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Nové infocentrum na ZŠ Provaznická
V Jubilejní kolonii byly opraveny
další domy na Letecké ulici
Nevzhledný prostor za restaurací
Venuše už je minulostí
Nabídka Střediska volného času

Lidé se bavili
na tradičním Vinobraní

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Nové informační centrum na ZŠ Provaznická
Žákům ostravských škol i široké veřejnosti bude v nadcházejícím školním
roce sloužit nové informační centrum,
které bylo 1. září slavnostně otevřeno na
ZŠ Provaznická v Ostravě-Hrabůvce. Je
spoluﬁnancováno Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem v rámci projektu Škola 21. století – škola informací.
„Jsme rádi, že jsme v konkurenci mnoha
škol Moravskoslezského kraje se svým projektem uspěli jako jedna ze šesti škol v Ostravě,“ uvedla ředitelka ZŠ Libuše Přikrylová a pokračovala: „Všichni víme, že se na
nás informace valí ze všech stran a je velmi
těžké se v nich orientovat. Proto je i v našem školním vzdělávacím programu Škola pro život věnována této oblasti zvýšená
pozornost. Naším záměrem je žáky obou
stupňů školy naučit, jak vybrat informace
podstatné, jak je propojit v logický celek,
jak s nimi dál pracovat a jak je zpracovat,
aby měly smysl.“
V rámci projektu na ZŠ Provaznická vytvořili pro tuto činnost zázemí vybudováním
moderního informačního centra s dostupností nejnovějších informačních zdrojů.

První školní den starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský na ZŠ Provaznická zavítal kromě
informačního centra také mezi prvňáčky.
Foto: Michael Kutty

Nová učebna umožňuje využití moderních
metod výuky s pomocí interaktivní tabule,
vizualizéru, internetu a dalších médií. Pedagogičtí pracovníci absolvovali školení
v oblastech kritického myšlení a komunikačních technologií, vytvořili si podmínky

pro tvorbu a následné používání moderních výukových programů a postupů, které jim umožní zvýšit názornost a pestrost
výuky, zvýšit čtenářské a informační dovednosti žáků a tím je motivovat k celoživotnímu učení.
Michael Kuy

 Den otevřených dveří v DPS Čujkovova
Ve středu 7. října v době od 9 do 17 hodin se bude v Domově pro seniory na
Čujkovově ulici v Zábřehu konat den
otevřených dveří. Akce proběhne v rámci Týdne sociálních služeb vyhlášeného
Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR.

horší část komunikace a na chodník byla
položena zámková dlažba. Skončila také
druhá etapa opravy chodníku Volgogradské ulice, zámková dlažba se pokládá na chodníky v ulicích Horní a Kosmonautů. V plánu jsou i další opravy,
brzy se začne pokládat zámková dlažba na chodník v Krakovské ulici v Zábřehu.

a gymnázium z městského obvodu Ostrava-Jih. Slavností předávání titulů proběhlo ve Valdštejnském sále v Praze.
Zhodnotilo se tak dvouleté úsilí žáků
i pedagogů této školy v oblasti ekologie. Titul byl udělen na základě ekologického auditu, který ve škole proběhl
na jaře.

 Středoškolská ulice v novém hávu
Motoristé i chodci se dočkali, ze Středoškolské ulice v Ostravě-Zábřehu zmizel
nevzhledný asfaltový povrch, který byl
v havarĳním stavu. Opravena byla nej-

 Prestižní ocenění Ekoškola
První střední školou Moravskoslezského kraje, která získala mezinárodní titul Ekoškola, je Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského

Krátce

 Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje občanům, že poradenská služba k otázkám
bydlení se koná ve čtvrtek 8. října od 16
hodin v Kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce.
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Opravena byla další část Jubilejní
kolonie
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...Ještě před pár lety zcela zanedbané domy rostou do
krásy, z malometrážních bytů se stávají byty první kategorie s větší obytnou plochou. Jubilejní kolonie se postupně stává atraktivní adresou, kompletní rekonstrukce celé lokality by měla být dokončena v roce 2012...

5

Lidé se bavili na tradičním Vinobraní
...Lákadlem pro dospělé byl samozřejmě burčák a jihomoravská vína, nejrůznější speciality a koláče. Pro
děti byla připravena jízda na konících, trampolína
a řada pestrých soutěží. Letošního ročníku Vinobraní se zúčastnilo na šest tisíc občanů, akci tentokrát
přálo počasí...

Výstavba nových učeben na ZŠ
Chrjukinova je v plném proudu

6

...Už v listopadu letošního roku budou v prostorách zábřežské ZŠ Chrjukinova otevřeny dvě nové učebny pro
integrovanou výuku přírodovědných předmětů. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou čerpány z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko...
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Prostor za Venuší už vypadá lépe
...Na bezmála pět a půl milionů korun se vyšplhaly
náklady na terénní úpravy prostor za restaurací Venuše v Hrabůvce. Nevzhledná převážně betonová
plocha o celkové rozloze 2782 m2 se během uplynulých dvou a půl měsíců proměnila v pěknou lokalitu
umožňující posezení v příjemném prostředí...

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. • Adresa
vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 111 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Za
vydavatele zodpovědný Bc. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.• DTP: Tomáš Coufal
• 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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Inzertní manažerka:
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz

AKTUALITY
Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

držíte v rukou další číslo radničního
zpravodaje Jižní listy. Co jsme pro vás
tentokrát připravili?
Jako pokaždé jsme se
snažili vybrat a nabídnout vám zajímavé
články a užitečné informace.
Výborná věc se podařila zrealizovat na Základní škole Provaznická v Hrabůvce. Vedle rekonstrukce školní budovy začalo od
září v jejich prostorách fungovat moderní informační centrum s dostupností nejnovějších informačních zdrojů. Přístupné
bude žákům ostravských škol i široké veřejnosti. Více se dočtete na vedlejší straně.
Nový školní rok začal teprve nedávno,
a proto jsme na straně osm připravili souhrnný materiál o provedených opravách
a rekonstrukcích v základních školách našeho obvodu, okrajově se zmiňujeme také
o mateřských školách.
Už od roku 2001 probíhá postupná rekonstrukce rodinného stříbra našeho obvodu.
Jubilejní kolonie se mění před očima a před
pár dny byla dokončena další etapa, která
mj. zahrnovala kompletní opravu domů na
Letecké ulici. Článek si můžete přečíst na
straně čtyři.
Zejména obyvatele Hrabůvky určitě potěší proměna nevzhledného prostoru za restaurací Venuše, bližší informace najdete
na straně devět.
V souvislosti s novým školním rokem přinášíme nabídku aktivit Střediska volného
času, které vedle svého centra v Zábřehu
provozuje také pobočku na Dubině v ulici
Jana Matuška.
Jsem rád, že spousta z vás zavítala na letošní Vinobraní, krátkou reportáž nabízíme na straně pět.
Někteří z vás možná zaregistrovali novou
internetovou doménu www.ostrava-jih.cz.
Tyto stránky jsme zprovoznili začátkem
měsíce září. Zjednodušeně se dá říci, že zde
najdete všechno, co nějak souvisí s naším
městským obvodem. Při tvorbě tohoto radničního zpravodaje jsme totiž limitováni
omezeným počtem stran, takže podrobněji rozpracované informace a spoustu dalších zajímavostí najdete právě na internetových stránkách www.ostrava-jih.cz.
Budu potěšen, když zářĳové Jižní listy přečtete od první do poslední stránky. Přeji
vám pěkný nadcházející podzim.
Bc. Karel Sibinský, starosta
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Opravena byla další část Jubilejní kolonie
Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce se
mění před očima, nedávno byla dokončena další etapa kompletní rekonstrukce tohoto unikátního obytného souboru.
Do užívání bude předáno patnáct bytů ve
třech domech na Letecké ulici.
Ještě před pár lety zcela zanedbané domy
rostou do krásy, z malometrážních bytů se
stávají byty první kategorie s větší obytnou
plochou. Jubilejní kolonie se postupně stá-

Nově zrekonstruované domy na Letecké ulici.
Foto: Michael Kutty

vá atraktivní adresou, kompletní rekonstrukce celé lokality by měla být dokončena
v roce 2012. Vzhledem k většímu stavebnímu a ﬁnančnímu rozsahu se stavební práce provádějí po ucelených etapách. Od zahájení rekonstrukce v roce 2001 až dosud
bylo dokončeno 113 bytů. Náklady na rekonstrukci se prozatím vyšplhaly na 220
milionů korun. „Chceme, aby se celá lokalita uzavřela a ohraničila ulicemi Edisonova, Provaznická, Horní a Závodní,“ uvedl
starosta obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský.
Hlavním účelem probíhajících rekonstrukcí je dispoziční úprava bytů tak, aby odpovídaly všem současným požadavkům
na kvalitní bydlení, a dále změna velikostní skladby bytů k větší rozmanitosti, tedy
k vytvoření i větších bytů spojením dvou
menších tam, kde je to možné. Striktním
požadavkem je přitom zachování, v mnoha
případech spíše znovuvytvoření, původního vzhledu domů ve všech parametrech
a detailech tak, jak je to vyžadováno orgánem památkové péče. Tento náročný pří-

Krátce
 Výstava krojovaných panenek
Až do konce října se v galerii Slezskoostravského hradu koná originální výstava krojovaných panenek. Celkem je k vidění 110 panenek o velikosti cca 60 cm
v různých krojích a čtyři kroje jsou vystaveny v „původní“ velikosti. Autorky
Marie Žilová a Eva Jurmanová se svému
koníčku věnují řadu let, každá z vystavených panenek představuje přesnou repliku českého nebo moravského lidového
kroje a každý výrobek je originál. Předlohou pro ruční výrobu krojů jsou popisy a střihy starých lidových krojů. Výšivky jsou zmenšeniny původní kresby
a oděvní součástky jsou převážně ručně
šité. Při výrobě krojů je použito původních nebo podobných současných materiálů, stuh, krajek, z nichž některé jsou
ručně paličkované. Výstava je návštěvníkům přístupna kromě pondělí denně od
10 do 18 hodin.

