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První vánoční strom se rozsvítí
na náměstí SNP v Zábřehu
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Diamantová svatba Scelavíkových

Vodní areál Jih
nabídne další služby

JIŽNÍ LISTY
SC-81335/1

INZERCE

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

KDE VYCHÁZÍME?

2

JIŽNÍ LISTY
4

Další služby Vodního areálu Jih
...Mezi stávajícím Vodním areálem Jih, Bělským Lesem
a Svazáckou ulicí byla vybudována nová hřiště s písečným povrchem, odpruženým tartanem a umělým trávníkem. Pět hřišť bude sloužit pro volejbal a nohejbal,
další pro malou kopanou, vzniknou tři tenisové kurty...

Před radnicí byla vysazena jedle

5

...Sedmi a půl metrový strom dovezený z Německa s průměrem košatosti dva až tři metry a ročním přírůstkem
cca šedesát centimetrů darovala akciová společnost
ArcelorMittal Ostrava v rámci své kampaně zaměřené
na vysazování stromů v různých částech moravskoslezské metropole...
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První vánoční strom v Ostravě
...Ve středu 12. listopadu po čtrnácté hodině zvedal
autojeřáb jeden z největších stromů, který kdy na náměstí SNP v Zábřehu stál. Je vysoký asi patnáct metrů
a už v neděli 30. listopadu se rozzáří. Starosta obvodu
Karel Sibinský jej rozsvítí krátce po šestnácté hodině...

Pískoviště změní svou tvář

6

...Z celkového počtu 565 dětských pískovišť je k likvidaci nebo změně užívání určeno 401 pískovišť. Opraveno
a udržováno bude výhledově 164 pískovišť, ale nejedná
se o konečné číslo, protože se stále mění složení obyvatel a tím i požadavky maminek s malými dětmi...

Diamantová svatba Scelavíkových

14

...Manželé Scelavíkovi se seznámili v období druhé světové války v roce 1944 v Michálkovicích na neorganizovaném setkání místních občanů s občany Petřvaldu,
který byl součástí německé říše...

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
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• Vychází v nákladu 48.000 výtisků • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí
shodovat se stanovisky redakce.
Kontakt na redakci a inzerci:
Šéfredaktor:
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230
e-mail: michael.kutty@ovajih.cz
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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
držíte v rukou další číslo Jižních listů. Pouhý měsíc zbývá do nejkrásnějších svátků
v roce, takže už v tomto, letos předposledním, radničním zpravodaji má své místo
vánoční tématika. Především bych vás
všechny chtěl pozvat poslední listopadovou
neděli na slavnostní rozsvícení stromu na
náměstí SNP v Zábřehu. Půjde o vůbec
první vánoční strom ve městě. Jen o týden
později pak bude rozsvícen stromeček také
na prostranství před kulturním domem
K-TRIO v Hrabůvce. Obě akce doprovodí bohatý kulturně-společenský program.
V souvislosti s blížícími se vánočními svátky přĳala určitá opatření Městská policie
Ostrava, píšeme o nich na straně osm.
Někteří z vás si možná všimli, že také před
radnicí máme nově vysazenou jedli, která
bude každoročně sloužit jako vánoční strom.
Vím, že při pohledu na budovu úřadu městského obvodu vás asi spíše upoutá stále
probíhající rekonstrukce. Znovu se tímto
omlouvám všem, kteří v této souvislosti
pocítili komplikace, ať už při vyřizování
záležitostí přímo v budově, nebo omezením
parkovacích možností.
Téma listopadového čísla se věnuje rekonstrukci pískovišť na území městského
obvodu. Z velké části na základě vašich
připomínek nyní postupně probíhá údržba
a likvidace nevyhovujících pískovišť. Představujeme také další novinky, které už od
příští sezony začnou sloužit návštěvníkům
Vodního areálu Jih. Jedná se o sportoviště
v prostoru mezi Vodním areálem, Svazáckou ulicí a Bělským Lesem. Více se dočtete
na straně čtyři.
Brzy vstoupí v platnost nové jízdní řády
linek MHD provozovaných Dopravním
podnikem Ostrava, a. s. Změny, které se
dotknou dopravní obslužnosti našeho městského obvodu, najdete v článku na straně
sedm.
Stále více škol se zapojuje do nejrůznějších
evropských projektů, o některých z nich píšeme na stranách deset a jedenáct.
Také tentokrát vám nabízíme spoustu dalších zajímavostí, krátkých zpráviček i oblíbenou fotostranu. Pevně věřím, že Jižní
listy pročtete od první do poslední stránky.
Bc. Karel Sibinský, starosta
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Vodní areál Jih nabídne další služby
V úterý 4. listopadu byla oﬁciálně ukončena realizace stavby Vodní areál Ostrava-Jih
– sportoviště. Od příští sezony se návštěvníci mohou těšit na další novinky.

Návštěvníkům Vodního areálu Jih budou
od příštího roku sloužit nově vybudovaná
sportoviště.
Foto: Michael Kutty
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Mezi stávajícím Vodním areálem Jih, Bělským Lesem a Svazáckou ulicí byla vybudována nová hřiště s písečným povrchem,
odpruženým tartanem a umělým trávníkem. Pět hřišť bude sloužit pro volejbal a nohejbal, další pro malou kopanou,
vzniknou tři tenisové kurty. Počítá se také
s ruskými kuželkami a atrakcemi pro děti.
Nechybí vybavení včetně budovy šaten
se sociálním zařízením pro čtyřicet osob,
oplocení a přístupové komunikace s parkovištěm. Ze strany sportoviště bude druhý
vstup do Vodního areálu Jih.
Celkové náklady na výstavbu, která začala
letos v červenci, dosáhly výše bezmála dvaceti milionů korun. „Jedná se o další rozšíření celého komplexu. V příštím roce bude
vypsán projekt na stavbu krytého bazénu,
který by se měl začít stavět v roce 2010,“
uvedl starosta nejlidnatějšího ostravského
obvodu Karel Sibinský. Už v letošním roce
návštěvníci využili některé novinky, jedna-

lo se především o zařízení, která rozšířila
a zkvalitnila nabízené služby. Malí návštěvníci uvítali dětské hřiště s prvky různých
typů jako autíčka, houpačky, šplhadla,
skluzavka nebo domeček. Hřiště má tlumící pryžový povrch a dá se u něj sedět pod
pergolovou konstrukcí. V bezprostřední
blízkosti hřiště navíc láká menší pískoviště
s atrakcemi (letadlo, stoleček na hraní).
V návaznosti na objekty občerstvení byla
vybudována odpočinková místa pro konzumaci zakoupených produktů a posezení
ve stínu pod lehkou pergolovou konstrukcí. Nově bylo doplněno posezení u baru
a u hlavní budovy, dětské brouzdaliště zastínily markýzy.
Pro zlepšení komfortu návštěvníků jsou
v objektu Vodního areálu rozmístěny praktické převlékárny z kvalitních dřevěných
konstrukcí a pikniková posezení. K zatraktivnění a zpříjemnění pobytu u relaxačního
bazénu byla pořízena lehátka z odolné exotické dřeviny, dále stoly, skládací židle a slunečníky. Pro časovou orientaci návštěvníků
se v areálu instalovaly troje velké hodiny.
Došlo také k dalšímu odvodnění některých
travnatých ploch a příjezdové komunikace.
Všechny výše uvedené úpravy probíhaly
od září loňského roku a jejich cena se vyšplhala na patnáct milionů korun.
Michael Kuy
Na titulní straně při slavnostním otevření stavby Vodní areál Jih-sportoviště starosta
MO Ostrava-Jih Karel Sibinský, místostarosta
Radim Miklas, ředitel společnosti Sareza Ostrava, a. s. Jaroslav Kovář a místostarosta Oldřich
Lindovský (zprava) .
Foto: Michael Kutty
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 Radnice připravuje publikaci
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
připravuje vydání publikace, která bude
mapovat nejlidnatější ostravský obvod od
jeho vzniku až po současnost. Do obsahové náplně chceme zapojit i občany, proto
uvítáme veškeré materiály o samostatných obcích Výškovice, Zábřeh nad Odrou a Hrabůvka, na jejichž katastru měst-

ský obvod Ostrava-Jih vznikl. Zvláštní
zájem máme o historické fotograﬁe, mapy
a pohlednice, ale přivítáme i nejrůznější
náměty a postřehy. Všechny zapůjčené
materiály vrátíme. Současně hledáme rodinné příslušníky, příbuzné a žáky, kteří
osobně znali spisovatele a profesora Vojtěcha Martínka. Psát a mailovat můžete
na adresu: michael.kuy@ovajih.cz
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Před radnicí byla vysazena jedle

Foto: Michael Kutty

Před Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih byla vysazena
jedle korejská (Abies Koreana). Sedmi a půl metrový strom
dovezený z Německa s průměrem košatosti dva až tři metry a ročním přírůstkem kolem šedesát centimetrů darovala
akciová společnost ArcelorMial Ostrava v rámci své kampaně zaměřené na vysazování stromů v různých částech
moravskoslezské metropole. „Počítáme s tím, že jehličnan
bude po přírůstku každoročně sloužit jako vánoční strom,“
(kut)
uvedl místostarosta obvodu Radim Miklas.
Místostarosta Radim Miklas zasypává nově vysázenou
jedli korejskou.

