, například před dvěma lety jsme sano-
vali devět budov v Lázních Darkov.“ 

Za deset let existence se společnost Sana-
ce a stavby Apollo stala prosperující firmou  
s dvaceti zaměstnanci, jejíž letošní roční ob-
rat by se měl pohybovat kolem 30 milionů ko-
run. „Důležité je být neustále v pohotovosti, 
zákazníci potřebují naši pomoc okamžitě, ne 
až po několika dnech. Navíc spolupracuje-

me s pojišťovnami, jednou s nimi 
nebudeme jednat férově a je po 
spolupráci, na dobrém jménu nám 
hodně záleží. Myslím si, že je dů-
ležité mít na klíčových místech li- 
di, kterým stoprocentně důvěřuji.  
I proto ve firmě pracuje šest rodin-
ných příslušníků,“ prozrazuje klíč  
k úspěchu Ivan Baier a otevírá téma 
budoucnosti firmy. „Máme v plánu 
využívat při čištění budov tryskání 
suchým ledem. Je to finančně ná-
ročná metoda, ale velmi účinná. 
Díky ní budeme moci důkladně  
a zároveň šetrně vyčistit také histo-
rické objekty, kostely, mosty, sochy 
a také škody napáchané sprejery. 
Blíží se období Vánoc, silvestra – 

svíčky, prskavky a požáry k sobě patří... I pro-
to firma Apollo nemívá toto období spojeno  
s klidem a pokojem. Pomáhat při řešení ná-
sledků živelních neštěstí je však náplní její 
pracovní činnosti. A tak k tomu přistupují za-
městnanci firmy i v čase vánočním.

Dokážeme postavit doslova cokoliv
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Knihovna pro vás

Prosinec v knihovně

Otevírací doba: středy 8.30 až 12 hodin a 13 až 16.30 hodin nebo po předchozí 
telefonické domluvě.
  3. prosince 14 až 16 hodin – klub seniorů – stolní hry
10. prosince 14 až 16 hodin – klub seniorů – tvůrčí dílna – vánoční dekorace
15. prosince  16 hodin – Vánoční obyčeje a zvyky na Ostravsku – přednáška speciali-

zované etnografky Markéty Palowské, pracovnice Ostravského muzea 
17. prosince  14 až 16 hodin – klub seniorů – vánoční posezení  

Každý čtvrtek od 10 do 11 hodin cvičení pro seniory v Českém domě, 
Výstavní 113. 

KONTAKTY:
Pavlína Nováčková 
tel.: 724 846 652 
e-mail: pnovackova@vitkovice.ostrava.cz
www: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/dum-u-sranek-1
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

DOSPĚLÝM
● The TapTap NAČERNO

Naše výstava The TapTap NAČERNO 
tentokrát neoplývá vánoční atmosférou, 
zato se u nás od 1. do 29. prosince pořád-
ně nasmějete. 
● Vánoční jarmark

Kdo by to byl řekl, že z knihovny si mimo 
knížek můžete odnést i milou drobnost vy-
robenou našimi dětskými čtenáři? A to od 
1. do 18. prosince.
● Dějiny oděvní kultury III 

Od květinových dětí po zlatou mládež 
divokých let devadesátých, s tím vším se 
seznámíte ve středu 2. a 16. prosince od 
13 do 14.15 hodin.

DĚTEM
● Prima čtení

Vůně cukroví a jiskření prskavek, to vše 
si užijeme v úterý 15. prosince od 14.30 do 
15.30 hodin při čtení z knihy Pohádky vá-
nočního zvonku. 
● BOOKovka loví perličky

Na nejpilnější BOOKovkáře i lovce kniž-
ních perliček čeká v knihovně ve čtvrtek 
17. prosince od 15 do 15.30 hodin odměna 
za jejich snažení. 
● Sovičky: Krtek a Vánoce
Předvánoční setkání maminek a před-

školáků se v pátek 18. prosince od 10 do 
11 hodin opět neobejde bez zábavných her 
a vyrábění. 

S čerty nejsou žerty? Omyl!

Vánoční jarmark v knihovně
Tlačenice u kádí s kapry, strkání před regály s nej-

novějšími a samozřejmě také nejdražšími hračkami 
nebo nervózní čekání na balíček objednaný na po-
slední chvíli. I to jsou v poslední době Vánoce, jinak 
též známé jako svátky klidu a míru. Ani knihovna na 
tom není o mnoho lépe – čtenáři si křečkují zásoby 
na svátky a děti zase využívají volnější školní režim 
ke společným hrám v dětském koutku. I přesto se 
může zdát, že se v knihovně čas malinko zpomalil, 
provoněl vanilkou a ve vzduchu se vznáší jiskér-
ky prskavek. Zkrátka Vánoce jsou všudypřítomné.  
A kousek knihovnických Vánoc si teď můžete odnést 
i domů. 