Vista) nebo telefonicky u p. Jana Materanky na čísle 732 277 568. Oddíl přivítá
i zájemce o trenérskou práci s mládeží.

 Fotbalisté z Hrabůvky pořádají nábor
Oddíl kopané TJ Sokol Hrabůvka pořádá
nábor žáků a dorostenců ročníků narození 1991–2001. Přihlásit se mohou každé
úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin na hřišti
na Plzeňské ulici (za hotelovým domem

 Turistický oddíl hledá nové členy
Dětský turistický oddíl Ostrava pořádá
nábor nových členů. Zájemci se mohou
přihlásit na tel. čísle 602 310 226 (p. Urban) nebo prostřednictvím e-mailové
pošty: vyroba@ois.com.

 Hlasujte pro MO Ostrava-Jih
Na regionálním informačním portálu CZREGION www.czregion.cz probíhá soutěž o nejkrásnější město a obec
Čech a Moravy 2009. Do soutěže je zapojen také městský obvod Ostrava-Jih.
„Poslední průzkum ukázal, že téměř devadesát procent občanů je se životem na
území obvodu spokojeno. Proto věřím,
že v anketě kliknutím na www.czregion.
cz/ostrava-jih náš obvod podpoří,“ uvedl
místostarosta Radim Miklas. Hlasovat je
možné maximálně jedenkrát za hodinu.
To znamená, že obec dostane od jednoho hlasujícího maximálně 24 hlasů denně. Vyhrává město/obec, které získá nejvíce hlasů. Soutěž probíhá od 1. května
do 30. listopadu. Výsledky budou zveřejněny 5. prosince 2009.

stup znamená postupné „zmrtvýchvstání“
jedné z nejzanedbanějších částí městského obvodu Ostrava-Jih a její proměnu ve
velmi atraktivní a žádanou lokalitu. Uvedená zástavba je zařazena do ochranného
památkového pásma, už v roce 2002 bylo
rozhodnutím Ministerstva kultury ČR prohlášeno třiadvacet vybraných domů Jubilejní kolonie za kulturní památku.
Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce byla
postavena na počest stoletého výročí trvání Vítkovického horního a hutního těžířstva v letech 1921–1932. Autor projektu,
ostravský architekt Ernst Korner, uplatnil
v tomto díle vliv expresionismu a dekorativismu vídeňské provenience. Jednalo se
o sídliště o 605 bytech v jednopatrových
a dvoupatrových domech. Jádrem urbanistické kompozice je ulice Jubilejní, na
niž navazují krátké uliční spojky. Uzavřenost a kompaktnost celého areálu posilují
symbolické motivy průjezdů v přízemích
domů, domovní vchody ve věžových rizalitech a mnoho dalších charakteristických
detailů.
Michael Kuy

Sportovní
odpoledne
Ve sportovní části Vodního areálu Jih
v Zábřehu se ve čtvrtek 17. září uskutečnilo sportovní odpoledne v malé kopané, nohejbalu a tenisu pod záštitou
starosty MO Ostrava-Jih. Soutěžila
družstva Městské policie Ostrava, Policie ČR, pedagogů základních škol, podnikatelů a svůj tým nasadil do boje také
ÚMOb Ostrava-Jih. Tentokrát ani tak
nešlo o výsledky, podstatné bylo příjemně strávené odpoledne, během něhož si zástupci jednotlivých družstev
měli o čem povídat, podělili se o zkušenosti ze svých profesí.
Text a foto: Michael Kuy
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Hledají se pamětníci

Na Vinobraní zahráli Nebratři. V pátek 18. září se na náměstí SNP v Zábřehu uskutečnilo tradiční Vinobraní. Akce pod záštitou starosty MO Ostrava-Jih se konala už po deváté. Program začal ve 14 hodin, vystoupili dechovka Prajzovanka, cimbálová muzika Tolar, dětský folklorní souboj Holúbek, moravský folklorni soubor Ševčík, nechyběly ukázky afrických bubnů,
bojových umění a šermířů. O půl osmé začal koncert skupiny Nebratři. Lákadlem pro dospělé
byl samozřejmě burčák a jihomoravská vína, nejrůznější speciality a koláče. Pro děti byla připravena jízda na konících, trampolína a řada pestrých soutěží. Letošního ročníku Vinobraní se
zúčastnilo na šest tisíc občanů, akci tentokrát přálo počasí.
Text a foto: Michael Kuy

V Říční ulici vystupuje z potrubí potok Zábřežka. Zbývá mu necelých devět set metrů, než se spojí s Odrou. Tento potok si
zvolily dvě studentky ostravského Biskupského gymnázia jako téma Studentské odborné činnosti. A zaměřily se především
na přívalové deště, které způsobují prudké zvednutí hladiny v korytě a rychlý odtok vody, kdy na stromech kolem břehu zůstávají namotané nečistoty ze septiků až do
výšky 150 cm. Práce s názvem „Návrh revitalizace potoka Zábřežky“ se umístila na
druhém místě krajského kola Středoškolské
odborné činnosti a současně získala kladný
posudek ostravského pracoviště Ministerstva životního prostředí. Autorky Kateřina Lekešová a Adéla N. Kročilová, objevily
v archívu akciové společnosti Vítkovice dokumenty, kde potok ﬁguruje pod jménem
„Živ“. Momentálně hledáme potvrzení pamětníků, zda by mohl být pramen Zábřežky v Nové Bělé, kde má jméno „Zyf“. Případné informace mohou čtenáři zasílat na
e-mailovou adresu: radana.p@volny.cz. (d)
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OZO Ostrava rozmístila více kontejnerů

Výstavba nových učeben na ZŠ
Chrjukinova je v plném proudu
Už v listopadu letošního roku budou
v prostorách zábřežské ZŠ Chrjukinova
otevřeny dvě nové učebny pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů.
Finanční prostředky na realizaci projektu
jsou čerpány z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko. Jedna učebna je koncipována jako posluchárna s počítačovým zázemím a interaktivní tabulí.

Jedná se o tabuli ovládanou počítačem, na
které společně v hodině pracují žáci a vyučující. Žáci jsou tímto způsobem aktivně
vtaženi do výuky. Druhá učebna bude laboratoř s kompletní výbavou pro dvanáct
žáků, posluchárna bude pro třicet žáků.
S vlastní realizací projektu se začalo v srpnu, dokončení je plánováno na poslední
říjnový den tak, aby od listopadu mohly
učebny sloužit svému účelu.
(kut), foto: Jana Mikošková

sbíraly přes tři sta tun papíru. Jsme rádi,
že aktivní sběrače neodradily ani nižší
výkupní ceny za papír. Nyní ceny papíru zase stouply, takže jsme si mohli dovolit jít do nového ročníku soutěže s výkupními cenami pro školy zase nahoru,“
uvedl Ivo Stoszek, vedoucí provozovny
OZO Ostrava, která zajišťuje svoz papíru ze škol.
Školy tak nyní dostanou za každý kilogram papíru 50 haléřů. Vítěz soutěže Papírová škola navíc získá od organizátorů
ﬁnanční odměnu ve výši 10 tisíc korun.
„Školní soutěž, kterou tento rok pořádáme už pošesté, se stala tradicí. Jsme rádi,
že školy mají zájem sbírat papír a přispívat tak k enviromentální výchově žáků,“
podotkl ředitel společnosti OZO Ostrava
Ing. Karel Belda.
OZO Ostrava

Výzva:
V neděli 16. srpna kolem 15.15 hodin se v Ostravě na ulici Plzeňské
na přechodu pro chodce stala dopravní nehoda, při které došlo ke
srážce autobusu s chodcem. Policie tento případ prošetřuje, ale
chybí jí svědci, kteří by mohli tuto
událost osvětlit. Pokud nehodu někdo viděl, ať kontaktuje prap. Barana na tel. 974 725 585. Na zastávkách autobusů a v okolí přechodu
se v tuto dobu pohybovala spousta osob, proto prosím o pomoc při
vyšetření této nešťastné události.
Veškerá svědectví nám velmi pomohou. Všem, kteří najdou odvahu se přihlásit, předem moc děkujeme.
Marika Chrenšťová

INZERCE
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V letních měsících přidali do města pracovníci společnosti OZO Ostrava v souladu s plánem odpadového hospodářství
města přibližně 50 nových kontejnerů na
papír. „Kromě nově vybudovaných stanovišť na separovaný sběr jsme doplňovali modré kontejnery na stanoviště, kde

bylo doposud možno vyhazovat pouze
plast a sklo. Další kontejnery jsme přidávali tam, kde kapacita dosavadního nestačila a kde docházelo k častému přeplňování,“ uvedla Vladimíra Karasová,
vedoucí Centra odpadové výchovy a propagace společnosti OZO Ostrava. OZO
v Ostravě rozmístilo ve své svozové oblasti doposud 1044 kontejnerů na papír,
z toho 968 v Ostravě. „Nádoby máme
rozmístěny plošně po celé Ostravě.
K třídění papíru přispívají kromě kontejnerů na separaci také soutěže škol ve
sběru papíru, které společnost OZO Ostrava každoročně vypisuje ve spolupráci se společností A.S.A. O soutěž Papírová škola je mezi ostravskými školami
stále velký zájem. „Do loňského ročníku
se zapojilo přes sedmdesát škol, které na-

