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Občané mají lepší přístup k poště
Kino Luna je až do konce roku uzavřeno
Soubor Holúbek letos slaví dvacet let
Ředitelé školských zařízení v Košicích

Foto: Taťána Bobáková

Svatováclavské slavnosti
byly opět rekordní
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Volbám dominovalo hnutí ANO 2011
Říjnové volby do městských a obecních
zastupitelstev v Ostravě poprvé vyhrálo
hnutí ANO 2011. V „boji o velkou radnici“ o více než pět procent porazilo ČSSD.
Sociální demokraté utrpěli porážku i v nejlidnatějším městském obvodu Ostrava-Jih.

Zatímco před čtyřmi lety zvítězili s 42,32
procenty hlasů, letos nedosáhli ani na polovinu tohoto čísla. Zvítězilo hnutí ANO
2011 s 21,12 procenty hlasů před ČSSD,
která získala o dvě procenta méně. Nad
pět procent se dostaly ještě další čtyři stra-

ny – Ostravak, KSČM, ODS a KDU-ČSL.
Koalice zastupitelů bude muset být složena minimálně ze tří politických stran.
V době uzávěrky tohoto čísla obvodního
zpravodaje koaliční vyjednávání stále ještě
probíhala.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH
ANO 2011
ČSSD
Ostravak
KSČM
ODS
KDU-ČSL
Ostravské fórum
Jsme Ostrava

21,12 procenta (12 křesel)
19,14 procenta (11 křesel)
15,52 procenta (8 křesel)
14,50 procenta (8 křesel)
6,16 procenta (3 křesla)
5,63 procenta (3 křesla)
3,73 procenta
3,11 procenta

TOP 09
Úsvit přímé demokracie
LEV 21 - Národní socialisté
NEZÁVISLÍ
Strana svobodných občanů
Dělnická strana soc. sprav.
Fair play - HNPD

2,73 procenta
2,24 procenta
2,00 procenta
1,40 procenta
1,37 procenta
1,35 procenta
0,30 procenta

Volební účast

23,48 procenta

Složení Zastupitelstva MO Ostrava-Jih
ANO 2011
Bc. Martin Bednář
Ing. Hana Tichánková
Markéta Langerová
Ing. Otakar Šimík
MUDr. Jaroslav Hájek
Mgr. Bc. Vladislav Koval
LL.B. Michaela Stýskalová
Ing. Karel Malík
Lukáš Král
Jana Hellerová
Radka Klimková
Tomáš Gemela
ČSSD
Věra Válková
Ing. Adam Rykala
Bc. František Dehner
Eva Petrašková

Martin Machač
Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Ing. Rostislav Hrivňák
Denis Hařovský
Petra Ondrová
Nela Václavíková
Karel Slezák

KSČM
Karel Gavenda
Ing. Leo Luzar
Jan Gara
Mgr. Lucie Foldynová
Josef Graňák
RSDr. Pavel Holas
Petr Jakubek
Martin Mařák

Ostravak
Zdeněk Hübner
Mgr. Dagmar Hrabovská
Bc. Petr Smoleň
Stanislav Odstrčil
Mgr. Hana Štanglerová
Ing. Lumír Grochal
Mgr. Hana Kubišová
Mgr. Viktor Panuška

ODS
PaedDr. Ivona Klímová
Mgr. Radim Miklas
Mgr. Jan Dohnal
KDU-ČSL
RNDr. František Staněk, Ph.D.
Ing. Karel Pražák
Mgr. Jiří Dostál
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NA BRÝLOVÁ SKLA: MULTIFOKÁLNÍ,
SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS,
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+Vánoční
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PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 / Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586 / Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451
Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 / Karviná-Ráj (naproti restauraci BRNO) Kosmonautů 837/70, tel.: 596 313 063 / www.triumphoptical.cz
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dostává se vám do rukou říjnové číslo Jižních listů. V době jeho
uzávěrky stále ještě
nebylo jasné, jaká koalice povede náš obvod v tomto volebním
období. Variant bylo několik a v době, kdy
čtete tyto řádky, je už možná rozhodnuto.
Ať složitá vyjednávání nakonec dopadla
jakkoliv, věřím, že nové vedení bude pokračovat v tom, co jsme v uplynulých letech
nastartovali. Na straně pět se ještě ohlížím
za předvolební kampaní a často naprosto
nereálnými sliby, na které se některé politické subjekty snažily nalákat voliče. Ale dost
bylo politiky.
V tomto čísle se obsáhleji věnujeme dokončené první etapě rekonstrukce ploch v Jubilejní
kolonii, více si můžete přečíst na straně čtyři. Znovu se vracíme ke zprovoznění nové
tramvajové linky číslo patnáct, která si mezi
vámi, alespoň podle z větší části zaplněných
souprav, získala oblibu. Na straně deset
nabízíme reportáž z letošních Svatováclavských slavností. Je jen dobře, že tato akce se
v našem obvodu stala tradicí a těší se značné
návštěvnosti. Na straně šestnáct byste určitě neměli vynechat poutavým způsobem
napsaný článek o letci Františku Doležalovi
v rubrice Pohled do historie. Větší prostor
tentokrát věnujeme aktivitám základních
škol, detailněji představujeme ZŠ Srbská ve
Výškovicích. Samozřejmě jsme nezapomněli
ani na seniory. Přeji vám příjemné čtení.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Kontakty na vedení obvodu
Starosta
Mgr. Karel Sibinský