Naši malí čtenáři se opravdu snažili a s jemnou 
asistencí svých oblíbených knihovnic vytvořili boha-

tou nabídku věnečků, papírových stromků, svícnů a další vánoční drobotiny, kterým se tak 
těžko odolává. Nechte se tedy u nás vánočně naladit a vyzdobte si štědrovečerní tabuli 
pravými knihovnickými cingrlátky. 

Sváteční dny prožívají 
s největším zápalem ti nej-
menší a právě pro ně jsme 
si v knihovně připravili mi-
kulášskou nadílku. Tento-
krát ovšem bez Mikuláše. 
Ve středu 9. prosince od 
15 do 16 hodin se na děti 
chystá celá skvadra čertů 
s hlavní čerticí v čele. Ale 
nebojte se, nadělovat se 
bude nejen uhlí, ale také 
tradiční sváteční sladkosti 
a nějaké to překvapení na-
víc. Na knihovnické Hrátky 
s čerty se musí děti s rodi-
či zaregistrovat s dostateč-
ným předstihem, nejpoz-
ději do pondělí 7. prosince. 
Počet míst je omezen. 

Ostrava v důchodu
Listopadová výstava fotografií nadějného 

fotografa a ostravského patriota Ondře-
je Durczaka, který má ve Vítkovicích své 
kořeny, měla v Domě u šraněk úspěch a 
oslovila nejednoho Ostravana. Na vernisá-
ži se sešlo třicet zájemců o dějiny i součas-
nost Ostravy, aby si prohlédli „ochutnávku“ 
z knihy Ostrava v důchodu, jejíž součástí 
vystavené fotografie jsou. Ondřej Durczak 
fotografie doplnil také GPS souřadnicemi 
a dějinami focené budovy nebo prostoru. 
Kniha měla svůj křest 24. listopadu v An-
tikvariátu Fiducia, kde si ji zájemci mohou 
také zakoupit. 

Pomník ulice
Ve Vítkovicích se na nějaký čas uhnízdi-

la ostravská platforma negalerijní prezen-
tace současného umění Kukačka, která  
u pergoly postavila tzv. památník ulice. 
Skupina je známá svou provokativní tvor-
bou a ani tento památník není výjimkou.

- nov -

Vítkovice a vznik ČSR
Týden před státním svátkem, kterým si 

připomínáme vznik ČSR, přednesl Ond-
řej Kolář ze Slezského zemského muzea 
přednášku na téma Vítkovice a vznik ČSR. 
Dotkl se národnostních a jazykových změn, 
politického ovzduší, spolků, náboženského 
života a sportu.                                       - nov -
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Vděk v jejich očích je tou nejkrásnější odměnou
Doslova pár metrů od ulice Rudné, vpra-

vo od sjezdu z mostu ve směru z Výško-
vic do Vítkovic, stojí památkově chráněná 
dvoupodlažní historická budova ve tvaru 
písmene U z červených cihel a se sedlovou 
střechou. Už dlouhá léta je útulným domo-
vem více než 70 seniorek nejen z Vítkovic. 

Procházka nejen  
Meruňkovou ulicí

„Nejsme klasický dům pro seniory, ale 
podle zákona o sociálních službách jsme 
Domov se zvláštním režimem – Domov 
Magnolie. Poskytujeme zázemí ženám od 

27 let, které potřebují speciální péči. Sna-
žíme se proto náš domov zařídit tak, aby 
tu jeho uživatelky byly nejen šťastné, ale  
i v bezpečí,“ vysvětluje Drahomíra Bičá-
nová, vedoucí útvaru sociálně-zdravotní-
ho. „Naší cílovou skupinou jsou uživatelky 
s různými druhy a stupni demence, převáž-
ně s demencí při Alzheimerové chorobě. 
V současnosti je nejmladší klientce s tímto 
onemocněním padesát pět let.“ 

V přízemí budovy vstoupíte do Meruňkové 
ulice. Poznáte ji snadno: stěny, vestavěné 
skříně i různé doplňky jsou oranžové a vše 
je doplněno květinami, obrazy a jinými oz-
dobami. Nechybí ani cedule s názvem ulice 
a číslo popisné. „V této ulici žije 18 klientek 
s Alzheimerovou nemocí, pro které jsme 
zde nově, za finanční podpory zřizovatele 
a mimo jiné i za přispění městského obvo-
du Vítkovice, vybudovali multifunkční míst-
nost s východem na zahradu. V ní mohou 
klientky společně trávit volný čas. Máme tu 
pohodlné sedačky, křesla, televizi, jídelní 
stoly, u nichž se mohou ženy věnovat růz-
ným aktivitám, a nechybí ani kuchyňka, kte-
rá je společně se zázemím pro pracovnice 
domova bezpečně oddělena zábranami. 
V kuchyňce však často pod dohledem po-
máhají s vařením i klientky, aby se tu ještě 
víc cítily jako doma.“ To dokazuje i vůně bá-
bovky, která se line z trouby, v televizi hraje 
oblíbený seriál a u stolu si ostatní potichu 
povídají a pomáhají s přípravou další dobro-
ty. Vládne tu příjemná atmosféra, navzdo-