Krátce
599 430 410 nebo na: sarka.zubkova@ovajih.cz nejpozději do 5. ledna 2009.
 V obvodu žije přes pět tisíc cizinců
Počet obyvatel MO Ostrava-Jih se
k 30. září 2008 ustálil na čísle 116 661. Na
území nejlidnatějšího ostravského obvodu je přihlášeno k trvalému pobytu 5114
cizinců. V pořadí druhým obvodem podle
počtu obyvatel je Poruba (71 539), následují Moravská Ostrava a Přívoz (42 502),
Slezská Ostrava (21 350) a přes desetitisícovou hranici se dostaly ještě Mariánské
Hory a Hulváky (13 120). V metropoli MS
kraje žĳe celkem 316 700 obyvatel.
 Ozvěny Ekoﬁlmu
Přehlídka vítězných snímků 34. ročníku
Mezinárodního ﬁlmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním
dědictví. Letošní ročník byl věnován Mezinárodnímu roku planety Země 2008. Do
soutěže bylo přihlášeno 172 ﬁlmů ze 33
zemí světa, z toho 46 z České republiky.

Do vlastní soutěže postoupilo 62 vybraných ﬁlmů, které hodnotila šestičlenná
mezinárodní porota ve složení: dokumentaristka Olga Sommerová, architekt Vlado
Milunić, režiséři Michael Havas, Ilja Ruppeldt (Nový Zéland), Ján Oparty (Slovensko) a kameraman Darko Štulić (Srbsko).
Ekoﬁlm vznikl v roce 1974 v Ostravě
a dnes je nejstarším ﬁlmovým festivalem
svého druhu v Evropě. Od roku 1998 se
přestěhoval do Českého Krumlova a v posledních letech se přehlídka rozšířila i do
Českých Budějovic. Do Ostravy se Ekoﬁlm vrací v podobě přehlídky ﬁlmů, které
byly oceněny. Ve středu 27. listopadu od 8
do 18 hodin se bude promítat v Pastoračním centru v kostele sv. Ducha v Zábřehu,
o den později od 8 do 13 hodin pak v kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce. Programem provázejí a s diváky debatují odborníci z oblasti ochrany přírody, životního
prostředí a ekologie. Vstup je zdarma.
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 Zastupitelé se sejdou v K-TRIU
Starosta Karel Sibinský zve občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih, které se uskuteční ve čtvrtek
18. prosince v 9 hodin v prostorách KD K-TRIO na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce.
 Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že ve středu
31. prosince bude ÚMOb Ostrava-Jih
z technických důvodů otevřen pouze do
12 hodin. V pátek 2. ledna 2009 pak bude
radnice uzavřena. Své záležitosti si občané
mohou vyřídit první úřední den příštího
roku, v pondělí 5. ledna 2009.
 Hledáme prvního občánka obvodu
Městský obvod Ostrava-Jih chce tradičně
slavnostně přivítat prvního občánka, který se narodí v roce 2009. Vyzýváme rodiče
s trvalým pobytem v obvodu Ostrava-Jih,
jímž se narodí dítě v prvních minutách,
hodinách či dnech roku 2009, aby kontaktovali p. Šárku Zubkovou na tel. č.

TÉMA
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Pískoviště postupně mění svou tvář
Na dvě stovky občanů obvodu se vyjádřily v anketě týkající se likvidace
nevyhovujících pískovišť na území
městského obvodu Ostrava-Jih. Nejvíce
podnětů přišlo z Hrabůvky, kde občané
poukazovali na nerovnoměrné rozložení pískovišť, z nichž mnoho není využíváno, protože jsou v dezolátním stavu.

Výsledky ankety občanů
Lokalita

Zachovat

Zrušit

Celkem pískovišť

Dubina

24

68

92

Hrabůvka

34

85

119

Bělský Les

10

102

112

Zábřeh

54

122

176

Výškovice

42

24

66

Celkem cca

164

401

565

Dále se v jejich požadavcích objevovalo zrušení klepáčů, vybudování laviček a průlezek ve dvorech. Občanům
vadilo také chybějící oplocené hřiště
s průlezkami, houpačkami a kolotoči,
kam nemají přístup psi. Takové hřiště
už bylo letos na jaře otevřeno v lokalitě
ulic Mjr. Nováka a Krestova.
V Zábřehu se v připomínkách občanů
objevovaly hlasy po obnovení dětského
hřiště u minigolfu v areálu zdraví za
Kolibou. Hlavní investice by podle názoru veřejnosti měly směřovat do oblasti Pískových Dolů, které jsou opomíjeny. Také ve Výškovicích je situace podle
občanů katastrofální, jejich přáním je

vybudování podobného dětského oploceného hřiště.
Z celkového počtu 565 dětských pískovišť je k likvidaci nebo změně užívání
určeno 401 pískovišť. Opraveno a udržováno bude výhledově 164 pískovišť,
ale nejedná se o konečné číslo, protože se stále mění složení obyvatel a tím
i požadavky maminek s malými dětmi.
V námětech občanů se poslední dobou
více objevují požadavky na likvidaci jak
pískovišť, tak laviček a posezení.
Na území obvodu narůstají problémy
s mládeží, a to vzhledem ke konzumaci
alkoholu a dalších omamných látek, dodržování klidu, pořádku apod. Tyto zá-

ležitosti jsou sice v kompetenci Městské
policie, ale odrážejí se v nespokojenosti
občanů a jejich tlaku právě na likvidace
dětských zařízení a městského mobiliáře.
V letošním roce bylo opraveno mimo
drobné závady devět pískovišť, zlikvidováno dvaadvacet, ve dvaatřiceti byl
vyměněn písek. Novými hracími prvky
jsou průběžně osazována stávající hřiště
na ulicích Jičínská, Cholevova, Tylova,
J. Matušky a F. Lýska.
Komplexně k řešení je připravena lokalita sídliště Dubina ulice J. Maluchy
– investiční akce „Humanizace sídliště
Dubina, lokalita F.“ To znamená komunikace, zeleň, městský mobiliář i dětská
hřiště a pískoviště. V rámci regenerace
sídliště pak lokalita staré zástavby Hrabůvky - ulice Edisonova, Provaznická,
Horní a Dvouletky. V plánu je výstavba
komunikací a parkovišť, následovat by
měla regenerace zeleně, dětských zařízení a městského mobiliáře.
„Našim cílem je v každé lokalitě městského obvodu vybudovat dětské hřiště
a do budoucna je udržovat a rozšiřovat
ke spokojenosti dětí všech věkových
kategorií,“ uvedl místostarosta obvodu
Radim Miklas. Projekčně je připravena
investiční akce výstavby nového dětského hřiště na ulici P. Lumumby v Zábřehu. Mělo by vypadat podobně jako
hřiště na ulici Mjr. Nováka a Krestova,
které bylo předáno do užívání na jaře
letošního roku. Toto hřiště bylo vystavěno za pomoci sponzorského daru.
Veškeré práce na údržbě dětských pískovišť jsou zajišťovány dodavatelským
způsobem, úklid a drobné opravy pracovníky veřejné prospěšných prací.
V rámci údržby dětských pískovišť je
doplňována dřevěná část sedáků, protože nosná konstrukce je z převážné
části betonová.
Michael Kuy
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Změny v jízdním řádu zlepší dopravní obslužnost
V neděli 14. prosince vstoupí v platnost nové jízdní řády linek MHD provozovaných
Dopravním podnikem Ostrava, a. s. Byly do nich zapracovány některé změny, které reagují na oprávněné a objektivní požadavky cestujících uplatněné v minulém období.
Některé změny se dotknou dopravní obslužnosti městského obvodu Ostrava-Jih.
Autobusová linka č. 48 zajišťuje dopravní
spojení z Hrabůvky přes Pískové Doly po
ulici Mariánskohorské na zastávku Českobratrská. Nově dojde k odklonění autobusů od křižovatky Nová Ves vodárna na
zastávku Sokola Tůmy. Tím bude umožněn
ve směru do centra přímý přestup na tramvaj, který po stávající trase nikde není, a to
nově na zastávce Hulváky v současnosti
obsluhované pouze autobusy ﬁrmy Veolia Transport. Tím, že linka je dnes ukončena na Českobratrské, je nutný přestup
na trolejbus. Ten se přesune na smyčku
Sokola Tůmy. V sobotu po celý den a v ne-