SC 81894/8

Společnost OZO Ostrava v létě rozmístila v Ostravě dalších padesát odpadových nádob na separovaný sběr papíru.
O třídění papíru se zajímají také školy.
Vítězná škola minulého ročníku soutěže
Papírová škola nasbírala téměř 32 tun
papíru, během prvních dvou týdnů nového školního roku se k účasti v soutěži
přihlásilo už 22 ostravských škol.
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Tensingáři v Ostravě
Dvě stě tensingářů z České republiky a ze
Slovenska se v říjnu sjede do Ostravy, kde
se uskuteční jedenáctý Československý
tensingový festival s názvem Wait for it
(Počkej si na to). Začne ve středu 28. října v Základní škole MUDr. Emílie Lukášové v Hrabůvce. Za poplatek sto korun
je přístupný i veřejnosti (včetně účasti na
workshopech).
Více než patnáct tensingových skupin se
každoročně schází na této tradiční akci
plné koncertů, kreativních workshopů
a zábavy. Vzhledem k tomu, že v Ostravě
má tato nevšední aktivita velký úspěch
a existují zde tři tensingové skupiny, rozhodli se organizátoři uspořádat letošní festival právě v moravskoslezské metropoli. Ostravský festival zpestřili hned
několika specialitami. Účastníci budou
vytvářet nový český rekord v disciplíně
Největší zpívající sbor v ostravském autobuse, ale také uspořádají závěrečný koncert pro veřejnost. Představení se odehraje v pátek 30. října od 18 hodin v klubu
Akcent v Hrabůvce.
Ten Sing je hudebně-sociální aktivita občanského sdružení YMCA. Je to skupina
mladých lidí ve věku od třinácti let, kteří mají rádi hudbu všeho druhu. Písničky, které se jim líbí, nacvičí a poté předvedou na koncertě, který zahrnuje i tance
a divadelní vsuvky. Skupinu tvoří především velký sbor, ve kterém zpívají všichni
zúčastnění a kapela. Každý má možnost
podílet se na práci ve workshopech. (d)

Ocenění MO
Ostrava-Jih

AKTUALITY

Krátce

Městský obvod Ostrava-Jih, odbor školství a kultury, každoročně vyhodnocuje
a oceňuje úspěchy občanů, dětí i mládeže v zájmových aktivitách a činnostech,
a to v kategoriích úspěchy dětí a mládeže v zájmových aktivitách a sportu a pracovníci s dětmi a mládeží. Písemné návrhy na ocenění mohou občané zasílat na
adresu Městský obvod Ostrava-Jih, odbor
školství a kultury, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka nebo na e-mail sylva.sladeckova@ovajih.cz v termínu do 20. října
2009. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení osoby, její bydliště, rozsah její činnosti a důvody podání návrhu. Z návrhů
budou vybráni nejúspěšnější, kterým předá ocenění starosta MO Ostrava-Jih Karel
Sibinský.
(kut)

 MMO pořádá semináře
Odbor školství, kultury, sportu
a volnočasových aktivit Magistrátu
města Ostravy pořádá semináře pro
žadatele o účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro
rok 2010. Semináře se uskuteční ve
14.30 hodin v zasedací místnosti č.
306 v budově Nové radnice, Prokešovo nám. 8. Na semináři bude zároveň představen nový způsob podání přihlášek/žádostí do výběrového
řízení dle níže uvedených oblastí –
školství 8. října, kultura 12. října,
handicapovaní včetně dětí a mládeže 13. října, prevence kriminality 13. října, protidrogová prevence
13. října, volný čas 13. října, tělovýchova a sport 14. října, vrcholový
sport 14. října.
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Soutěžní odpoledne ve skateparku. Zástupci oddílu prevence a dohledu Městské policie Ostrava ve
spolupráci s ÚMOb Ostrava-Jih připravili na přelomu prázdnin a nového
školního roku ve skateparku na ulici
29. dubna ve Výškovicích vědomostní
soutěže pro děti o drobné ceny. „Jsem
rád, že se akce po všechny tři odpoledne těšila velkému zájmu,“ uvedl místostarosta MO Ostrava-Jih Jiří Voloch.
Text a foto: Michael Kuy

ZE ŽIVOTA ŠKOL
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ZŠ Provaznická v novém hávu
Většina základních škol nejlidnatějšího
ostravského obvodu Jih prošla během
prázdninových měsíců rekonstrukcemi.
Na některých z nich se vedle drobných
oprav pustili i do náročnějších akcí.
Ve zcela novém hávu přivítala žáky ZŠ
Provaznická. Budova se skví novou fasádou, plastovými okny se žaluziemi, navíc
je zateplena. Vyměněny byly vstupní dveře a tělocvična byla opatřena zateplenou
střechou. Rekonstrukce přišla na více než
dvanáct milionů korun a byla ﬁnancována
převážně z fondů Evropské unie. Žáci ZŠ
Mitušova 16 se mohou těšit na nové sociální zařízení, jehož kompletní rekonstrukce
proběhla také v ZŠ Klegova 27 a v ZŠ Krestova. Jeden z pavilonu této školy byl vymalován. Rekonstrukce šaten a jejich následné
malování proběhlo v ZŠ Klegova 29.

Na ZŠ V. Košaře se v průběhu prázdnin zaměřili na rekonstrukci osvětlení ve
všech třídách. „Navíc třídy a chodby byly
nově vymalovány,“ dodal ředitel školy
Vladimír Durčák. Rozsáhlé, dlouhodobě
plánované opravy, především rekonstrukce pavilonu tělesné výchovy, proběhly na
ZŠ Horymírova. K dalším novinkám patří zateplení pláště budovy, výměna oken
v tělocvičnách, oprava osvětlení v učebnách a jejich malování. Ve dvou pavilonech ZŠ A. Kučery byly v červenci ukončeny práce na výměně střešní krytiny.
V prostorách školní jídelny byl opraven
výtah a také v této škole byly vymalovány třídy.
Velké rekonstrukce proběhly v ZŠ F. Formana. Na dvě stě tisíc korun přišla oprava třech vytopených podlaží. Celkové
rekonstrukce se dočkala přírodovědná
učebna, dokončeny byly opravy školních

dílen a skladů. Do tříd, školní družiny
a informačního centra byly instalovány
žaluzie. „Provedli jsme rozšíření kamerového systému, došlo k vybudování telefonních rozvodů na prvním stupni a znovu jsme opravili dřevěné průlezky na
školním hřišti, které zdevastoval dosud
neznámý pachatel,“ řekla ředitelka školy
Ivona Klímová. Žáci uvítají nově vymalované třídy, chodby a školní kuchyň.
V ZŠ Srbská během prázdnin vyměnili
střešní krytinu tělocvičny, opravili vstup
do školní družiny a byly opraveny také
podhledy v přízemí hlavní budovy. Termoventily s čipy ve všech učebnách, kabinetech a sborovnách provedli na ZŠ
V Zálomu, částečnou opravou prošlo
i oplocení hřiště. Generální opravy se dočkaly střechy dvou pavilonů ZŠ Volgogradská, vymalovány byly třídy a sklepy
pod kuchyní.
Michael Kuy

MŠ Mitušova 16 se pyšní dětským hřištěm
Přestože během prázdninových měsíců se
opravy a rekonstrukce soustředily většinou do základních škol, stranou nezůstaly ani objekty pro předškoláky. Na území
městského obvodu Ostrava-Jih proběhla
největší rekonstrukce v MŠ Mitušova 8,
kde došlo k realizaci projektu „Zasklení
teras a spojovacích chodeb MŠ“. Všechny

Děti v ostravské MŠ si hrají
s namibijskou panenkou
Z ﬁnančních prostředků získaných sběrem pomerančové kůry zakoupila Mateřská škola Za Školou v Ostravě-Zábřehu
v rámci spolupráce s největší neziskovou
organizací Člověk v tísni panenku vyrobenou dětmi v dílně v daleké Namibii.
Záslužný čin byl oceněn i v samotné zemi
ležící na západním pobřeží Afriky. Na internetových stránkách namibĳské dílny se
objevila citace učitelky ostravské MŠ Aleny
Freyové: „Naše děti vedeme k poznávání
odlišných kultur a rozvíjení multikulturního pohledu na svět. Hra s namibĳskou
panenkou je pro děti stejně zábavná jako
s těmi, na něž jsme zvyklí u nás. Co víc, učí
nás, že odlišné způsoby života nejsou bariérou mezi námi. Děkujeme lidem z dílny
v Keetmanshoopu.“
(kut)

komunikační cesty mateřské školy, které probíhaly venkovními terasami, byly
osazeny plastovými okny, byla provedena rekonstrukce dlažby ve spojovacím
krčku budovy A i B a nainstalováno nové
osvětlení. Rekonstrukce střechy se dočkal
pavilon B.
V sousední MŠ Mitušova 16 došlo k za-

teplení a výměně oken na chodbě v přízemí a v prvním patře. V zahradě bylo
instalováno nové dětské hřiště v celkové
ceně 54 tisíc korun. Tři sociální zařízení
byla opravena v MŠ Volgogradská, v MŠ
A. Kučery dokončili plánovanou rekonstrukci kuchyně a do tříd MŠ Rezkova byl
pořízen nový nábytek.
(kut)