ry tomu, že jde o nemocné ženy, z nichž 
mnohé jen tak brouzdají sem a tam po 
chodbách, povídají si samy pro sebe nebo 
koukají z okna na projíždějící auta. „Mnozí 
považují tuto lokalitu za nevyhovující pro 
náš domov. Ale víte, jak mají naše klientky 
rády pohled z okna na neustále projíždějí-
cí auta? Hluk z ulice je neruší, máme totiž  
ve směru k Rudné protihluková okna. Vět-
šina klientek navíc pochází přímo z Vítkovic 
nebo z nedalekých sídlišť, jsou tedy na život 
ve městě zvyklé a vyhovuje jim,“ vysvětluje 
Drahomíra Bičánová a pokračuje: „Místnost 
má mimo jiné i tu výhodu, že v létě mohou 
klientky samy vyjít ven na zahradu. Vy-
tvořili jsme zde totiž velmi bezpečný, ale 
praktický úsek, který mohou samostatně 
využívat právě i ženy v pokročilém stadiu 
Alzheimerovy choroby. Ty totiž jinak musejí  
z důvodu vlastního bezpečí chodit ven pou-
ze s doprovodem. Kvůli své chorobě jsou 
totiž často nadměrně aktivní, chodí sem  
a tam, neorientují se v čase, prostoru, neví, 
kde se nacházejí. Právě potřebám těch-
to klientek jsme přizpůsobili část zahrady. 
Mají tu klikatý chodník ohraničený zábra-
dlím z obou stran, kolem je hned několik 
laviček a nechybí ani fiktivní autobusová 
zastávka. Lidé s tímto onemocněním totiž 
často chtějí cestovat a vyhledávají zastáv-
ky, rádi sedí na lavičce a čekají. Je to pro ně 
uklidňující. Nechybí tady ani stůl s lavicemi 
a časem bychom tu rádi vysadili více zele-
ně a především živé ploty, které by zahradu 
více zabezpečily a také zkrášlily. Plot od 
ulice Rudné je již starý, místy poničený, je 
pouze z pletiva a navíc nízký, a tím pádem 
nevyhovující. Peníze na nový plot ale ne-
máme, tak improvizujeme.“ 

Domov plný plánů
Průměrný věk klientek Domova Magno-

lie je 81,8 let a v současné době jich zde 
žije 73, osmnáct z nich bydlí v již zmíněné 
Meruňkové ulici. V prvním poschodí domo-
va žije dvacet osm seniorek v ulici Zelené  
a 27 v ulici Žluté. „I tady jsou seniorky 
s různými formami lehkých i těžších de-
mencí. Máme tu převážně jednolůžkové  
a dvoulůžkové pokoje, které jsou zaříze-
ním našeho typu doporučovány, ale máme  
i čtyřlůžkový pokoj. Osobně si myslím, že 
klientky jsou rády ve společnosti, vítají, 
když si mají s kým promluvit, když je někdo 
pohladí a věnuje se jim. Naopak nerady 
bývají samy,“ pokračuje vedoucí útvaru so-
ciálně-zdravotního. „Všechny pokoje jsme 
letos díky příspěvku města vybavili nový-
mi skříněmi, nočními stolky a poličkami  
s lampičkou, takže působí útulněji. Kromě 
toho má každá klientka vlastní polohovací 
postel, jídelní stůl se židlemi a samozřejmě 
různá polohovací křesla, která jsou pro ně-
které z nich nezbytná. V rámci možností si 
do domova mohou klientky přinést i své ob-
líbené věci, s nimiž se nechtějí loučit.“  

Druhé poschodí domova působí oprav-
du jako ulice s domy. Procházíte pod stře- 
chami domů a vchody do pokojů jsou 
označeny čísly popisnými. Uprostřed je bu-
fet, který slouží i jako obchod. „Klientky u 
nás vše dostanou, uvaříme jim kávu, čaj,  

upečeme buchty, přesto mají potřebu  
nakupovat nebo chodit do kavárny. A pro-
tože samy ven mohou jen s doprovodem, 
snažili jsme se jejich touze vyhovět přímo 
uvnitř budovy. Sem mohou chodit samot-
né a samy si objednat a koupit, na co mají 
chuť. I tady bychom chtěli vytvořit podob-
né multifunkční místnosti jako v přízemí, 
ale s tím rozdílem, že místo na zahradu  
by klientky mohly vyjít na bezpečné letní 
terasy plné zeleně, které bychom rádi vy-
budovali. Plány máme, ale finance zatím 
chybí.“