Výměna občanských
průkazů
Občané jsou povinni požádat
o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu
2008. Občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů pozbývají platnosti nejpozději dnem 31. prosince 2008. Tato
výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936. Za výměnu
občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek. Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji. Tyto
občanské průkazy nepodléhají výměně
(platí po dobu v nich uvedenou).
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů
od předložení všech dokladů potřebných
pro jeho vydání příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností,
případně do 30 dnů ode dne, kdy žádost
byla příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností postoupena.
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děli odpoledne dojde k prodloužení spojů
končících na zastávce Pískové Doly na celou trasu linky. Tímto opatřením se zvýší
přepravní nabídka pro občany Pískových
Dolů. Pokud všechna jednání dopadnou
kladně, předpokládá se zřízení nové zastávky Vodárna Nová Ves na ulici 28. října
ve směru do Hrabůvky.
Autobusové linky č. 31 a 45 zajišťují návoz cestujících z Výškovic resp. Poruby do
oblasti Nové huti. Na základě provedení
dopravního průzkumu (využití kapacity
vozidel) budou na každé z těchto linek zrušeny dva páry spojů. Nový jízdní řád po-

čítá také s posílením dopravy, u tramvajové
linky č. 17 dojde k v období ranní i odpolední špičky k zavedení osmiminutového
intervalu namísto současného desetiminutového. Tímto opatřením by mělo dojít ke
zlepšení dopravní obsluhy mezi Porubou
a Hrabůvkou.
U autobusových linek č. 41 a 48 dojde k výměně linek zajíždějících ze zastávky Poliklinika (Hrabůvka) přes Vratimov k Nové
huti. Jedná se spoje linky č. 48, které budou ve stejném rozsahu nahrazeny linkou
č. 41. V případě linek č. 48 a 77 dojde pouze
k výměně linek zajíždějících z Polikliniky
na zastávku Průmyslová zóna jih v Hrabové. Jedná se o současné spoje linky č. 77,
které budou ve stejném rozsahu nahrazeny linkou č. 48. Hlavním smyslem tohoto
opatření je zlepšení dopravního spojení do
průmyslové zóny v Hrabové. DP Ostrava

První vánoční strom v Ostravě se rozsvítí na náměstí SNP
Ve středu 12. listopadu po čtrnácté hodině
zvedal autojeřáb jeden z největších stromů,
který kdy na náměstí SNP v Zábřehu stál.
Je vysoký asi patnáct metrů a už v neděli
30. listopadu se rozzáří. Starosta obvodu
Karel Sibinský jej rozsvítí krátce po šestnácté hodině. Připraven je pestrý program plný
koled a gospelů. Vystoupí dětské pěvecké
sbory Formáneček a KOKO, sbor studentů
z Gymnázia Volgogradská, pěvecké sdružení ze Slezské Ostravy a sbor Ostravských
učitelek. Pro děti budou připraveny pohád(kut)
ky, výtvarná dílna a malé dárečky.

Zelená linka se osvědčila
Zelená linka pro občany, kterou od začátku
dubna provozuje Městská policie Ostrava,
se osvědčila. Na Úřadě městského obvodu
Ostrava-Jih bylo do dnešního dne vyřízeno téměř tři sta podnětů. „Občané telefonují na bezplatnou linku městské policie,
odkud nám jsou požadavky přeposílány.
U nás vše zaevidujeme, postoupíme příslušnému referentovi a odpověď přepošleme zpátky na Městskou policii,“ popsala
praxi Jiřina Periová z odboru dopravy
a komunálních služeb. Podle ní občané
nejvíce poukazují na špatný stav chodníků, ukradené kanalizační poklopy a na nedostatky při údržbě veřejné zeleně. Číslo
(kut)
na Zelenou linku je 800 199 922.

JIŽNÍ LISTY

AKTUALITY

Městská policie posílí výkon služby
V souvislosti s blížícími se vánočními
svátky lidé berou útokem obchody a této situace využívají kapsáři, kteří mívají
v tomto období roku žně. Lidé u sebe
mají větší ﬁnanční hotovost než obvykle,
jsou méně obezřetní a zlodějům nahrávají i tlačenice v obchodech, na poštách,
v dopravních prostředcích. Městská
policie Ostrava bude v tomto období
zaměřovat pozornost při výkonu služby zejména na místa s větší koncentrací

obyvatel, strážníci budou provádět pochůzkovou činnost zejména v okolí poboček České pošty, bankovních ústavů,
obchodů a nákupních středisek, místech
konání vánočních trhů, v okolí zastávek
MHD a v neposlední řadě parkovišť. Počet hlídek bude ve vytipovaných lokalitách navýšen v maximální možné míře.
V letošním roce bude toto preventivní
opatření zahájeno 5. prosince a potrvá až
MP Ostrava
do 24. prosince.

Veřejná dobrovolná dražba bytů a garáží
Dražebník: Petr Mokroš-CITY, Stará Ves nad Ondřejnicí 641, IČ 18111815, provozovna Čujkovova
30, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 745 512, dražba se bude konat v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih.

Seznam bytových jednotek k dobrovolné veřejné dražbě dne 18. 12. 2008.
hod.
8.00

adresa /prohlídka
byt č.
P. Lumumby 76/2233
8

vel.
1+2

kat.
I.

NP
3.NP

odhad
800 tis. Kč

vyv. cena
560 tis. Kč

6

1+2

I.

3.NP

800 tis. Kč

560 tis. Kč

5

1+2

I.

3.NP

800 tis. Kč

560 tis. Kč

1

1+2

II.

1.NP

700 tis. Kč

490 tis. Kč

5

1+2

II.

3.NP

700 tis. Kč

490 tis. Kč

4. a 11. 12. 2008 M

8.30

Horní 43/735
2. a 9. 12. 2008 M

9.00

Horní 45/736
2. a 9. 12. 2008 I

9.30

Baranovova 15/1666
2. a 9. 12. 2008 T

10.00 Sologubova 7/1803
4. a 11. 12. 2008 A

jistina
70 tis. Kč
55135
70 tis. Kč
55137
70 tis. Kč
55133
70 tis. Kč
55136
70 tis. Kč
55134

Nebytová jednotka – garáže k dobrovolné veřejné dražbě dne 18. 12. 2008.
hod.
10.30

adresa /prohlídka
Hasičská 22/911

11.00

Hasičská 22/911

garáž č.
vel.
903-4 2 stání

kat.
I.

NP
1.PP

odhad
80 tis. Kč

vyv. cena
60 tis. Kč

I.

1.PP

80 tis. Kč

60 tis. Kč

2. a 9. 12. 2008 A

901-2

2 stání

2. a 9. 12. 2008 A

jistina
18 tis. Kč
55139
18 tis. Kč
55138

Prohlídky bytů a garáží v uvedených dnech (data pod adresou bytu) se budou konat od 14 do 16
hod. – bytový technik bude čekat v domě. Dražební vyhláška k dispozici u dražebníka, zveřejněna
na veřejné tabuli statutárního města Ostravy a městského obvodu Ostrava-Jih a na internetové
Centrální adrese. Dotazy zodpoví pracovníci dražebníka - Petra Mokroše-CITY, provozovna Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh (tel: 596745512, 596745541), realitni.agentura@mailcity.cz
Odbor majetkový ÚMOb Ostrava-Jih

Krátce
 Nábor volejbalistek
VK TJ Mial Ostrava doplňuje volejbalovou přípravku o děvčata 3. a 4. tříd
(ročník narození 1998–99). Zájemci se
mohou přĳít podívat v pondělí a středu
15–17 hodin do tělocvičny sportovního
gymnázia na Volgogradské ul. v Zábřehu (zastávka Kotva). Informace na tel.
č. 595 171 924 od 12 do 14 hod., nebo
731 263 564 – trenér V. Košťál.
 Výstava Kouzlo Vánoc
Od 27. listopadu do 1. prosince se v Domě zahrádkářů na České ulici 10 v Zábřehu koná tradiční vánoční výstava
Kouzlo Vánoc. Denně od 9 do 17 hodin.

Vítkovičtí letos míří
hodně vysoko
Už třetí sezonu působí ve Sport centru Dubina ﬂorbalový klub 1. SC SSK Vítkovice.
Tým, jehož A-tým vždy patřil mezi českou
ﬂorbalovou smetánku, vstoupil do sezony
s velkými ambicemi. Po loňské stříbrné medaili letos vyhlásil útok na titul. Klub posílil, vrátilo se mj. několik hráčů z hostování
z pražského Chodova a ostravského rivala
Pepina, ale především do týmu trojnásobného mistra ČR ze švýcarského angažmá
přišla zpět jedna z legend českého ﬂorbalu
Daniel Folta.
V ženském týmu Vítkovice také zaznamenaly posílení o reprezentanta. Je jím šestadvacetiletá ex-olomoucká Soňa Schaﬀnerová. V hale na Dubině ale nehrají pouze
A-týmy. Působí zde přes deset dalších družstev, od nejmenších dětí v přípravce přes
žákovské kategorie až k veteránům.
Florbalové Vítkovice mají pro malé talenty
stále své brány otevřené. Každého, koho
baví rychlý a dynamický sport ﬂorbal,
v němž se v prosinci uskuteční v Praze
a v Ostravě mistrovství světa, rády uvítají
ve svých řadách. Více informací stránkách
na www.sskvitkovice.cz
email: admin@sskvitkovice.cz
(d)
tel: 724 789 160.