Zahrada MŠ Staňkova
má lepší vybavení
Děti ve výškovické MŠ Staňkova mohou
od léta využívat zrekonstruovanou zahradu. V rozsáhlé a členité zahradě je řada nových herních prvků – skluzavka a věžička
se skluzavkou, zvířátka na pružině, tabule s panáčky, lavičky nebo vodník s košem
pro míč. „Dřevěné sestavy dětem pomáhají rozvíjet především psychomotorické dovednosti. Kvalitnější vybavení školní
zahrady využĳí nejen děti z naší mateřské školy, ale při různých akcích také děti
z blízkého okolí,“ uvedla ředitelka MŠ Šárka Beranová. V horkých letních dnech našli předškoláci příjemné osvěžení v bazénku, který byl opraven z prostředků ÚMOb
Ostrava-Jih.
Text a foto: Michael Kuy
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V Hrabůvce byl upraven nevzhledný
prostor za restaurací Venuše
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koutů této nesmírně rozlehlé země. Šťastnou náhodou jsme získali povolení vkročit i do pohraničních pásem, kam před
„perestrojkou“ nikdo nesměl,“ dodal Šimánek.
Vyprávění o cestě na Bajkal vzbudilo
u diváků a čtenářů velký ohlas, a proto
se Leoš Šimánek rozhodl tuto diashow
obohatit o další nepublikované záběry,
lépe zdokumentovat některé části cesty
a znovu ji uvést. Zajímavým způsobem
se snaží přiblížit výjimečnost této rozlehlé a kulturně různorodé země s krásnou
přírodou a někdy neobyčejně drsnými životními podmínkami.
Leoš Šimánek více než polovinu svého života strávil cestováním a na expedicích,
žil v Německu a v Kanadě. Už od roku
1975 se věnuje cestopisné literatuře jako
autor i fotograf. V mnoha zemích je známý svými fotoreportážemi a cestopisnými publikacemi s bohatým obrazovým
doprovodem. Dosud vydal patnáct publikací, v televizi, v rozhlase a ve svých
Actin-Vision-Diashows se dělí s veřejností o neobyčejné zážitky a dobrodružství
z cest.
(kut)
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Prostor se restaurací Venuše se proměnil v pěknou lokalitu umožňující posezení
v příjemném prostředí. Foto: Michael Kutty

Live-diashow Leoše Šimánka
V neděli 11. října v 15 a v 19 hodin v Domě kultury Akord uvede Leoš Šimánek
velkoplošnou panoramatickou live-diashow se šesti projektory s názvem Rusko
– země plná překvapení. Známý cestovatel, fotograf a spisovatel hledal přirozený
způsob života a nedotčenou přírodu od
Karpat až k Bajkalu.
„Během cesty napříč Ruskem a jeho přilehlými jižními republikami jsem objevil
oblasti, které unikly ničivému působení
člověka za předchozího režimu a uchovaly se ve své neporušené podobě. Daleko od měst jsem se setkal s lidmi žĳícími
tradičním způsobem života,“ uvedl Šimánek.
Se svou manželkou a kamarádem, který dobře znal celou zemi před i za Uralem, procestoval obrovité Rusko a poznal
tamější život na vlastní kůži. Se speciálně upravenou nákladní tatrou posádka
zdolala i ty nejobtížnější terény. Účastníci expedice podnikali dlouhé výpravy na
koních, vzrušující raing, vysokohorské
výstupy včetně lyžařských túr i plavbu
na plachetnici.
„Dostali jsme se až do nejvzdálenějších

SLEVA
Z CENY
DOMU

bí

V jejím centru vznikl kruhový květník se
třemi nasvícenými modrými balvany, které však postupem času vlivem povětrnostních podmínek získají mnohobarevnou
podobu. Mezi nimi jsou zasazeny sibiřské
irisy. Stávající výsadba nebyla regenerací
nĳak dotčena, naopak přibylo sedm nově
vysazených stromů – šest růžově kvetoucích třešní a jeden javor mléčný, přibylo rovněž bezmála dvě stě kusů levandulí. V prostoru vznikly nové chodníky tak,
aby nedocházelo k vyšlapávání dalších
tras. Technickou vybavenost doplňují la-

vičky, kruhová posezení, odpadkové koše
a dvě válcové plakátovací plochy.
„V rámci regenerace sídlišť na území našeho městského obvodu jsou postupně vytipovávány lokality, které jsou svým vzhledem zastaralé či zdevastované a vyžadují
úpravy tak, aby byly funkční,“ uvedl starosta Ostravy-Jihu Karel Sibinský.
V minulosti už proběhlo několik etap regenerace terénních ploch v rámci projektu
humanizace sídliště Dubina.
(kut)

INZERCE

Na bezmála pět a půl milionů korun se vyšplhaly náklady na terénní úpravy prostor
za restaurací Venuše v Ostravě-Hrabůvce.
Nevzhledná převážně betonová plocha
o celkové rozloze 2782 m2 se během
uplynulých dvou a půl měsíců proměnila
v pěknou lokalitu umožňující posezení
v příjemném prostředí.
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Rozmanitá nabídka
Střediska volného času

V hodině pod drnem
Na knižní pulty se v těchto dnech dostává
nejnovější knížka ostravského autorského
tandemu Miroslav Sehnal a Břetislav Uhlář nazvaná Hodinu pod drnem. Podtitulem knihy je (Ne)konečné scény s hormony
a geny, což už samo o sobě vypovídá o záměru autorů postihnout křehká témata lásky a partnerských vztahů. V barevném přebalu s kresbou Adolfa Borna najdou čtenáři
šest tematicky propojených Sehnalových
povídek, proložených decentně erotickou
a klukovsky hravou Uhlářovou poezií.

Na obou místech probíhá zápis do zájmových kroužků, jejichž nabídka je i letos široká a doplněna o několik novinek. Mezi nabízenými sportovními kroužky je tradičně
největší zájem o ﬂorbal, sálovou kopanou
a stolní tenis. V tanečních a pohybových
kroužcích se největší oblibě těší kroužky
mažoretek a roztleskávaček, street dance a jiných moderních tanečních stylů, ale
také folklórní soubory. V letošním roce otevřel své brány pro zájemce i valašský folklórní soubor Holúbek, který slibuje po celý
rok vystoupení na mnoha akcích.
Stranou nezůstává ani pravidelný pohyb
a aktivity těch nejmenších. Pro maminky s dětmi od dvou let budou opět otevřeny pravidelné a oblíbené dopolední kurzy
s názvem Klubko. Rodiče si se svým dítkem
projdou částí pohybovou, hudební, společenskou i kreativní. K dispozici je také plně
vybavená herna a dětská tělocvična, nově
také na pobočce na Dubině. Předškolní děti
se mohou těšit na pohybové a míčové hrátky nazvané Lišáci nebo do taneční školičky Vrabčáků. Připravena bude keramická
dílna Cvrček. Mezi relativně nové kroužky

pro menší děti patří ekoateliér Barvínek,
kde jsou děti seznamovány s ekologií, vztahem k přírodě, přírodními materiály a výrobky z nich. V tomto kroužku děti poznají
přírodu opravdu všemi smysly a rozvinou
svou fantazii a kreativitu.
V nabídce kroužků letos přibylo několik novinek. První z nich je kroužek s přírodovědnou tématikou a s názvem Máme rádi zvířata. Jak už samotný název napovídá, bude
určen především malým chovatelům a všem
dětem, kterým čtyřnozí i opeření mazlíčci
nejen přirostli k srdci, ale mají chuť dozvědět se něco zajímavého ze života zvířat. Připraven je bohatý program kroužku i mnoho
výletů a exkurzí do zoologických zahrad,
chovných a záchranných stanic a chráněných území bohatých na faunu a ﬂoru.
Další novinkou v zábřežském SVČ je atraktivní žonglérsko-kejklířský kroužek, kde se
zájemci naučí triky a správné točení s POI.
Na Dubině patří k novinkám především
zajímavý kroužek historického šermu Dračí doupě pro pokročilé i úplné začátečníky a nově otevřený večerní kurz keramiky
pro dospělé a rodiče s dětmi.
V SVČ neopomíjejí ani volný čas dospělých a seniorů. Právě pro ně jsou připraveny vždy začátkem měsíce oblíbené Tvořivé
soboty, kurzy keramiky a hrnčířského kruhu pro dospělé, a mnohé výlety a akce na
klíč pro rodiny s dětmi i seniory.
Hana Stodůlková
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Návštěva integračního tábora. Malebné prostředí v Dívčím Hradu na
Osoblažsku se v srpnu stalo dočasným domovem mentálně a tělesně postižených dětí. Integrační tábor uvedli
v život pracovníci klubu Stonožka, který ﬁnančně podporuje Úřad městského
obvodu Ostrava-Jih. Náplň jejich činnosti byla více než rozmanitá. „Hlavní
je to, že děti jsou v kontaktu s přírodou,
máme tady i zvířata, takže se věnujeme chovatelství, dále pěstitelství i běžným táborovým hrám,“ uvedl předseda
ostravské Stonožky Jan Pucher s tím,
že aktivně prožitý pobyt si děti velice pochvalovaly. „Všechny děti nemají to štěstí, že se narodí zdravé. Nesou
si s sebou handicap, a proto cítím určitou morální povinnost z prostředků,
které má radnice k dispozici, jim alespoň trošku ulehčit život a udělat radost,“ dodal starosta obvodu Karel Sibinský, který tábor navštívil společně
s místostarostou Jiřím Volochem. (kut)

Pro všechny, kteří chtějí aktivně trávit svůj
volný čas, je připraven program jak ve
Středisku volného času (SVČ) v Zábřehu
na Gurťjevově ulici 8, tak na jeho pobočce
na Dubině v ulici J. Matušky 26.