Navzdory vysokému věku a nemocem se 
klientky Domova Magnolie účastní mnoha 
různých akcí. K nejoblíbenějším patří spo-
lečné zpívání, pohybové cvičení, dámský 
klub, v němž jsou promítány filmy pro pa-
mětníky, kulturní vystoupení členů vítkovic-
ké lidové školy nebo konzervatoře a další. 
„Nejoblíbenější akcí je společné opékání 
párků s hudbou a zpěvem u táboráku, to 
milují všechny naše klientky. Každoročně 
před Vánocemi je potěší i vystoupení žá-
kyň vítkovické střední zdravotní školy, které 
přinášejí i drobné dárky. Jedenkrát měsíč-
ně sem chodí vítkovický farář a slouží mši, 
seniorky se mohou účastnit i canisterapie, 
v létě vyrážíme do zoo, na tvarůžky do  

Vřesiny, zúčastňujeme se turnaje v kužel-
kách a často jezdíme i do divadla. Letos 
jsme využili i nabídku lesníků z Bělského 
lesa a vydali jsme se i tam,“ dodává Dra-
homíra Bičánová, podle níž je plánování 
výletů složitější o to, že každá seniorka 
musí mít svůj doprovod. „Oslovujeme vždy 
rodinné příslušníky, ať maminku doprovodí, 
a když to nejde, pomáhají nám dobrovolníci 
z Adry.“ 

Veškeré aktivity v Domově Magnolie jsou 
samozřejmě dobrovolné a každá klientka si 
najde to své. Personál se snaží, aby atmo-
sféra byla skutečně domácká a aby klientky 
dělaly především to, na co jsou celý život 
zvyklé a co je baví. Nejdůležitější je, aby se 
necítily samy. Vděk v jejich očích je pak tou 
nejkrásnější odměnou… 

Text a foto: Lenka Hatlapatková
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Všimněte si!

Vánoční svátky jsou obdobím vzpomínek a ohlédnutí za minulostí, zastavením se v čase. Vstupte s námi do minulosti Vítkovic, do let 
dávno minulých a užijte si trochu předvánoční nostalgie.                                                      https://amo.ostrava.cz/cs

Foto: statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy

Ulice La Passionarie, dnes Halasova. Mírové náměstí, dřív Pavlovo.

Trocha předvánoční nostalgie

Tříkrálová sbírka 2016
V rámci Ostravy a okolních měst a obcí bu-

dete moci od 1. do 14. ledna potkat skupinky 
zapojené do Tříkrálové sbírky 2016. Věnujte jim 
nejen svou pozornost, ale i finanční příspěvek, 
který pomůže především ohroženým dětem, 

lidem se zdravotním hendikepem, seniorům, lidem v závěru 
života nebo lidem bez domova. Spoluorganizátorem této ce-
lorepublikové akce je Charita Ostrava ve spolupráci s partner-
skou Charitou sv. Alexandra. Loni se v Ostravě a okolí vykole-
dovalo 1 455 769 korun a finance byly využity k podpoře aktivit 
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra.

Mikuláš ve věži
Za Mikulášem, čertem a an-

dělem se můžete vydat 4. pro-
since až na věž ostravské Nové 
radnice. Tady budou od 9 do 
17 hodin děti za básničky a ko-
ledy odměněny drobnými dárky. 
Na věži můžete strávit také část 
Štědrého dne. Od 9 do 14 hodin 
se tu bude konat tradiční tvůrčí 
dílna a prezentovány vánoční tra-
dice. Ve svátky 25. a 26. prosin-
ce bude věž otevřena od 12 do 
17 hodin a na Nový rok, 1. ledna 
2016, bude mít otevřeno od 12 do 17 hodin. Kromě výhledu na 
zimní Ostravu si budete moci vyrobit například originální PF 
s vlastními či ostravskými fotografiemi. 

Dejte si třeba novoroční předsevzetí, nebo 
se prostě jen zamyslete nad tím, jak být pro-
spěšný... Slezská diakonie hledá dobrovolníky 
– studenty, pracující, lidi v invalidním, starob-
ním důchodu nebo aktuálně nezaměstnané, 
kteří chtějí pomáhat potřebným lidem. Příleži-
tosti pro dobrovolnictví budou mít ve středis-

cích Slezské diakonie Archa Ostrava, Duhový 
dům Ostrava a Siloe Ostrava. Staňte se sou-
částí profesionálního týmu. V případě zájmu 
kontaktujte tel. č.: 731 130 175 nebo napište 
na e-mail: dobrovolnictvi@slezskadiakonie.cz. 
Máte příležitost dělat neobyčejné skutky, ne-
promarněte ji!

Neobyčejné skutky obyčejných lidí