Bezplatná
ekologická
likvidace autovraků
Městský obvod Ostrava-Jih poskytuje
majitelům nepojízdných vozidel informace o bezplatné likvidaci autovraků. Tuto službu provádí:
 Výrobní družstvo Bytprům
Výškovická 38
700 30 Ostrava-Zábřeh
tel. 602 738 296
nebo e-mail: info@bytprum.eu
 ŽDB GROUP a. s. Bohumín
provoz Recyklace
tel. 596 083 671, 604 228 312
Majitel vozidla určeného k likvidaci
si dohodne s firmou místo a čas převzetí. Při předání vozidla předloží
občanský průkaz a technický průkaz
vozidla. Od likvidátora obdrží doklad
potřebný pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel.
Odbor dopravy a komunálních služeb
ÚMOb Ostrava-Jih
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Výzva pro všechny příznivce seniorů
Zapojte se do programu Prazdroj lidem
a pomozte získat seniorům peníze na projekt „Pomoc při naplňování práva uživatelů
služeb na soukromí“.
V Domově pro seniory Korýtko, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, je jen
málo míst, kde by mohli senioři nerušeně
posedět se svými návštěvami. Návštěvy
proto probíhají ve vstupní hale nebo na vícelůžkových pokojích, kde chybí dostatek
soukromí. Domov proto hodlá vybudovat
pro své seniory prostory vhodné pro přijímání návštěv v domově a místa sloužící k pohodlnému trávení volného času,
opatřené pohodlnými pohovkami, sofa,
sedacími soupravami, tvrdšími sedáky
a područkami, které umožní i pohyblivě
omezeným seniorům pohodlné usednutí

a vstávání. Ke každému místu posezení
bude možnost přístupu osob na invalidním vozíku minimálně ze dvou stran. Prostory budou prosvětleny, aby navodily atmosféru oázy v komunikačně propojeném
objektu. Zmiňované prostory by měly
vzniknout rekonstrukcí přízemí – vstupní
haly domova.
Celkové náklady na projekt: 2 353 701 Kč
Výše požadovaného příspěvku z programu
Prazdroj lidem: 500 000 Kč (max. částka)
Kód: PLR24
Veřejnost má možnost podpořit seniory
a hlasovat pro projekt:
1) prostřednictvím internetu na www.
prazdrojlidem.cz (Radegast – hlasování,
označit projekt 24 a odeslat);
2) pomocí hlasovacího kupónu uveřejněného v Moravskoslezském deníku ve
dnech 25. 11. a 28. 11. 2008;

3) zasláním dárcovské textové zprávy
(DMS); formát pro DMS hlasování: DMS
PLR24
DMS odešlete na číslo: 87 777. Cena DMS
je 30 Kč, organizace obdrží příspěvek 27
Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců.
Hlas projektu je udělen pouze první DMS
zprávou, další zprávy jsou pouze ﬁnanční
podporou; celkový počet odeslaných DMS
zpráv není omezen.
Věříme, že projekt usilující o zlepšení života seniorů hlasováním podpoříte. Díky vám
by mohl získat Domov pro seniory Korýtko, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace z programu Prazdroj lidem částku až 500
tisíc Kč. Přestavba vstupní haly domova by
pak proběhla v roce 2009.
Mgr. Marek Kyjovský, ředitel
Domov pro seniory Korýtko
Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

V Ostravě-Jihu jsou opět jesle

Pekelné Vánoce v Avionu

Od začátku října fungují v Ostravě-Výškovicích nové jesle s názvem Veselý domeček. Jedná se o jediné jesle na území
nejlidnatějšího ostravského městského
obvodu Jih. Soukromé zařízení sídlí na
ulici 29. dubna 33 a nabízí péči o děti od
jednoho roku do tří let od ranních do odpoledních hodin. Délka pobytu dětí v jesličkách se řídí potřebami maminek – od
hodiny hlídání až po celodenní péči. „Snažíme se dětem vytvořit hravé a přátelské
prostředí, ve kterém podporujeme jejich
rozvoj po psychomotorické, poznávací

V těchto dnech je v obchodních centrech
předvánoční shon. To si uvědomuje i vedení
ostravského Avion Shopping Parku. „Byli
bychom rádi, kdyby se nám letos podařilo
vytvořit v celém areálu atmosféru pravých
českých Vánoc, která by návštěvníky nejen
uklidňovala, ale i motivovala k pohádkovému prožití předvánočního času adventního
a možná i samotného Štědrého dne. Proto
jsme pro malé i velké připravili od 20. listopadu originální a živou „Pekelnou výstavu“ čertů, “ říká Kateřina Ježková, ředitelka
(d)
Avion Shopping Parku v Zábřehu.

a sociální stránce
přiměřený jejich
věku a osobnosti,“ uvedla majitelka
jesliček
Marcela Lichovníková.
Veselý
domeček má kapacitu
patnáct
dětí. Úplnou nabídku služeb a informace o programu lze získat na www.
(kut)
vesely-domecek.cz.

V hodině svítání. Na předvánoční knižní trh se v těchto dnech
dostává nejnovější kniha dvojice ostravských autorů Miroslava Sehnala a Břetislava Uhláře, nazvaná V hodině svítání. Podtitulem knihy je
„(Ne)varovné čtení pro muže i ženy“, což už samo o sobě vypovídá
o záměru autorů postihnout nejrůznější témata partnerských vztahů.
V barevném přebalu s kresbou Adolfa Borna najdou čtenáři sedm tematicky propojených povídek Miroslava Sehnala, proložených decentně erotickou a klukovsky hravou poezií Břetislava Uhláře. Básně nekopírují dějovou linku prózy, jsou spíše její emotivní nadsázkou, jiným
rozměrem a úhlem pohledu. „Kniha je volným pokračováním loni vydaného souboru Hodinu před svítáním, ve kterém se čtenáři seznámili s osudem mladé dvojice, prošli jsme s ní obdobím zamilovanosti až
po první manželskou nevěru. V hodině svítání její příběh pokračuje, je
plný nečekaných zápletek a stejně překvapivých rozuzlení,“ uvedl Břetislav Uhlář, redaktor MS Deníku, který byl v minulosti
vyhlášen jednou z osobností obvodu Ostrava-Jih. Oba autoři patří mezi renomované publicisty a scenáristy, čerpající náměty
především z kulturního dění Moravskoslezského kraje. Jejich společné knihy „Hodinu před svítáním“ a „V hodině svítání“ naleznete kromě knihkupectví také na www.repronis.cz
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„Evropský strom přátelství“ na ZŠ Krestova
„Evropský strom přátelství“ je název
mezinárodního projektu, který vstoupil
na ZŠ Krestova v Hrabůvce do třetího
roku své realizace. Projekt nese podtitul
„Multikulturalita současného světa jako
prostředek k pochopení národních speciﬁk“ a je založen na poznávání historie,
kultury, tradic a zvyků jednotlivých národů Evropy. Jak také jinak, když Základní
škola Krestova se už více než 15 let specializuje na rozšířené vyučování hudební
a výtvarné výchovy.
A tak se děti v průběhu tří let seznamují se
způsobem života lidí žĳících na různých
místech našeho světadílu. Na žákovských
konferencích v rolích „opravdových europoslanců“ diskutují o aktuálních otázkách Evropské unie, na koncertech hrají

a zpívají hudbu skladatelů z různých
zemí, na výstavách předvádějí výtvarné
ztvárnění svého vlastního vztahu k rodnému městu, kraji i zemi, v hodinách literární výchovy připravují vydání knihy
obsahující verše i drobnou prózu psanou
v jazycích partnerských zemí.
Součástí práce na projektu jsou i tématické lekce a semináře na téma tolerance, rasismus a xenofobie, i život národnostních
menšin. Jednotlivá projektová témata
jsou stanovena tak, aby žáky lákala a aby
se jich mohly zúčastnit děti různého věku
a stupně vývoje.
Vyvrcholením třetího, závěrečného roku
spolupráce polské, české a slovenské školy bude pořádání „Týdne Evropy“, jehož
první fáze proběhne koncem dubna 2009

v polském městě Koszalin a druhá pak
v polovině června ve slovenské Kaniance.
Součástí těchto společných setkání budou především koncerty s mezinárodní
účastí, na kterých budou českou kulturu
reprezentovat děti z ostravského pěveckého sboru Mendíci.
Na projektu „Evropský strom přátelství“
spolupracuje Základní škola Krestova
s dalšími dvěma školami, a to se státní
konzervatoří (ZSMU) v pobaltském městě Koszalin a slovenskou Základní školou
v Kaniance. Úvodní schůzka zástupců
zúčastněných škol se uskutečnila na půdě
ZŠ Kanianka ve dnech 13.–17. října a její
součástí bylo i oﬁciální přĳetí hostů představiteli obecního zastupitelstva.
Y. Lišková