SC 81560/5
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Hospic rozšíří svou kapacitu
Dva roky slouží v Ostravě pacientům v závěru života Hospic sv.
Lukáše. Zdravotnické zařízení s kapacitou 30 lůžek se nachází
na Charvátské ulici ve Výškovicích.
„Umírání a smrt je přirozenou součástí života a charitní Hospic
sv. Lukáše vytváří důstojné podmínky pro závěr života pacientů převážně s onkologickou diagnózou, u kterých už byla ukončena léčba,“ přiblížil smysl hospicové péče ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.
Ještě v letošním roce se připravuje rozšíření kapacity hospice
o čtyři odlehčovací lůžka, aby se péče mohla stát dostupnější.
Investici a vybavení za 750 tisíc korun pomůže ﬁnancovat Nadace OKD, Moravskoslezský kraj a také přispěje výtěžek beneﬁčního koncertu s názvem „Sešli se, aby pomohli…“, který se
konal v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu.
Od otevření hospice jeho služeb využilo 438 pacientů, pro většinu z nich byl hospic posledním životním zastavením. Samozřejmostí hospicové péče je podpora blízkých osob pacienta a také
jejich neomezený přístup a pobyt v zařízení. Těchto služeb využívá asi polovina rodin, blízkých osob, z čehož další polovina
využívá i přistýlek v pokojích pacientů.
Hospic sv. Lukáše vznikl díky významné dotační podpoře statutárního města Ostravy, Ministerstva zdravotnictví ČR, Moravskoslezského kraje a příspěvků mnoha nadací, ﬁrem i drobných
dárců.
(d)

Krátce
 Den orientace v přírodě
Městský svaz orientačního běhu v Ostravě při Ostravské tělovýchovné unii připravil na středu 14. října náborový orientační závod s názvem Den orientace v přírodě. V Hrabůvce
se sejdou děti pod vedením svých učitelů na ZŠ MUDr. Emílie Lukášové. Závodit se bude v bezprostředním okolí školy na mapě pro orientační běh. Akci připraví oddíl aktivního
pohybu při TJ Baník Ostrava. Ve Výškovicích připraví závod
Sportovní klub orientačního běhu Ostrava ve spolupráci se
ZŠ Srbská. U této školy pak bude sraz a závody proběhnou
na mapě Bělský Les. Den orientace v přírodě proběhne na
obou místech od 9 do 13 hodin.

AKTUALITY

Vážení občané,
rád bych se na vás obrátil v záležitosti znečištění životního
prostředí hlukem, neboť se v poslední době množí stížnosti,
zejména z městského obvodu Radvanice a Bartovice, ale mám
za to, že tento problém je obecný a týká se celého města.
Hluk, který mám na mysli, je stejný jako každé jiné znečištění, proti němuž se nelze účinně technicky bránit a který může
„obšťastňovat“ sousedy třeba celý víkend (např. cirkulárky,
rotační sekačky, různé nástroje pro udržování nemovitostí, ale
také neveřejná produkce hlasité hudby). Tento hluk významným způsobem zasahuje do života ostatních občanů a většinou nebývá takové intenzity, aby poškodil sluch, ale narušuje pohodu a obtěžuje.
Způsob ochrany před hlukem upravuje obecně zákon
o ochraně veřejného zdraví a hygienické limity hluku stanovuje nařízení vlády, v němž je také uvedeno, na co se toto
vládní nařízení nevztahuje (např. hluk z užívání bytu – ledničky, vysavače, vysoušeče vlasů apod.). Rovněž sem nepatří hluk vznikající u rodinných domů, rekreačních objektů
a jiných nemovitostí, tedy nám všem známé cirkulárky, rotační sekačky a nejrůznější nástroje používané k zábavě nebo
k údržbě těchto objektů.
Neplnění nebo porušování povinností stanovených zákonem
o ochraně veřejného zdraví a nedodržování nařízení vlády
projednávají orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Případy, na něž se nevztahuje nařízení vlády,
projednávají orgány obce většinou jako přestupky proti veřejnému pořádku podle přestupkového zákona.
Vzhledem k tomu, že město má připravenou obecně závaznou vyhlášku o ochraně před hlukem o svátcích a ve dnech
pracovního klidu, rozhodl jsem se oslovit touto cestou všechny občany a vyzvat je k ohleduplnosti a toleranci ke svým
sousedům při používání hlučných přístrojů a nástrojů. Obecně platí, že vlastník věci nesmí hlukem „nad míru přiměřenou poměrům“ obtěžovat sousedy nebo vážně ohrožovat výkon jejich práv.
Pokud budeme k sobě vzájemně tolerantní a ohleduplní, nemusí naše město přĳímat obecně závaznou vyhlášku na ochranu před hlukem. Nedodržování takovéto vyhlášky je pokutovatelné, což není příjemné pro kapsu občana.
Dalibor Madej,
náměstek primátora MMO pro životní prostředí

INZERCE

Â ½Û_Ýë¤ª¨¥¡£©Ó
©¢¤¢¢¿áäÓèåÝVÁåæäÓèÓ
Æ×Þ ¬©¥©ª©£¤¤«
ééé æßåæçÖÛá Õì
×ßÓÛÞ¬ß ÝÓàÝÓ²Û×ê Õì

ÀÁÈ»À½³ÈÁ¶´ÁÇÄÈÀ-
ÆÇ½ÁÈQµº¾ÁT»Å·½³µ·¾Ç¾»Æ»¶Ë

Rekvaliﬁkace
Semináře

Ă»æÙÙâ·ÕÊÝèÙÄæÙçèÝÛÙ älçèæãÞîÕàãÙââÕ
äçãÖÙâlâlîßãÚæÙßêÙâaâlÜãéàèæÕîêéßé ÞÙÜã
äçãÖÙâláØã×ÜXîlßØÙçèæéß×ÝèéßãêcèßXâd¢

ÂÛâ×ÖÞá×àjÛàì×äVæçåÞ×èÓ£¢

11

Kurzy
Pomaturitní studium

SC 90851/2

Garance nejnižší ceny na trhu.
Skupiny maximálně do 10 lidí.
Volejte: +420 774 704 346

www.vzdelavani-kurzy.cz

SC 90907/1

(účetnictví, mzdy, daně, IT, marketing, management)
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Centrum odborného vzdělávání
„nejlepší cesta jak se vzdělávat“

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
4., 11., 18. a 25. 10. v 17 hodin – TANEČNÍ VEČERY
– pro příznivce společenského tance se skupinou
DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
13. 10. v 19 hodin – MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD –
divadelní představení s E. Balzerovou, předprodej
KD K-TRIO, OIS.
15. 10. v 17.30 hodin – ANDĚLSKÝ SEMINÁŘ
A ELEMENTÁRNÍ BYTOSTI. Na téma jak nám
andělé a elementární bytosti pomáhají při léčení
nemocí a překonávání těžkostí v běžném životě
přednáší léčitel František Libica. Předprodej KD
K-TRIO.
15. 10. v 19 hodin – BLUE EFFECT – unplugged
koncert. Radim Hladík – kytara, Honza Křížek –
zpěv, kytara, klávesy, Woj ech – baskytara, Václav
Zima – bicí. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
22. 10. v 17. 30 hodin – O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH A JEJICH VLIVU NA ZDRAVÍ –
přednáší známý autor knih Miroslav Hrabica.
Vztahy s ostatními lidmi – oblast největšího učení,
radostí i bolů, co můžeme sami učinit pro zlepšení
svého života, chyby ve vztazích a jejich odraz v nemocech, ukázky léčby. Předprodej KD K-TRIO.
22. 10. v 19 hodin – HANA a PETR ULRYCHOVI
a JAVORY – koncert v kině Luna. Předprodej KD
K-TRIO, kino Luna, OIS.

 Dětem
1. 10. v 10 hodin – LETEM SVĚTEM – SONYEM
A MARTY připravili pro děti multimediální show
za použití zvukové světelné techniky. Pořad pro MŠ
a ZŠ.
11. 10. v 10 hodin – PRINC BAJAJA. Bajaja přemůže pětihlavou dračí saň, bude hájit královský
hrad. A to vše proto, aby získal ruku, ale hlavně
lásku krásné princezny. Pohádka pro nejmenší, hrají
herci Divadla Kuba. Předprodej KD K-TRIO.
18. 10. v 10 hodin – O ZLÉ KRÁLOVNĚ – výpravná
pohádka na motivy českých klasických pohádek.
Kino Luna. Předprodej KD K-TRIO, kino Luna.
25. 10. v 10 hodin – HALLOWEN S HOPSALÍNEM. Strašidelné dopoledne pro děti plné písniček
a tance. Předprodej KD K-TRIO.
29. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY S KAMARÁDY.
Prázdninová nabídka pro žáky 1.–6. tříd. Nechcete,
aby se děti doma nudily? Připravili jsme pro ně zajímavý program. Vyrazíme s nimi na výlet, kde zažĳí
s kamarády hodně legrace, poznají nové hry i zajímavá místa v okolí Ostravy. Přihlášky přĳímáme do
20. 10. 2009 na recepci KD K-TRIO.

 Výstavy
Momentky z jihozápadní Anglie – FOTOGRAFIE
MARTINA KUFFA. Kresby, pastel, úhel, olej, akvarel – OBRAZY VLASTY HÁJKOVÉ – Restaurace
K-TRIO.
5. 10. od 17 hodin – vernisáž – HEDVÁBNÝ SVĚT –
malba na hedvábí. Irena Egertová, Eva Vontorová.