tel.: 599 430 331

Místostarosta
Mgr. Radim Miklas

tel.: 599 430 205

Místostarosta
Ing. Pavel Planka

tel.: 599 430 410

Místostarosta
František Dehner
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

Odbor právní

tel.: 599 430 335

Bc. Lenka Podolinská

tel.: 599 430 450

Odbor ﬁnancí a rozpočtu
Ing. Jarmila Rennerová tel.: 599 430 260

Oddělení školství a kultury
Ing. Sylva Sládečková
tel.: 599 430 282

Odbor dopravy a komun. služeb
Ing. Radim Dostál
tel.: 599 430 270

Oddělení kontroly a inter. auditu
Ing. Jitka Blažková
tel.: 599 430 456

tel.: 599 430 344

Odbor výstavby a živ. prostředí
Ing. Petr Halfar
tel.: 599 430 207

Oddělení kancelář starosty
Světlana Chytrošová
tel.: 599 430 331

tel.: 599 430 268

Odbor bytového a ostat. hospod.
Ing. Alena Brezinová
tel.: 599 430 288

Oddělení organizační
Leona Charwotová

Kontakty na vedoucí odborů a oddělení
ÚMOb Ostrava-Jih

Odbor investiční
Ing. Lubomír Burdík

Odbor vnitřních věcí
Ing. Ludvík Mráz

tel.: 599 430 293

Odbor soc. právní ochrana dětí
Mgr. Lenka Pavlíčková tel.: 599 430 465

Odbor majetkový

tel.: 599 430 420

Odbor sociální péče

tel.: 599 430 382

tel.: 599 430 289

Oddělení informačních systémů
Ing. Roman Škubal
tel.: 599 430 316
Referát ekonomického rozvoje
Ing. Roman Jirsa
tel.: 599 430 356
Referát tiskového mluvčího
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
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Skončila první etapa rekonstrukce
ploch v Jubilejní kolonii
Městský obvod Ostrava-Jih už více než deset let rekonstruuje bytové domy v oblasti Jubilejní kolonie v Hrabůvce. Teprve před pár
lety se po složitých jednáních podařilo od akciové společnosti
Vítkovice odkoupit také přilehlé pozemky. V polovině loňského
roku tak mohla začít první etapa celkové rekonstrukce těchto
prostor, konkrétně úprava ploch mezi ulicemi Jubilejní, Letecká
a Edisonova.
V první fázi bylo pokáceno
čtrnáct stromů, což se setkalo
s nevolí některých obyvatel. Na
celou oblast si městský obvod
nechal zpracovat odborný posudek o zdravotním stavu stromů. Všechny dřeviny včetně
sakur byly odstraněny z důvodu špatného zdravotního stavu. V rámci akce bylo vysázeno
sedm nových stromů, další náhradní výsadba v počtu třinácti
stromů a dvou set vzrostlých
keřů pak byla provedena na jiných místech obvodu.
První etapa regenerace ploch
na území tzv. Jubilejní kolonie
skončila letos v září. „V rámci

projektu byly realizovány sadové úpravy, budování nových
chodníků, úpravy komunikací a výstavba dětského hřiště.
Cena za celkové provedení
dosáhla částky bezmála sedmi
miliónů korun,“ uvedl starosta
Karel Sibinský.
Konkrétně došlo k rekonstrukci
„půlkruhového náměstí“, která
spočívala v úpravě zeleně, rekonstrukci zpevněných ploch,
chodníků, parkovišť a vybudování nového veřejného osvětlení. Do zeleně v těchto místech
budou osazena tři umělecká
díla, konkrétně plastiky podle návrhu Střední umělecké