Když zelená je vlastně oranžová

Klub předškoláčků

Vzhledem k tomu, že se Základní škole
Mitušova 16 v Hrabůvce podařilo získat
Účelovou neinvestiční dotaci na ﬁnancování rozvojového programu ve vzdělávání
„Podpora environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008“ ve výši 61 000 Kč, byla na školní
zahradě vybudována Zelená třída. Tato
učebna ve volné přírodě slouží učitelům
a žákům především při výuce přírodovědy, vlastivědy, přírodopisu, při výtvarné
výchově, pracovních činnostech, ale také ji

Na Základní škole Krestova v Hrabůvce
probíhají od 4. listopadu do 27. ledna 2009
každé úterý v době od 15.30 do 16.15 hodin
odpolední aktivity určené dětem, které se
chystají v lednu 2009 k zápisu do 1. třídy.
Předškoláčci se tak na klubových posezeních pozvolna připravují na pohodový
vstup do základní školy, zvykají si na školní
prostředí, poznají zde nové kamarády i své
budoucí paní učitelky. Prostřednictvím přichystaných her a zajímavých činností si také
rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, slovní
zásobu, myšlení či matematické představy
a mají možnost využít i odborné učebny
naší školy. Máte-li zájem blíže poznat naši
školu, přĳďte mezi nás, jste srdečně vítáni,
těšíme se na Vás. Další informace naleznete
(d)
na www.zskrestova.cz.

využívají učitelky cizích jazyků a nejmenší
žáčci. Z dotace bylo pořízeno i nové zahradní nářadí.
V první etapě proběhla úprava školního
pozemku, upravuje se skalková partie,
stávající trvalkové záhony jsou doplněny
o nové druhy a kultivary rostlin, byly vysazeny nové dřeviny, umístěny kompostéry.
Jednotlivé stromy a keře ve venkovní dendrologické expozici žáci přehledně označí.
Nezbytnou součástí jsou lavičky a břidlico(d)
vý pracovní stůl.

SC-80353/1

INZERCE

SC-80271/1

SC-80957/4

SC-80489/1

Rekonstrukce v ZŠ Horymírova
V Základní škole Horymírova v Ostravě-Zábřehu skončily koncem října dvě rozsáhlé rekonstrukce. Na dvou pavilonech
školy byla opravena střecha a žáci hlavně
ocení sociální zařízení, které prošlo generální opravou. Obě investiční akce byly ﬁnancovány z prostředků Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih a dohromady přišly na
dva miliony a šest set tisíc korun. Na odloučeném pracovišti v Mateřské škole Rezkova, která je součástí ZŠ, došlo k výměně
oken v kuchyni. Nejbližší připravovanou
investicí v ZŠ Horymírova je rekonstrukce
tělovýchovného pavilonu v roce 2009. (kut)
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ZE ŽIVOTA ŠKOL

S „Horymírkou“ do lesa
rodopisu přímo v terénu, kdy určovali
dřeviny, mladší spolužáci využili tvůrčí
práce při zpracovávání přírodního materiálu. Za úspěšné aktivity školy v oblasti
environmentální výchovy získala škola
ocenění Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. S dalšími aktivitami a projekty školy se veřejnost může seznámit na
Dni otevřených dveří, který ZŠ Horymírova pořádá pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče ve středu 10. prosince od 9 do
M. Doubravová
17 hodin.

Projekty ESF na dvou školách obvodu
Dvě školy MO Ostrava-Jih uspěly
v 1. kole výzvy Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
vyhlášeném Moravskoslezským krajem.
Podpořen bude projekt Základní školy
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 nazvaný Průřezová témata
v kostce a projekt Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 s názvem
Škola 21. století – škola informací.

Vánoční jarmark na ZŠ Mitušova 16
Vůně jehličí, vánočního cukroví, zpěv
koled, vystoupení mažoretek, soutěže
pro děti, sladké odměny pro vítěze, to
vše a ještě mnoho dalšího je pro všechny
návštěvníky připraveno na Vánočním jarmarku, který se koná v pondělí 15. prosince od 15 hodin na ZŠ Mitušova 16. Paní
učitelky s dětmi připravují drobné dárečky, které budou žáci nabízet ve svých
stáncích. Ve školní družině jsou přípravy
na jarmark v plném proudu. V keramic-

INZERCE

Základní škola Horymírova 100 v Ostravě-Zábřehu je sice sídlištní školou, ale
vztah školy k přírodě je velice blízký.
Žáci jsou léta vedeni k environmentální
výchově a přírodovědné předměty jsou
u nich velmi oblíbené. Svědčí o tom i ekologický kroužek, ve kterém se žáci ve
svém volném čase starají o různé druhy
zvířat (např. užovka červená, želva nádherná, chameleón).
V letošním školním roce získala škola
dotaci od Moravskoslezského kraje na
projekt s názvem LES (Learning Environment School). Projekt je realizován formou tématických aktivit v jednotlivých
vyučovacích hodinách, projektovými dny
a dvoudenní exkurzí do Beskyd. Právě
tato exkurze se uskutečnila 14. a 15. října.
Žáci 1. a 2. stupně si ve spolupráci s lesníky z Lesní správy Ostravice pod vedením
Ing. Matuly vyzkoušeli práci v terénu –
např. sázení stromků, úklid lesa, odlévání
stop zvěře, ukázku myslivosti, návštěvu
pralesa Salajka a návštěvu přehrady Šance. Starší žáci prokázali znalosti z pří-

kých kroužcích paní vychovatelky připravily s dětmi mnoho krásných výrobků
– svícny, betlémy, vázičky, ozdoby z přírodních materiálů…
Vánoční jarmark je pro učitele a vychovatele akcí náročnou na přípravu. Ale je to
také den, na který se všichni ve škole velmi těší. „Jsme rádi, že se můžeme setkat
s našimi bývalými žáky, kteří se k nám
rádi vracejí,“ uvedla zástupkyně ředitele
(kut)
školy Blanka Blahutová.

Žáci ze ZŠ Chrjukinova navštívili Osvětim
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národa, který se na škole vyučuje. Projekt
„Cesta-cíl neznámý“ byl realizován i díky ﬁnanční podpoře statutárního města
Ostravy.
V rámci projektu byla ve škole uspořádána beseda s pamětníkem, paní Dr. Věra
Andrysíková jako malá holčička přežila
tři roky v terezínském koncentračním táboře. Setkání bylo oboustranně příjemné
a podnětné. Vyvrcholením projektu byl
jednodenní poznávací zájezd do polské
Osvětimi, kde žáci navštívili objekty bývalých nacistických koncentračních a vyMgr. Jan Číhal
hlazovacích táborů.
SC-80665/3

Od září letošního roku probíhal na ZŠ
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12 projekt
s názvem „Cesta-cíl neznámý“. Byl zaměřen na bližší seznámení se židovským národem, jeho historií, tradicemi, kulturou
a jazykem. Důraz byl kladen především
na osudy Židů za druhé světové války
a problematiku holocaustu. Žáci se po
dobu dvou měsíců vzdělávali a pátrali po
historických osudech Židů se zaměřením
na náš region.
Účastníky projektu byli žáci osmých
a devátých tříd a žáci navštěvující kroužek Historie a současnost židovského

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
příspěvková organizace
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
(596 739 107, fax: 596 739 224)
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
(596 739 107, fax: 596 739 224)
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
(596 751 712, 3)
www.kzoj.cz

 Společenská zábava
5. 12. od 17 hodin – MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
– k tanci i poslechu hraje skupina Domino,
předprodej KD K-TRIO
7. 12. od 10 hodin – MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE
– jarmark, vánoční písně a koledy, Calata, Iršava, slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
pěší zóna K-TRIO, vstup zdarma
8. 12. v 19 hodin – PETRA JANŮ a Vokální
trio WBP a skupina Septet Plus, vánoční koncert v kině Luna, předprodej KD K-TRIO, kino
Luna, OIS
10. 12. v 19 hodin – JOŽKA ČERNÝ a cimbálová muzika – koncert v kině Luna, předprodej KD K-TRIO, kino Luna, OIS
11. 12. v 19 hodin – MIROSLAV DONUTIL
v pořadu Cestou necestou, předprodej KD K-TRIO, OIS
17. 12. v 19 hodin – HUDBA PRAHA – koncert, předprodej KD K-TRIO, OIS
14. a 21. 12. od 17 hodin TANEČNÍ VEČERY
– pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
26. 12. od 17 hodin – ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
– pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
31. 12. od 19 hodin – SILVESTR 2008 – Rainbow, diskotéka, programové vstupy, v ceně
vstupenky – večeře, jednohubky, slané pečivo
a přípitek, předprodej KD K-TRIO
 Dětem
7. 12. v 10, 14 a 16 hodin – ČERTOVINY
V PEKLE – mikulášská nadílka s Hopsalínem,
pro děti je připraven mikulášský balíček sladkostí, předprodej KD K-TRIO
7. 12. od 10 hodin – MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE
– jarmark, vánoční písně a koledy, Calata, Iršava, slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
pěší zóna K-TRIO, vstup zdarma
14. 12. v 10 hodin – PEKELNÁ POHÁDKA
– divadelní představení pro nejmenší, veselá
pohádka o nezbedných čertech v kině Luna,
předprodej KD K-TRIO, kino Luna
21. 12. v 10 hodin – VÁNOČNÍ SHOW s Míšou a Hopsalínem – zábavné dopoledne pro
děti i rodiče, předprodej KD K-TRIO
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO – pro žáky
8. a 9. tříd vyhlašujeme soutěž, více na
www.kzoj.cz
 Výstavy
NEJEN DĚTEM – interiérové malby ve fotograﬁích Danuše Markovové a Ireny Foralové.
BLUES ALIVE & JAZZ NIGHT ve fotograﬁích Pavla Brunclíka – restaurace K-TRIO.