 Vzdělávací kurzy a semináře
10. a 11. října od 9.30 do 18.00 hodin – RODINNÉ
KONSTELACE – víkendový seminář. Metoda rodinných konstelací vám nabízí nový pohled na celek, ze kterého pocházíte, ve kterém žĳete nebo
který hledáte. Seminářem vás provede zkušený terapeut D. A. Červenka.
10. a 11. října od 9.00 do 16.00 hodin – ASTROLO-
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GICKÝ TAROT. Víkendový seminář s Mgr. Annou
Kudelovou. Výuka výkladu symbolonových karet.
Taneční pro manželské páry a partnerské dvojice
– začátečníci, pokročilí. V 10 výukových lekcích
se naučíte základy nejznámějších tanců, jako jsou
blues, polka, valčík, anglický waltz, tango, foxtrot,
čača, jive, mambo, slowrock. Zahájení: 12. 10.
• Výuka hry na kytaru • Hra na africké bubny •
Uzdravující síla čaker • Praktická psychologie • Bylinky a alternativní léčba • Mandaly – cesta k sebepoznání • Numerologie – tajemství čísel • Astrologie • Cestou sám k sobě – ozdravení těla a duše •
Angličtina, Francouzština (celoroční).

 Kurzy pro děti
Výuka hry na kytaru od 8 let • Výtvarná školička
angličtiny od 5 let • Výtvarný kutil od 8 –13 let.

 Komorní klub
8. 10. v 18.30 hodin – PODZIMNÍ SETKÁNÍ S KLAVÍREM. Michal Bárta – klavír, Regina Bednaříková
a Michal Bárta – klavírní duo. W. A. Mozart: Sonáta
C dur KV 545 – Allegro, Adagio, Allegro, F. Mendelsohn-Bartholdy: Píseň beze slov E dur op.19, č.1, F.
Liszt: Etuda podle Paganiniho a moll, F. Liszt: Parafráze na Rigole a. Předprodej KD K-TRIO, OIS a na
místě od 17.30 hodin v den koncertu.
15. 10. v 18 hodin – MEXICO a GUATEMALA – II .
díl. Cestopisná přednáška Pavla Hamzy nás zavede
do mayské hvězdárny Mirador a podíváme se do
posvátné studny v Chichén Itzá. Nevynecháme ani
obrovský komplex chrámů uprostřed pralesa v guatemalském Tikalu a snad nejkrásnější mayské sídliště v mexickém Palenque. Předprodej KD K-TRIO,
v den akce na místě od 17.30 hodin.
22. 10. v 18. 30 hodin – SETKÁNÍ S DECHOVÝMI
NÁSTROJI. Koncert studentů dechového oddělení Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě.
Malcolm Arnold: Sonatina, Henri Du ileux: Sonatina Béla Bartók: Rumunské lidové tance pro klarinet a klavír, Carl Jacobi: Introdukce, Téma a variace,
Eugéne Bozza: Aria Albert Franz Doppler: Uherská
pastýřská fantazie, Henri Rabaud: Solo de concours.
Předprodej KD K-TRIO, OIS a na místě od 17.30 hodin v den koncertu.

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 vždy půl hodiny před začátkem prvního představení a poté nepřetržitě do 19.45 h.

Nabídka pondělních ﬁlmových představení za zvýhodněné vstupné 50 Kč :
5. 10. 17.00 G. I. JOE
12. 10. 17.00 JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE
19. 10. 17.00 G-FORCE
26. 10. 17.00 COCO CHANEL
25. 9.–3. 10. v 17.00 a 19.30 hodin:
MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL OSTRAVA KAMERA OKO.
Bližší info www.ﬁlmfestivalostrava.com
Od neděle 4. 10. do středy 7. 10. v 17.00 hodin: G.
I. JOE (USA 2009). Organizace zvaná G. I. Joe, která
používá nejvyspělejší technologie a nejprověřenější
lidské zdroje k tomu, aby bojovala se zlem, doslova
od pólu k pólu. V hledáčku jejích členů se aktuálně
nachází zbrojařská ﬁrma Destro a záhadná organizace zvaná Kobra, jejíž aktivity kormidlují svět směrem k čím dál většímu chaosu. České znění, ml. přístupný, 118 minut. Vstupné 75 Kč.
Od neděle 4. 10. do středy 7. 10. v 19.30 hodin, od
čtvrtka 8. 10. do středy 14. 10. v 17.00 hodin (mimo
10. 10.): JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE. (ČR,
Maďarsko, Polsko, Slovensko 2009). V našem příběhu
poznáváme Jánošíka (Václav Jiráček) jako vojáka
Rákocziho vojska. O pár let později ho vidíme v cí-

sařském vojsku, kde hlídá vězně u správce Bytčianského zámku Krištofa Ugronoviča (Marián Labuda).
Jednoho však neuhlídá, nebo spíše uhlídat nechce…
Je jím dávno pronásledovaný zbojník kapitán Tomáš Uhorčík (Ivan Martinka). Další zimu tráví Jura
doma v Terchovej. Uhorčík si ho najde a přesvědčí
ho, aby se přidal ke zbojníkům. Jánošík si brzy získá
obdiv jak Uhorčíka, tak i některých členů zbojnické
družiny. Mezitím, co Jánošík poznává zbojnický život, se Uhorčík zamiluje, rozhodne se oženit a změnit svůj život. Juro se ujímá vedení družiny. Bohatým bere a chudým dává, mezi lidmi o něm začínají
kolovat legendy… Režie Agnieszka Holland. Mládeži nepřístupný, historický, 140 minut. Vstupné 80
Kč.
Od čtvrtka 8. 10. do středy 14. 10. v 19.30 hodin
(mimo 10. 10.): HANEBNÝ PANCHARTI (USA
2009). Nový ﬁlm režiséra Quentina Tarantina nás
zavede do Francie během druhé světové války
a seznámí nás se skupinou osmi amerických vojáků, známou jako The Basterds. Ti byli vybráni,
aby coby civilisté šířili strach po celé Třetí říši tím,
že budou Němcům vracet jejich brutalitu i s úroky.
V hlavních rolích Brad Pi , Eli Roth, Diane Kruger
aj. České titulky, mládeži nepřístupný, 149 minut.
Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 15. 10. do středy 21. 10. v 19.30 hodin:
MUŽI V ŘÍJI (ČR 2009). Nový český ﬁlm se odehrává v malé jihomoravské vesnici Mouřínov, v níž
končí silnice. Obyvatelé touží stát se obcí „průjezdní“, a protože je mezi nimi přeborník ve vábení
jelenů, vynaloží velké úsilí, aby se v obci konalo mistrovství Evropy v této ojedinělé, avšak zajímavé
disciplíně. V hlavních rolích J. Plesl, Eva Vrbková,
M. Trnavský, J. Hanzlík, M. Vančurová, P. Zedníček, J. Lábus, I. Bareš, M. Huba a další. Mládeži přístupný, 119 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 23. 10. do neděle 25. 10. v 17.30 hodin: BRUNO (USA 2009). Třetí tváří britského komika Sachy Barona Cohena je po Alim G a Boratovi rakouský homosexuál Brüno se zálibou ve
velice výstředních oblecích. Na počátku byl jen nápad vydávat se za reportéra vymyšleného luxusního magazínu. Poté, co se na tuto „roli“ nachytala
spousta lidí včetně známých osobností, vznikl nápad na celovečerní ﬁlm, ve kterém Cohen opět nikoho nešetří. České titulky, mládeži nepřístupný, 83
minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 23. 10. do středy 28. 10. v 19.30 hodin:
ULOVIT MILIARDÁŘE (ČR 2009). Komedie režiséra Tomáše Vorla v hlavních rolích s Tomášem Matonohou, Jiřím Mádlem či Ester Janečkovou vypráví
o tom, jak touží ulovit miliardáře každý i každá. Policisté, novináři, politici, umělci, dámy i chlápci od
náboženství. Mládeži přístupný, 95 minut. Vstupné
75 Kč.
Od pondělí 26. 10. do středy 28. 10. v 17.00 hodin:
COCO CHANEL (Francie 2009). Malá dívka uprostřed Francie umístěna v sirotčinci, kabaretní zpěvačka s příliš slabým hlasem, mladá švadlena, příliš hubená začínající kurtizána, zamilovaná žena.
Rebelka, které konvence tehdejší doby brání volně
dýchat a která se obléká do košil svých milenců. To
je příběh Coco Chanel, která navždy změnila svět
módy, svět žen. České titulky, od 12 let, 127 minut.
Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 29. 10. do středy 4. 11. v 19.30 hodin:
HODINU NEVÍŠ (ČR 2009). Příběh je inspirován
nemocničními vraždami, mj. kauzou heparinového
vraha. Kdo byl ten člověk, který přišel lidem pomáhat a místo toho si začal hrát na Boha? V hlavních
rolích Václav Jiráček a Stanislav Zindulka. Mládeži
od 12 let, 95 minut. Vstupné 75 Kč.
V sobotu 31. 10. a neděli 1. 11. v 17.00 hodin: PIRÁTI NA VLNÁCH (VB, Německo 2009). Po Lásce
nebeské přichází Plavba nebeská. Jeden z nejúspěšnějších a nejzábavnějších scenáristů současnosti Richard Curtis umístil svou režĳní druhotinu na moře
a obsadil do ní ty nejlepší britské komiky součas-
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nosti a ty nejlepší hudební kousky z šedesátých let
minulého století. České titulky, mládeži od 12 let,
134 minut. Vstupné 75 Kč.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

mou do vlastních rukou. Někdo však upozorní policii a ta začíná vyšetřovat zmizení chlapců. Luxusní
život za zdí se mění v divoký hon…