školy AVE ART v Hrabůvce.
Na přilehlých parcelách ze
strany od ulice Jubilejní došlo
k rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení, vybudování
jedenatřiceti parkovacích míst
včetně dvou stání pro invalidní
spoluobčany a ploch pro umístění kontejnerů. Byly vysázeny
nové stromy.
Na protilehlé straně náměstí od
Edisonovy ulice bylo postaveno nové dětské hřiště se vstupem taktéž z Edisonovy ulice.
Tyto dvě protilehlé oblasti (ul.
Edisonova a ul. Jubilejní) byly
propojeny novým chodníkem
s přilehlým novým veřejným
osvětlením. Z tohoto chodníku
je situován druhý vstup do areálu dětského hřiště.
Obytný soubor Jubilejní kolonie prochází proměnou od roku
2000. Dosud bylo během sedmi
etap kompletně zrekonstruováno šestačtyřicet domů v ulicích

Letecká, Jubilejní a Edisonova,
ve kterých je nyní 235 bytů.
Celkové náklady se vyšplhaly
na 369 miliónů korun, průměrné náklady na jeden byt činí
1 570 463 korun. Veškeré opravy domů jsou konzultovány
a odsouhlaseny Magistrátem
města Ostravy, Útvarem hlavního architekta – oddělením
památkové péče. Jsou realizovány v jednotlivém barevném provedení, včetně členění
a materiálového složení. V letošním roce byl opraven dům
č. 21 v Edisonově ulici, ještě
do konce roku v téže ulici přibudou zrekonstruované domy
č. 17 a 19, připraven k realizaci
je dům Edisonova 15.
„S tím, jak se postupně opravují další domy v Jubilejní kolonii,
jsou v plánu další etapy rekonstrukce venkovních prostor,“
dodal starosta Sibinský.
Text a foto: Michael Kutty

Krátce
 Informace DP Ostrava
V sobotu 15. listopadu dojde k výluce
tramvajové linky č. 1 z důvodu prací na
trolejovém vedení v úseku Český dům
– Dřevoprodej. Od 21. do 23. listopadu
bude výluka na tramvajových linkách

č. 12, 17 a 18 kvůli zdvoukolejnění tratě
u zastávky Most Mládeže. V obou případech bude zajištěna náhradní doprava.
 Avízo bazar na Černé louce
V neděli 23. listopadu od 8 do 12 hodin
se v pavilonu A ostravského výstaviště na

Černé louce uskuteční populární Avízo
bazar, největší bazar dětského a dospělého zboží v MS kraji. Součástí prodejní
akce pro rodiny s dětmi bude zábavný
program a tombola. Více informací na
www.avizobazar.cz.
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Vážení spoluobčané,
mnozí z vás využili práva zvolit si své zástupce v zastupitelstvech města i městského obvodu Ostrava-Jih. Účast u voleb byla
historicky nejnižší od roku 1990. Důvody,
které k tomu vedly, jsou předmětem diskusí politologů. V každém případě se na
nezájmu značné části občanů o volby podepsala kampaň vedená některými politickými subjekty. V některých případech se
pohybovala na hraně korektnosti, na druhé
straně je ale potřeba zdůraznit skutečnost,
že jsme se dozvěděli o některých politicích
a stranách informace, ke kterým běžný občan nemá přístup. Ukázalo se, že volební
výsledek nereagoval ani na množství rozdaných růží, litrů vypitého piva či snědených klobásek. Protože mi není známo,
že by za některé tiskoviny, v nichž byly
popisovány například vzájemné rodinné
a ekonomické vazby kandidátů, byl někdo
žalován, nebyly tyto zřejmě daleko od reality. V žádném případě nemám v úmyslu
na stránkách Jižních listů komentovat volební výsledky, od toho jsou jiná média.
Zkrátka občané našeho obvodu projevili
svou vůli tím, že dali hlasy těm, kterým
důvěřují. Naopak ty, které by na radnici viděli neradi, ohodnotili malou přízní, což je
naprosto demokratické. Ti, kteří propadli,
respektive očekávali mnohem lepší volební
výsledek, by měli přemýšlet nad tím, kde
udělali chybu.
Samostatnou kapitolou jsou předvolební