NABÍDKA KURZŮ
 Vzdělávací kurzy
9. 12. v 17 hodin – VÁNOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ – tříhodinový kurz výroby šperků z bižuterie a komponentů, informace a přihlášky
na recepci KD K-TRIO.

KOMORNÍ KLUB
10. 12. v 18.30 hodin – POHÁDKOVÝ PODVEČER – Písničky z muzikálu na ledě Mra-
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zík, zpívají studenti hudebně dramatického
oddělení Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě, pod vedením Mgr. Š. Foltové, předprodej KD K-TRIO, OIS a na místě v den koncertu od 17.30 hodin.
17. 12. v 18.30 hodin – VÁNOČNÍ POZASTAVENÍ SE ZPĚVEM… – v programu zazní díla
autorů: G. Giordani, J. J. Ryba, F. Schubert, C.
Franck, B. Smetana. Účinkují: Klára Curylová,
Grabriela Podžorská, Petr Němec. Klavírní doprovod: Regína Bednaříková, předprodej KD
K-TRIO, OIS a na místě v den koncertu od
17.30 hodin.
18. 12. v 18 hodin – PODZIM V ZEMI TISÍCE
JEZER A SOBŮ – Putování severskou tajgou
tentokrát po evropském kontinentu. Výpravná
projekce Radima Ptáčka Vás zavede do polárních oblastí ﬁnského Laponska, kde podzim
ruska září nespočetnými barevnými odstíny,
kde vám sobi dávají dobrou noc a kde nejprve musíte vysbírat borůvky, brusinky a křemenáče, abyste si mohli vůbec postavit stan…
Při projekci expedic za polární kruh ﬁnského
Laponska z roku 2003 a 2005 společně navštívíme .árodní parky Oulanka a Pallas Tuntuturi, vykoupeme se v severním ledovém moři
za svitu půlnočního slunce. Předprodej KD K-TRIO a od 17 hodin na místě v den akce.

KINO LUNA
ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
Tel. č. pokladna kina: 596 751 712, 605 556 963
www.kzoj.cz
Telefonická rezervace a prodej vstupenek v pokladně kina
denně v provozní době, vždy půl hodiny před začátkem
prvního představení nepřetržitě do 19.45 hodin, www.kzoj.
cz

Prosincová nabídka ﬁlmů za zvýhodněné vstupné 50 Kč.
1. 12. v 17 hodin – Malé oslavy (SR)
15. 12. v 17.30 hodin – Ženy (USA)
22. 12. v 15.30 hodin – Madagaskar 2 (USA)
Od pondělí 1. 12. do středy 3. 12. v 17 hodin:
MALÉ OSLAVY (SR/ČR/Itálie). Trojice Anna
Šišková, Tereza Nvotová a Bolek Polívka se sešla ve snímku Zdeňka Tyce, jehož ústředním tématem je vztah matky a dcery, žĳících v pronajatém bytě na bratislavském sídlišti, podmíněný
jejich hmotnými i citovými komplikacemi…
Mládeži od 12 let, 96 minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 1. 12. do středy 3. 12. v 19.30 hodin: 96 HODIN (Francie 2008). Bývalý špión
Bryan (Liam Neeson) vezme spravedlnost
do svých rukou a pátrá v akčním thrilleru po
únoscích své sedmnáctileté dcery, která má
býti prodána do otroctví. Režie Pierre Morel.
České titulky, mládeži nepřístupný, 93 minut,
vstupné 70 Kč.
Od pátku 5. 12. do úterý 9. 12. v 17 hodin
(mimo pondělí 8. 12.): MAMMA MIA! (USA/
VB/Německo 2008). Řecké léto, písničky ABBY
a tři pánové, mezi nimiž chce mladičká Sophie
odhalit skutečného otce, to vše v hvězdně obsazené, divácky megaúspěšné, muzikálové romanci. Režie Phyllida Lloydová. České titulky,
mládeži přístupný, 109 minut, vstupné 70 Kč.
Od pátku 5. 12. do úterý 9. 12. v 19.30 hodin
(mimo pondělí 8. 12.): JUNO (USA 2007). Znamenitá pověst a Oscar za nejlepší původní scénář provázejí jemnou komedií o šestnáctileté
dívce Juno (Ellen Pageová), která se musí popasovat s nečekaným těhotenstvím. České titulky, od 12 let, 96 minut, vstupné 85 Kč.
Pondělí 8. 12. v 19 hodin: VÁNOČNÍ KONCERT – PETRA JANŮ a Vokální trio WBP se
skupinou Septet plus.

Středa 10. 12. v 19 hodin: KONCERT
– JOŽKA ČERNÝ A CIMBÁLOVÁ MUZIKA
Od pátku 12. 12. do středy 17. 12. v 17.30 hodin (mimo sobotu 13. 12.): ŽENY (USA 2008).
Manželská nevěra je to nejbanálnější z témat
pro všechny, vyjma zúčastněných. A tak, když
(dosud) spokojeně vdaná Mary Hainesová
(Meg Ryanová) přĳde na to, že její wallstreetský manžel zahořel k sexy mladici z parfumerie, začnou se dít věci – ovšem mezi ženami.
Neboť je to právě okruh přítelkyň, kde Mary
hledá útěchu, a je to znova on, kde dojde na
lámání chleba ohledně loajality, podpory a pochopení. Úsměvný snímek Diane Englishové
s hvězdným hereckým obsazením je především lekcí z ženského světa, jíž by žádný
soudný muž neměl pohrdnout. České titulky,
od 12 let, 115 minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 15. 12. do středy 17. 12. v 19.30
hodin, od pátku 19. 12. do úterý 23. 12. v 17
hodin: KRÁLOVA PŘÍZEŇ (USA 2008). Historický výpravný velkoﬁlm se odehrává na
dvoře Jindřicha VIII. Zrada i milostné vztahy
se odvíjejí na pozadí událostí, které odstartovaly anglickou reformaci. Strhující příběh
plný lásky, touhy a intrik vypráví o vztahu
dvou sester, Anny (Natalie Portman) a Mary
(Scarle Johansson) Boleynových, které bojují
o přízeň krále (Eric Bana). České titulky, od 15
let, 115 minut, vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 18. 12. do úterý 23. 12. v 19.30 hodin: QUANTUM OF SOLACE (VB/USA 2008).
Nejnovější, v pořadí již dvaadvacátá, bondovka
je pokračováním strhujících dobrodružství Jamese Bonda (Daniel Craig) z ﬁlmu Casino
Royale 007, kterého zradila milovaná žena Vesper, se snaží odolat touze brát si výsledky své
poslední mise osobně. S touhou po odhalení
pravdy Bond společně s M (Judi Dench) vyslýchá pana Whitea (Jesper Christensen), který mu
prozradí, že organizace, která Vesper vydírala,
je mnohem komplikovanější a nebezpečnější,
než si kdokoliv dokáže představit… České titulky, od 12 let, 107 minut, vstupné 85 Kč.
24. 12. 2008 – 1. 1. 2009 – KINO NEHRAJE

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V sobotu 6. 12. a neděli 7. 12. v 15 hodin:
VALL-I (USA 2008). Další okouzlující animovaný hit z produkce Pixaru vysílá titulního hrdinu, malého počišťovacího robota, posledního
z armády jemu podobných, kteří měli dát do pořádku Zemi, na dráze hvězdné love story. České
znění, 103 minut, vstupné 75 Kč.
Ve čtvrtek 11. 12. v 15.30 hodin, v sobotu
13. 12. pouze ve 13.30 hodin, od neděle 14. 12.
do úterý 23. 12. v 15.30 hodin: MADAGASKAR 2. Animovaná partička zvířecích uprchlíků, která se před třemi lety vydala z newyorské zoo ke svým „kořenům“, aby omylem
skončila na Madagaskaru, se tentokrát už dostane tam, kam měla namířeno – do Afriky. Jestlipak se dokážou domluvit se svými „venkovskými“ příbuznými? České znění, 90 minut,
vstupné 70 Kč.

PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 17. 12. v 10 hodin: MADAGASKAR 2
(animovaná pohádka, vstupné 40 Kč).
Informace, rezervace – tel. 596 751 713.

POHÁDKOVÉ NEDĚLE PRO NEJMENŠÍ
Každou neděli od 10.00 hodin ﬁlmová dopoledne pro naše nejmenší – ﬁlmové začátečníky. Jednotné vstupné 30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy!
7. 12. – Vánoční pohádky (ČR ﬁlm. pásmo)
14. 12. – Pekelná pohádka (divadlo)
21. 12. – Pohádky pod sněhem (ČR ﬁlm. pásmo)
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KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrteční projekce ﬁlmového klubu jsou přístupná členům i nečlenům FK za jednotné vstupné 65 Kč.
Čtvrtek 4. 12. v 17.30 hodin: PO SVATBĚ
(Dánsko/Švédsko/VB 2006). Příběh muže, jenž
z humanitární mise v Indii nakrátko přĳíždí do
rodného Dánska a nečekaně tam musí rozmotávat klubko složitých rodinných vztahů. Poutavý psychologický snímek natočený v duchu
Dogma 95, který civilními hereckými výkony
navazuje na trend moderní severské kinematograﬁe, byl nominován na Oscara. Režie Susanne Baierová, 124 minut.
Čtvrtek 11. 12. v 17.30 hodin: KATYŇ (Polsko
2007). Rekonstrukce události, která již desítky
let traumatizuje polskou společnost – osudy
desítek tisíc polských důstojníků zajatých na
počátku války a na Stalinův rozkaz zavražděných v katyňském lese. Film slavného režiséra, jehož otec sdílel osud ubitých důstojníků, byl slavnostně uveden na Berlinale
a nominován na Oscara. Režie Andrej Wajda,
117 minut.
Čtvrtek 18. 12. v 17.30 hodin: TOKIO! (Francie/Jap./Něm./Jižní Korea 2008, 112 minut). Tři
povídky v žánru černé komedie, jejichž děj se
odehrává v Tokiu. První vypráví o potížích
páru, který se přestěhoval do města, druhá zachycuje podivného muže, který se vynoří z kanalizace a pak tam zase zmizí, třetí povídka
je o muži, který se straní lidí a uzavírá se ve
svém bytě. Film vytváří barvitý obraz města
přeplněného lidmi, technikou i důrazem na
hygienu. Režie Michel Gondry, Leos Carax, Joon-ho Bong.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz

 Divadla
3. 12. v 19 hodin – VÁNOCE S BONI PUERI
11. 12. v 19 hodin – Otevřené manželství – Karel Roden, Jana Krausová, Marian Roden v brilantní tragikomedii o jednom svérázném manželství
16. 12. v 19 hodin – FLERET S JARMILOU
ŠULÁKOVOU
 Koncerty
12. 12. – VÁNOČNÍ AKORDY – 1. ročník festivalu dětských pěveckých sborů – pořádá ZŠ
a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 ve spolupráci s DK Akord
Připravujeme:
15. 1. – IVO BATOUŠEK A JUMPING DRUMS
 Společenská zábava
9. 12. v 15 hodin – SENIOR KLUB – Vánoční
setkání, vystoupí dětský pěvecký sbor KOKO
ze ZŠ Kosmonautů 15. Slané pečivo – inspirace k silvestrovskému pohoštění. Ochutnávka vašich receptů. Vánoční tombola. Naše
Rendez Vous – k poslechu a tanci hraje Honza
Urbiš.
14. 12. v 17 hodin – TANEČNÍ VEČERY
S JERRY ERBENEM – Společenský tanec, příležitost pro absolventy tanečních kurzů pro
manželské páry a všechny příznivce tance
18. 12. – DÁMY, NA KAFÍČKO – Silvestr
v předstihu – travesti show Divoké kočky
a překvapení Vlaďky Dohnalové
31. 12. ve 20 hodin – SILVESTR 2008 – Silvestrovská noc s tancem, programem, dobrým
jídlem i pitím, hraje skupina TNT – stepařské
vystoupení mistrů Evropy – Železný Zekon
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

Připravujeme:
16. 1. – Ples absolventů tanečních škol
24. 1. – Diskoples
 Hudební kluby
17. 12. v 19.00 Folk a country v Akordu – VÁNOČNÍ TÓNY CEST S KAPELOU TEMPO
DI VLAK – Hosté: vokální skupina Sluníčko
(Bohumín), bluegrasssová skupina BG styl (Ostrava)
 Dětem
1. 12. v 10 hodin – HRÁTKY S ČERTEM – výpravná divadelní pohádka pro ZŠ, hrají herci
Divadla Český Těšín
5. 12. v 17 hodin – MIKULÁŠ S NADÍLKOU
– pořad plný překvapení i sladkých dárků pro
děti
8. 12. v 8.30, 10 hodin – Pořad s Michalem Nesvadbou pro děti MŠ a 1.st. ZŠ
 Výstavy
FOTOGALERIE AKORD
Od 20. 11. – POODŘÍ očima Ivana Slámy

Vzdělávání
 Hudební kurzy
Výuka hry pro děti na zobcovou ﬂétnu, klavír,
keyboard a country kytaru včetně hudební nauky.
 Jazykové kurzy pro veřejnost
– skupinová výuka
Angličtina pro začátečníky  Angličtina pro
mírně pokročilé  Angličtina pro seniory 
Španělština pro začátečníky  Španělština pro
mírně pokročilé  Ruština pro začátečníky
 Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové  Orientální tanec – škola Elahe  Jóga – pro děti i dospělé
Dále probíhají kurzy pro ženy:
Ranní cvičení  Koktejl cvičení  Bodyform  Bodystyling  Relaxační cvičení  Step  Salsa (otevíráme další kurzy pro začátečníky i pokročilé)
Pro děti
Jóga pro děti od 5 let  Step – pro zájemce od 13
let  Aerobic pro dívky – od 9–12 let  Barevné
cvičení  Rytmika  Folklorní tanec
 Kurzy výtvarné
Hrátky s pedigem

STŘEDISKO
VOLNÉHO
23.
12. – 02. 01.
2008 – ČASU
KINOOSTRAVA-ZÁBŘEH
NEHRAJE
Gurťjevova 8, PSČ 700 30
Tel. : 596 746 062, Fax. : 596 753 223
e-mail : svczabreh@seznam.cz
www.svczabreh.cz
pobočka Ostrava-Dubina
J. Matuška 26a, 70030 Ostrava-Dubina
Tel: 596 768 565, Mobil: 737 923 705

2.–4. 12. – Mikulášský maraton (Zábřeh) –
mikulášská nadílka s programem pro rodiče
s dětmi, nutno se objednat, předprodej od
18. 11.
2.–4. 12. – Vánoční tvůrčí dílna (Zábřeh) – vánoční dílny a zvyky z celého světa. Denně 10–
17 hod.
6. 12. – Čertí rojení (Dubina) – sraz čertů z Dubiny s Mikulášskou nadílkou
12. 12. – Možná přĳde i Ježíšek (Dubina) – přehlídka tradičních vánočních zvyků (lití olova,
zdobení stromečku, příprava dárku, ...)
Volná místa v kroužcích: Od 1. 12. jen poloviční zápisné.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 112
e–mail.ova@arena–vitkovice.cz, www.arena–vitkovice.cz

ČEZ ARÉNA
4. 12. v 17 hodin HC VÍTKOVICE STEEL –
HC Energie Karlovy Vary, utkání hokejové extraligy
6.–10. 12. – MISTROVSTVÍ SVĚTA ve ﬂorbalu mužů
6. 12. v 11.10 hodin – Estonsko – Švýcarsko
14.10 hodin – Švédsko – Itálie
17.10 hodin – Rusko – ČR
20.10 hodin – Norsko – Dánsko
7. 12. v 11.10 hodin – Lotyšsko – Rusko
14.10 hodin – Finsko – Estonsko
17.10 hodin – ČR – Švédsko
20.10 hodin – Estonsko – Norsko
8. 12. v 11.10 hodin – Itálie – Lotyšsko
14.10 hodin – Rusko – Švédsko
17.10 hodin – Dánsko – Finsko
20.10 hodin – Estonsko – Norsko
9. 12. v 11.10 hodin – Itálie – Rusko
14.10 hodin – Dánsko – Estonsko
17.10 hodin – Litva – ČR
20.10 hodin – Finsko – Švýcarsko
10. 12. v 11.10 hodin – Švédsko – Litva
14.10 hodin – Norsko – Finsko
17.10 hodin – ČR – Itálie
20.10 hodin – Švýcarsko – Dánsko
12. 12. v 17 hodin – HC VÍTKOVICE STEEL –
HC Slavia Praha, utkání hokejové extraligy
14. 12. v 17 hodin – HC VÍTKOVICE STEEL –
HC Lasselsberger Plzeň, utkání hokejové extraligy
16. – 22. 12. v 9–18 hodin – VÁNOČNÍ TRH
26. 12. v 17 hodin – HC VÍTKOVICE STEEL –
HC Litvínov, utkání hokejové extraligy
30. 12. v 17 hodin – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC Moeller Pardubice, utkání hokejové extraligy