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od úterý 6. 10. do neděle 11. 10. v 15.00 hodin
(pouze 10. 10. ve 13.30 hodin): DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURŮ (USA 2009). Další příběh
mamuta Mannyho, lenochoda Sida a šavlozubého
tygra Diega, kteří se tentokrát společně s mamuticí Elliie a veverkou Scrat propadnou pod ledovce
a dostanou se do jeskyně, ve kterém se uchovává
druhohorní klima a spolu s ním i obří dinosauři.
České znění, 95 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 16. 10. do neděle 18. 10. v 15.00 hodin:
VZHŮRU DO OBLAK (USA 2009). V dalším originálním animovaném ﬁlmu z tvůrčí dílny studia
Pixar poznáme staříka jménem Carl Fredriksen.
Ten se jednoho dne rozhodne splnit si svůj dobrodružný cestovatelský sen, nafoukne tisíce balónků
a společně se svým domkem vzlétne do nebe – s neplánovaným vetřelcem. České znění, 102 minut.
Vstupné 75 Kč.
Od pátku 16. 10. do středy 21. 10. v 17.00 hodin: G-FORCE (USA 2009). Dobrodružná komedie o posledních úspěších tajného vládního programu pro
výcvik špionážních zvířat. Hrdiny jsou morčata,
vybavena nejmodernější špionážní technikou, která
během ﬁlmu zjistí, že mají osud světa ve svých “packách”. České znění, 89 minut. Vstupné 80 Kč.
V sobotu 24. 10. a neděli 25. 10. v 15.00 hodin:
MONSTRA VS. VETŘELCI (USA 2009). Na naši
modrou kulatou planetu už zase zaútočili mimozemšťané. Ještěže máme obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim mohou postavit. I když ti, jež si
vybrali animátoři ze studia DreamWorks, jsou
opravdu výjimeční. České znění, 94 minut. Vstupné
65 Kč.
V sobotu 31. 10. a neděli 1. 11. v 15.00 hodin: HANNAH MONTANA (USA 2009). Miley Stewart se
snaží stíhat školu, přátele a ještě svou tajnou identitu
– popovou hvězdu. Když stoupající popularita Hannah Montany hrozí tím, že ovládne celý její život, je
ochotna to podstoupit. Její otec ji proto odveze do
Crowley Corners v Tennessee, aby poznala skutečný
život. České znění, 102 minut. Vstupné 75 Kč.

ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI
Pátek 30. 10. v 16.30 hodin: MICHAL NA HRANÍ –
dětské představení Michala Nesvadby.

POHÁDKOVÁ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ KAŽDOU
NEDĚLI OD 10.00 HODIN
Nabízíme ﬁlmové projekce klasických večerníčkových českých pohádek za jednotné vstupné 30 Kč
s možností uplatnění rodinné slevy.
4. 10. O té velké mlze (ČR ﬁlm. pásmo)
11. 10. S krtkem do pohádky (ČR ﬁlm. pásmo)
18. 10. O zlé královně (dětské divadélko)
25. 10. Broučkova rodina (ČR ﬁlm. pásmo)

PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 7. 10. v 10.00 hodin: DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURŮ (animovaný ﬁlm). Informace, rezervace – tel. 596 751 713.

KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrtek 15. 10. v 17.30 hodin: ROZERVANÁ OBJETÍ
(Španělsko 2009). Režie Pedro Almodóvar, 128 minut, vstupné 70 Kč. Film natočený ve stylu noirových ﬁlmů z padesátých let minulého století. Pedro
Almodóvar do klasického žánru otiskuje pečeť
svého neobyčejného talentu.
Čtvrtek 29. 10. v 17.30 hodin: ŽIVOT ZA ZDÍ (Mexiko 2007). Režie Rodrigo Plá, 97 minut, vstupné 70
Kč. Uprostřed Mexico City, za vysokou zdí, existuje
luxusní rezidenční zóna boháčů, která je před světem chráněna soukromou ochrankou. Tři děti z chudinského okolí se pokusí jeden z domů vykrást. Při
nepodařené loupeži jsou dva mladí vetřelci zastřeleni a jeden z nich uniká hlouběji do uzavřené zóny.
Skupina místních se shodne, že spravedlnost vez-
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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
9. 10. v 19.00 – TO NAJLEPŠIE Z RADOŠINSKÉHO
NAIVNÉHO
DIVADLA.
Poprvé
v Akordu! „Čo sa v životě naučíš, v Radošínskom
naivnom divadle akoby si našiel (a naopak). Divadlo uvádí hudebně ﬁlmovou koláž nejúspěšnějších
scén a písní z vlastní tvorby. Pořadem provází zakladatel a principál divadla Stanislav Štepka.
21. 10. v 19.00 – LEV V ZIMĚ. Divadelní představení s HANOU MACIUCHOVOU A RADKEM BRZOBOHATÝM a dalšími. Filmová verze získala tři
Oskary. 12. století – anglický král Jindřich II. a jeho
manželka Eleonora Aquitanská musí rozhodnout,
který z jejich tří synů bude vládnou. Blíží se zima,
situace se vyostřuje a začíná nemilosrdná rodinná
válka o trůn.

 Koncerty
6. 10. v 19.00 – HONZA A FRANTIŠEK NEDVĚDOVI. Po roce další skvělý společný folkový koncert.
17. 10. v 19.00 – SLET BUBENÍKŮ – ojedinělý projekt českých a japonských bubeníků.
23. 10. v 19.00 – FOLK A COUNTRY V AKORDU.
V pořadu Tóny cest s kapelou Tempo di vlak
v rytmu dálek slavíme 10. narozeniny kapely.

 Společenská zábava
2. 10. v 19.00 – DIVOKÉ KOČKY – travesti show
ostravské skupiny s novým programem a nádhernými kostýmy.
6. 10. v 15.00 – SENIOR KLUB V AKORDU – o zajímavých setkáních s celebritami se sběratelem autogramů René Stejskalem. K poslechu a tanci hraje
Petr Prášek.
AKTIVNÍ SENIOR – „SENIOŘI V POHODĚ“
Cyklus přednášek a zájmových činností KLUB AKORD
14. 10. 10.00 Bezpečí seniorů – přednáška Městské policie Ostrava
27. 10. 10.00 Květinové vazby a zelená lékárna
11. 10. 15.00 DIASHOW Leoše Šimánka
19.00 – RUSKO
1.,2.,3.,5.,7.,8.,10.,14.,15. 10. – Půlkolony. TŠ Elán.

 Klub
27. 9. v 10.00 – PASÁČEK VEPŘŮ – pohádku pro
nejmenší hraje Divadélko Smíšek.

 Dětem
12. 10. v 10.00 – K. J. ERBEN: KYTICE. Zhudebněné
balady s klasickým textem zpracovány Divadlem
Spílberg. Pořad je určen pro žáky 6.–9. tříd.
18. 10. v 10.00 – Pohádková říše zvířat – KARNEVAL PRO DĚTI. 120 minut interaktivní zábavy pro
děti i rodiče. Pořad konáme v rámci oslav 50 let založení Domu kultury Akord. Vstup zdarma.
21. 10. v 10.00 – TŘI POHÁDKY SVĚTLA A TMY.
Pohádkové leporelo, které známými a pěknými pohádkovými příběhy uvede děti do prostředí luminiscenčních barev, loutek a rekvizit magického
světa černého divadla. Pořad je určen pro děti MŠ
a 1.–3. tříd ZŠ.

 Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčková • Orientální
tanec – škola Elahe Vlasty Gazdové • Jóga – pro dospělé • Relaxační cvičení v dopoledních hodinách.

 Pro ženy
Koktejl cvičení • Bodyform • Bodystyling • Ranní
cvičení – středy v 7.15, směs posilovacích cviků •
Step – začátečníci i pokročilí • Salsa (pro začátečníky i pokročilé) • Taneční aerobik.

 Pro děti
Step – pro zájemce od 13 let • Aerobic pro dívky –
od 9–12 let • Barevné cvičení pro děti 4–6 let • Rytmika pro děti od 7 let • Folklorní tanec.

 Hudební kurzy pro děti
Výuka – zobcová ﬂétna, klavír, keyboard a country
kytara (kurzovné 1500 vč. hudební nauky za pololetí).

 Jazykové kurzy
Angličtina všech stupňů • Španělština (začátečníci
a mírně pokročilí) • Francouzština – pro začátečníky • Cena ročního kurzu 3000 Kč • Angličtina pro
seniory (cena 900 Kč).

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 746 062, Fax: 596 753 223
e-mail: svczabreh@seznam.cz
www.svczabreh.cz
pobočka Ostrava-Dubina
J. Matuška 26a, 700 30 Ostrava-Dubina
Tel.: 596 768 565, Mobil: 739 472 223
3. 10. – TVOŘIVÁ SOBOTA – 10.00–16.00 (keramika, smalt, hedvábí a novinka – ketlované šperky)
9. 10. – DRAKIÁDA – 14.00–17.00 (zábavné dračí
odpoledne plné soutěží v Ostravě-Dubině)
16. 10. – BRAMBORKA – 9.00–12.00 (akce pro základní školy obvodu Ostrava-Jih)
16.–18. 10. – DRAČÍ DOUPĚ V PŘÍRODĚ – (víkendové klání hry na hrdiny pod širým nebem)
24. 10. – VÝLET ZA HISTORIÍ – 9.00–19.00 (navštivte s námi jeden z krásných hradů našeho
kraje)
29. 10. – PRÁZDNINOVÁ BRAMBORKA – 10.00–
16.00 (Nevšední bramborové tvoření a soutěžení
v Zábřehu i na Dubině)
29. 10. – PRÁZDNINOVÉ SPORTOVNÍ TURNAJE
– 9.00–14.00 (dopoledne plné sportu a pohybu)

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
2. 10. v 17.00 hod. – FC VÍTKOVICE – FC VYSOČINA JIHLAVA. Městský stadion. Utkání 2. fotbalové ligy.
3.–4. 10. 2009 – CZECH DANCE OPEN OSTRAVA
2009. ČEZ ARÉNA.
6. 10. v 19.00 hod. – RICHARD MÜLLER: BEST OF
TOUR 2009. ČEZ ARÉNA.
11. 10. v 17.00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – Bílí
Tygři LIBEREC. Utkání hokejové extraligy. ČEZ
ARÉNA.
13. 10. v 17.30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC
Energie KARLOVY VARY. Utkání hokejové extraligy. ČEZ ARÉNA.
16. 10. v 17.00 hod. – FC VÍTKOVICE – FC HLUČÍN. Utkání 2. fotbalové ligy. Městský stadion.
18. 10. v 17.00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC
Oceláři TŘINEC. Utkání hokejové extraligy. ČEZ
ARÉNA.
23. 10. v 17.30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL –
HC LITVÍNOV. Utkání hokejové extraligy. ČEZ
ARÉNA.
30. 10. v 16.30 hod. – FC VÍTKOVICE – FC GRAFFIN VLAŠIM. Utkání 2. fotbalové ligy. Městský stadion.
30. 10. 17.30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC
MOUNTFIELD. Utkání hokejové extraligy. ČEZ
ARÉNA.
Veřejné bruslení (multifunkční hala):
středy 16.00–17.30 hod.
soboty 16.00–17.30 hod.
neděle 16.00–17.30 hod.