sliby dávané občanům v rámci
takzvaných volebních
programů.
Dozvěděli
jsme
se z nich někdy
neuvěřitelné věci.
Všichni věděli, jak
vyřeší naše problémy, jak učiní
život občanů obvodu radostnější a bezpečnější. Zúčastnil jsem se mítinků několika
stran či hnutí a nevycházel jsem z údivu,
co všechno je možné slíbit. Pominu skutečnost, že naprostá většina kandidátů neměla
ani nejmenší tušení, co je to samosprávný
orgán obce, jaké má kompetence a pravomoci. V této neznalosti vynikali hlavně ti,
kteří měli naprosto jasno v tom, jak nám
navýší počty policistů ve městě a obvodě,
jak vyřeší problém s distribucí drog, jak
zruší všechny herny. Přitom vůbec netuší, že příslušnou vyhlášku musí přijmout
město Ostrava, a ne městský obvod. Dočetli jsme se, jak jedna politická strana vykoupí všechny ubytovny a přestaví je na startovací byty a bydlení pro seniory. Autorům
této skvělé myšlenky ale uniklo, že pokud
chci něco koupit, musí být někdo, kdo
chce prodávat. Zatím nikdo takový není.
Mimochodem v našem městském obvodu
jsou stovky volných bytů jiných vlastníků,
než je obec. Ve volební kampani byly nabízeny akce, které probíhají už několik let,
například instalace řetízků na dveře pro se-
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niory. Nabídka rozšíření a zkvalitnění pečovatelské služby již zcela vybočuje z reality, kompetence státní správy nelze měnit
zlepšovacími nápady z kategorie fantasmagorií. Totéž platí i u dalších nabídek typu
nonstop lékárny či lékařské pohotovostní
služby. Úplnou perlou je slib lídryně jisté
politické strany, která nabízí občanům, že
budou moci osobně navštívit radnici a poukazovat na nedostatky. Pokud by dotyčná
dáma měla zájem, jsem připraven předložit jí svůj diář, ve kterém mám zaznamenány schůzky s občany našeho obvodu. Je
jich několik stovek a to nepočítám bezmála
tisícovku e-mailů, na které jsem v letošním
roce osobně odpovídal.
Bylo by toho ještě hodně, o čem by se dalo
napsat. Domnívám se ale, že důležité je
vědomí toho, že pokud budou splněny
alespoň některé sliby, zmizí do čtyř let
z obvodu všechny ubytovny, na každém
rohu budou stát dva policisté, každý náš
krok bude monitorován kamerami, všichni bezdomovci a podobné komunity včetně všech nepřizpůsobivých občanů zmizí
z území našeho obvodu. Občané budou
spokojeně vysedávat na lavičkách, na kterých už nebudou v noci hulákat feťáci, na
každém rohu bude minimálně jedno dětské hřiště. Jinými slovy, zemský ráj to na
pohled. Pro nás je důležité se na to těšit, za
čtyři roky nám to budou stejní kandidáti
slibovat znovu.
Důležité je neztratit víru a optimismus.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 O hazardu rozhodnou noví zastupitelé
O tom, jakým způsobem bude na území
města Ostravy regulován hazard, budou
muset rozhodnout nově zvolení zastupitelé z nedávných komunálních voleb.

Přestože minulí zástupci města novou vyhlášku omezující v moravskoslezské metropoli hrací automaty připravovali více
než dva roky, na její definitivní podobě
se nedokázali shodnout. Na posledním

jednání zastupitelstva ve středu 8. října se
sice měl hazard znovu probírat, ale sociální demokraté návrh vyhlášky na program
zastupitelstva nenavrhli, protože pro něj
neměli dostatečnou podporu.
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Hlasujme společně
pro náš obvod!
Na webových stránkách
regionálního
informačního portálu www.czregion.cz
odstartoval 1. dubna 2014 osmý ročník
Soutěže o nejkrásnější město a obec Čech
a Moravy 2014. Také letos se do ní přihlásil městský obvod Ostrava-Jih. Pokud jej
chcete podpořit, hlasujte na www.czregion.cz/ostrava-jih kliknutím na rámeček
Přidej hlas! v hlasovacím zařízení pod
prezentací města/obce, a to po opsání pěti
čísel z obrázku. Hlasovat je možné maximálně jedenkrát za hodinu. Vyhrává město (obec), které získá nejvíce hlasů. Soutěž
končí 31. října ve 12 hodin, výsledky budou zveřejněny 5. listopadu. V loňském
roce se MO Ostrava-Jih umístil na pěkném 7. místě s počtem 15 946 hlasů.