Multifunkční hala
MISTROVSTVÍ SVĚTA ve ﬂorbalu mužů
6. 12. v 10.10 hodin – Německo – Velká Británie
13.10 hodin – Singapur – Rakousko
16.10 hodin – Polsko – Holandsko
19.10 hodin – Japonsko – USA
7. 12. v 10.10 hodin – Slovinsko – Singapur
13.10 hodin – Rakousko – Německo
16.10 hodin – Maďarsko – Polsko
19.10 hodin – Holandsko – Japonsko
8. 12. v 10.10 hodin – Singapur – Německo
13.10 hodin – Velká Británie – Slovinsko
16.10 hodin – USA – Maďarsko
19.10 hodin – Polsko – Japonsko
9. 12. v 10.10 hodin – Slovinsko – Rakousko
13.10 hodin – Velká Británie – Singapur
16.10 hodin – Maďarsko – Holandsko
19.10 hodin – USA – Polsko
10. 12. v 10.10 hodin – Rakousko – Velká Británie
13.10 hodin – Německo – Slovinsko
16.10 hodin – Japonsko – Maďarsko
19.10 hodin – Holandsko – USA
středy 16.00–17.30 hodin – veřejné bruslení
soboty 16.00–17.30 hodin – veřejné bruslení
neděle 16.00–17.30 hodin – veřejné bruslení
12. 12. ve 20 hodin GOSPELOVÉ VÁNOCE
2008 Katedrála Božského Spasitele Cedric
Shannon & High Praise Gospel Singers
Připravujeme:
1. 2. 2009 v 19 hodin – THE AUSTRALIAN
PINK FLOYD SHOW, světová premiéra legendární rockové opery Pink Floyd THE
WALL. Nová, ohromující pódiová produkce!
Lasery, animace, světelné efekty a nafukovací
překvapení!

JIŽNÍ LISTY

DIAMANTOVÁ SVATBA
Vítězslava a Elišky Scelavíkových
Pan Vítězslav Scelavík se narodil ve
Slezské Ostravě v roce 1923. V roce
1944 nastoupil do Vítkovických železáren v rámci totálního nasazení jeho ročníku do válečné výroby jako dělník. Po
osvobození pracoval v tomto podniku
jako hospodářský pracovník, kde prošel několika funkcemi na ekonomickém
úseku. Celkem ve Vítkovických železárnách strávil čtyřicet let. V roce 1984
odešel do důchodu. Volný čas věnuje
elektronice, převážně počítačové technice. Má rád hory a turistiku.
Paní Eliška Scelavíková se narodila v roce 1926 v Petřvaldě. Dvacet let
pracovala ve veřejné správě na odboru
vnitřních věcí Obvodního národního
výboru Ostrava-Zábřeh jako zpracova-

telka přestupkové agendy. Věnovala se
výchově svých dětí Jaromírovi a Aleně.
Od roku 1981 je v důchodu. Její zálibou
byly ruční práce, nyní se věnuje četbě
různé beletrie, sleduje vědomostní soutěže, má ráda květiny.
Manželé Scelavíkovi se seznámili v období druhé světové války v roce 1944 v Michálkovicích na neorganizovaném setkání
místních občanů s občany Petřvaldu, který byl součástí německé říše. Vzhledem
k tomu, že hranice nebylo možno bez
povolení přecházet, jejich známost až do
osvobození republiky v roce 1945 pokračovala dopisy, které si často posílali. Po
osvobození manžel nastoupil na dvouletou vojenskou službu. Sňatek uzavřeli
23. října 1948 v Petřvaldě. Manželé mají
dvě
vnučky
a dva vnuky.
Společně se radují ze tří pravnoučat: Tomáše,
Sáry a Emy. Rádi
využívají možnosti
pobytu
v přírodě na chatě v Beskydech.
Manžele Scelavíkovy oddal
zastupitel MO
Ostrava-Jih Petr
Opletal s ceremoniářkou Šárkou
Zubkovou
Foto: Petr Grimm

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta
MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem
listopadovým oslavencům do dalších
let hodně zdraví, spokojenosti a pohody
v kruhu nejbližších.
Vítězslava Platková
Božena Svobodová
Vlasta Gabzdylová
Miroslav Trojančík
Eduard Podešva
Blažena Lukešová
Vladimír Horák
Božena Břesková
Božena Zlá
Vlasta Tomalová
Mária Šteglíková
Zdeňka Schindlerová
Vítězslav Scelavík
Libuše Němčíková
Olga Macečková
Jiřina Kaštylová
Miloslava Hanáková
Drahomíra Čižmárová
Božena Bombová
Karel Bartnicki
Žoﬁe Backová
Miroslav Šnejdar
Vladimír Svatoš
Anna Stoláriková
Danuše Smékalová
Jiřina Rusková
Antonín Rola
Eliška Příkopová
Vlasta Plachá
Karel Pawlas
Anna Ondřejová
Otilie Marková
Marie Majerová
Marie Madecká
Vlasta Kunčarová
Květoslav Kubala
Eliška Klimundová
Jiřina Chmělarská
Anna Fiamčíková

98 let
96 let
96 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
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Akce s názvem Známá a neznámá Ostrava-Jih proběhla
28. října před DK Akord v Zábřehu. Pro veřejnost byly připraveny
komentované prohlídky Náměstí SNP a blízkého okolí. Návštěvníky prováděli studenti AHOL – Vyšší odborné školy, o. p. s. sídlící na
Petruškově ulici v Zábřehu, vzdělávající se ve studijním oboru cestovní ruch. O akci byl ze strany veřejnosti slušný zájem, v příštím
roce by se její součástí měl stát i Den otevřených dveří na Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih.
Foto: Michael Kutty

V polovině listopadu se v Kulturním domě K-TRIO
uskutečnil 2. ročník Festivalu patchworku. Autoři z celé republiky na něm vystavili neuvěřitelných 400 výtvarně zpracovaných
textilních výrobků, od velkých přehozů, až po drobné dekorativní
předměty a módní doplňky. Přímo na místě autorky vystavovaných
děl předvedly některé možnosti zpracování této textilní techniky a zasvětily návštěvníky do tajů patchworku. Diváci si mohli
nakoupit speciální pomůcky a látky, které v běžných obchodech
nejsou k mání a pořídit si nádherné dárky pro sebe nebo své blízké.
Někteří využili možnost a dárky sami vyráběli ve výtvarných dílnách. Součástí festivalu byly i odborné kurzy, které vedly zkušené
lektorky z Prahy, Brna, Prostějova i Ostravy. O festival byl velký zájem a jeho návštěvnost předčila očekávání organizátorů. „Celkem
jsme přivítali na šest stovek návštěvníků a potěšil nás i zájem škol,
zejména oděvní, kde studenti obdivovali technickou dokonalost
a umělecké provedení vystavených děl,“ uvedla ředitelka festivalu
Ingrid Červeňová.
Foto: Ingrid Červeňová
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FOTOSTRANA

Letos uplynulo 90 let od doby, kdy 28. října vznikl
samostatný československý stát. Toto výročí a státní svátek uctili
místostarostové Oldřich Lindovský a Jiří Voloch u památníku na
Husarově ulici ve Výškovicích (na snímku). Představitelé města
a městských obvodů společně se zástupci partnerských měst Ostravy, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce
legionářské, Armády České republiky a Konfederace politických
vězňů se sešli u památníku v Husově sadu v Moravské Ostravě.
Akce, které se zúčastnily stovky převážně starších lidí, provázely projevy osobností, udílení pamětních medailí a také kladení
věnců. Za městský obvod Ostrava-Jih jej položili místostarostové
Ľubomír Košík a Oldřich Lindovský.
Foto: Michael Kutty

U příležitosti Dne válečných veteránů uctili památku
překročení Odry čs. samostatnou tankovou brigádou 30. dubna
1945 a následujícího osvobození Ostravy starosta obvodu Karel
Sibinský společně s místostarosty Ľubomírem Košíkem a Oldřichem Lindovským. Všichni poté zamířili k památníku Břehy nad
Shopping Parkem Avion. Místostarostové Radim Miklas a Jiří
Voloch uctili památku u pomníků při ZŠ Březinova a ZŠ Klegova.
Foto: Michael Kutty
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Hledáte práci!!!
Českomoravské vydavatelství
s celorepublikovou působností
Přijme nové obchodní managery

Zpravodajství
z vašeho regionu najdete na

tel.: 325 610 967, 325 615 494
775 613 594, 721 633 277
e-mail: manager@kompakt-cr.cz

www.ceskydomov.cz

SC-81447/3

SC-80648/6

SC-81301/1

SC-811155/6

Nabízíme: zaškolení zdarma,
práci v místě bydliště, služební automobil
vyskoé ﬁmanční ohodnocení.
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