ZE ŽIVOTA SENIORŮ
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Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem zářijovým
oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Irena Breyerová ........... 101 let
František Charvát ......... 97 let
Rozalie Lichá ................. 96 let
Adolf Hudec ................... 93 let
Emilie Dajdová .............. 92 let
Albertina Slívová ........... 91 let
Anna Brachaczková ...... 91 let
Vlasta Slaná .................. 90 let
Marie Havránková ........ 90 let
Zdenka Grossmannová 90 let
Růžena Tichá ................. 85 let
Markéta Šimečková...... 85 let
Jarmila Sklenářová ....... 85 let
Mária Kubošková .......... 85 let
Jiřina Knoppová ............ 85 let
Drahomíra Kaminská ... 85 let
Růžena Blahutová ......... 85 let

Jubilantka. V pátek 18. září oslavila 101. narozeniny paní Irena
Breyerová. Do Domova pro seniory na Čujkovově ulici jí přišel poblahopřát i místostarosta MO Ostrava-Jih Oldřich Lindovský. Dostala od něj kytici a dárkové balíčky. Paní Breyerová si se všemi gratulanty přiťukla šampaňským.
Text a foto: Michael Kuy

Zdenka Volková ........... 80 let
Věra Viščorová .............. 80 let
Anežka Vavrošová ........ 80 let
Irénka Vašíčková .......... 80 let
Alois Svojanovský ......... 80 let
Irena Slechanová .......... 80 let
Drahomír Slaměna ....... 80 let
Emilie Mullerová ........... 80 let
Anna Malcová................ 80 let
Ronald Klíma ................. 80 let
Zoltán Jahoda ................ 80 let
Jiřina Hrabálková .......... 80 let
Otakar Franczyk............ 80 let
Oldřich Dumbrovský..... 80 let
Anna Dočkalová ............ 80 let
Čestmír Dobiáš ............. 80 let
Marta Blažejová ............ 80 let

Vítězný recept: pochoutka
z jablek s pudingem
Celkem devět soutěžících se zúčastnilo letošního Pečení jablíček,
které se koná každoročně v rámci Senior klubu v DK Akord. Porotě se nejvíce zamlouval recept paní Bohuslavy Schneidrové z Vítkovic – pochoutka z jablek s pudingem. Tradiční závin z listového
těsta Kateřiny Baukové si pánové v porotě přidávali hned dvakrát, na třetím místě byla další jablková pochoutka, tentokrát s polevou z kondenzovaného mléka, kterou upekli v Domově pro seniory Korýtko. Odměny si odnesly všechny soutěžící cukrářky.
Vítězný recept: 25 dkg polohrubé mouky, 15 dkg tuku, 10 dkg
cukru, jedno vejce, špetka soli – těsto dáme do lednice. 1 kg
strouhaných jablek, pokapeme citronovou šťávou, přidáme půl
litru jablečného džusu, dvě smetany ke šlehání, dva pudingy
a 20 dkg cukru. Půllitr džusu a cukr přivedeme do varu, přidáme
šlehačku, do které rozmícháme puding. Vše uvaříme a do varu
přidáme strouhaná jablíčka. Na vymaštěný plech dáme těsto, na
které nalejeme uvařenou směs. Pečeme čtyřicet minut.

INZERCE
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VinoHraní se vydařilo. Odbor sociální péče při ÚMOb Ostrava-Jih uspořádal pro kluby důchodců v pátek 4. září druhý
ročník sportovních her VinoHraní. V areálu DPS Odborářská
soutěžila pětice družstev v zábavných a nenáročných disciplínách. Senioři si vyzkoušeli např. hod míčkem na cíl, kuželky
nebo šipky. V dramatické a vyrovnané soutěži se z vítězství radoval Klub důchodců Čujkovova II. O pořadí na 2. a 3. místě
musel rozhodnout až ﬂorbalový rozstřel, ve kterém byla úspěšnější zástupkyně Odborářská II před Čujkovova I. Čtvrté skončilo družstvo Horymírova a páté Odborářská I. „Prožili jsme
krásné dopoledne. Bylo nás tam celkem padesát, polovina soutěžila a druhá polovina povzbuzovala. Děkujeme všem, kteří pro
nás uspořádali tuto krásnou akci,“ uvedla za všechny zúčastněné Drahomíra Janulková z Klubu důchodců Čujkovova.
Text a foto: Michael Kuy
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AKTUALITY

Krátce
 Strojní průmyslová škola slaví
Střední průmyslová škola v Ostravě-Vítkovicích zve všechny žáky, absolventy, pracovníky školy a veřejnost na
oslavu výročí devadesáti let svého založení. V průběhu letošního roku se
uskuteční mnoho kulturních, sportovních a odborných akcí, které vyvrcholí
v pátek 20. listopadu dnem otevřených
dveří od 10 do 14 hodin v budově školy na Zengrově ulici 1 a následně od 15
hodin slavnostní školní akademií v zábřežském kině Luna. Prodej vstupenek
na akademii bude zahájen 19. října na
sekretariátu školy. Výtěžek z prodeje
poputuje na podporu činnosti Dětského centra Domeček ve Vítkovicích.

 Podzimní zahrádkářská burza
Český zahrádkářský svaz Ostrava-Zábřeh pořádá v sobotu 10. října podzimní zahrádkářskou burzu. Zahrádkáři,
ale také další návštěvníci, mohou nabídnout své letošní výpěstky, přebytky
ovoce, zeleniny, sazenice rostlin a jiný

zahradní materiál širokému okruhu zájemců. Burza se koná před Domem zahrádkářů na České ulici, začátek je v 8
hodin. Zahrádkáři ze Zábřehu chtějí
navázat na tradiční jarní zahrádkářské
burzy konané v první polovině května.
 Přibyla nová parkovací místa
Na území nejlidnatějšího ostravského
obvodu se zlepší podmínky pro parkování motorových vozidel. Na ulicích
Provaznická, kpt. Vajdy a Staňkova došlo k úpravám povrchu pro podélná
parkovací stání, a řidiči tak budou moci
nově využívat jedenasedmdesát míst.
 Zoo Ostrava pořádá podzimní soutěž
Zoologická zahrada Ostrava vyhlašuje podzimní soutěž ve sběru vybraných plodů, které poslouží jako zpestření jídelníčku mnoha zvířatům. Jedná
se o plody růže šípkové (šípky), jeřába
obecného (jeřabiny) a dubu (žaludy).
Šípky musejí pocházet pouze z divokých rostlin, ne z vyšlechtěných parkových odrůd. Soutěžit mohou jednotlivci a dětské kolektivy (např. školní třídy,
zájmové kroužky apod.). Všechny plody
musejí být důkladně usušeny a odděleny podle druhů. V rámci soutěže budou
hodnoceny dvě kategorie: šípky s jeřabinami a žaludy. Předání a slavnostní vážení nasbíraných plodů proběhne
v Zoo Ostrava 31. října během akce Halloween a lampiónový průvod. Odměnou nejpilnějšímu sběrači žaludů bude

návštěva horského lanového parku Tarzanie v Ráztoce, nejpilnější sběrač šípků a jeřabin se pak může těšit na vlastní
elektronický terč na šipky. V obou kategoriích bude druhou cenou VIP prohlídka Zoo Ostrava a třetí cenou dárkový balíček.
 Den pro rodinu
Místní organizace ČSSD Starý Zábřeh
zve všechny děti a rodiče na akci s názvem „Den pro rodinu“, která se uskuteční v pátek 2. října od 15 hodin v Zábřehu na hřišti TJ SOKOL na Hulvácké
ulici. Pro děti je připravena řada sportovních atrakcí a sladké odměny, nebude chybět ani skákací hrad. Účast
na akci přislíbila také Městská policie
Ostrava. Strážníci ze skupiny prevence a propagace mají pro děti a jejich rodiče přichystaný zajímavý program.
Návštěvníci budou moci zhlédnout výstroj strážníka, strážníka hipologie, makety střelných a bodných zbraní. Strážník–cyklista předvede podle předpisů
vybavené jízdní kolo. Veřejnosti budou
k dispozici i strážníci–okrskáři, kteří
pomohou vyřešit konkrétní problémy
občanů ve svých přidělených okrscích.
Děti budou mít možnost si vyzkoušet
a zdokonalit své znalosti nejen z oblasti BESIP při plnění různých vědomostních soutěží a kvízů. Prezentovat se budou také strážníci skupiny hipologie se
svými služebními koňmi.
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