Občané mají lepší přístup k poště
Občané využívající chodník na mostě
v ulici V. Vlasákové na ostravském sídlišti
Dubina se konečně dočkali lepšího přístupu směrem k ulici B. Četyny.
Začátkem října byla dokončena výstavba
zcela nového chodníku, kterou dlouhá léta
brzdila jednání o prodeji pozemku vedoucího z tohoto mostu. Ten se nakonec přece
jen podařilo odkoupit do majetku města.
Nově postavený chodník tak nyní navazuje na vloni opravený chodník vedoucí
kolem budovy České pošty. „Jsem rád, že
po téměř desetiletém úsilí se mi podařilo
občanům splnit i tento slib,“ řekl starosta
Karel Sibinský.
Na území obvodu byly opraveny další
chodníky, konkrétně v ulicích Svornosti
10-22, Čujkovova 6-38, a po rekonstrukci je
také část ulice Provaznické včetně parkovacích stání.
Text a foto: Michael Kutty

Krátce
 Výzva k vítání občánků
Vážení rodiče, pokud máte zájem zúčastnit se slavnostního obřadu vítání občánků,
přijďte se zaevidovat vždy v pondělí nebo
ve středu s rodným listem dítěte a občanským průkazem matky k p. Zubkové (budova A, 2. patro, kancelář č. 201).
 V obvodu se zateplují další domy
Na území obvodu v poslední době skončily další investiční akce. Před pár dny bylo
dokončeno zateplení půdního prostoru
v domech Odborářská 72 a 74. Pokračuje
rekonstrukce obytných dvorů v ulici Jana
Maluchy na Dubině, dále probíhá komplexní zateplení domů Bedřicha Václavka
1, 3 a 5, v Jubilejní kolonii rekonstrukce

domů Edisonova 17, 19 a také úprava plochy před ZŠ Kosmonautů 15. Tyto tři akce
budou hotovy do konce letošního roku.
 Kurzy izraelské sebeobrany
Od 20. října každé pondělí a čtvrtek od
20 do 21.30 hodin se v tělocvičně na ul.
Mjr. Nováka 34 v Hrabůvce konají kurzy
izraelské sebeobrany Krav Maga. „Lidé
se v kurzu naučí, jak v případě nějakého nečekaného konfliktu reagovat a postupovat. Připravíme je se bránit slovně
i fyzicky. Přitom nemusí mít žádné předchozí zkušenosti s bojovými uměními ani
podobnými aktivitami,“ uvedl instruktor
Radim Končítek. Kurzy se konají v moderních sportovních prostorách.

 Malí pacienti čekají na dobrovolníky
Máte kousek volného času a srdce na dlani? Chcete malým pacientům pomoci v jejich uzdravení? Staňte se dobrovolníkem
a pomáhejte dětem, které musejí trávit nějaký čas v nemocničním prostředí. Přečíst
pohádku, zahrát si stolní hru, popovídat
si, vyrobit něco z papíru, malovat, zpívat…To vše může dětské pacienty rozptýlit, rozveselit a zpříjemnit jim dlouhé chvíle na lůžku. Přijďte ve středu 5. listopadu
mezi 13. a 17. hodinou do dobrovolnického centra ADRA Ostrava (Jiráskovo nám.
4) a staňte se dobrovolníkem na dětském
oddělení v Městské nemocnici Ostrava.
Více informací na tel. čísle 605 784 584.

INZERCE

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace

Polská 6/1543
www.oa-poruba.cz | www.facebook.com/OA.poruba
e-mail: info@oa-poruba.cz | tel.: 597 317 791-3

Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 20. 11. 2014 a 8. 1. 2015
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- 1. místo v Ostravě v anketě Střední
roku 13/14
- bohatá projektová činnost
- pořadatel krajského kola celostátní
soutěže Ekonomický tým
- možnost získání mezinár. certiﬁkátu
ECDL, SCATE z angl. jazyka,
Osvědčení CODEXIS, MONEYS3 aj.
- odborná praxe ve ﬁrmách, zahraniční
stáže v Irsku

8.10.14 15:31
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Nabízíme kvalitní ekonomické a IT vzdělání
s vysokou úspěšností u maturit ve studijních oborech:
63-41-M/02 obchodní akademie
18-20-M/01 informační technologie
– ekonomické zaměření
Uplatňujeme aktivní metody výuky včetně
e-learningu v moderně vybavených učebnách
s interaktivní technikou včetně 3D projekce,
v jazykových laboratořích a PC učebnách.

JIŽNÍ LISTY

AKTUALITY

Dopravní podnik Ostrava dokončil další stavbu
ﬁnancovanou z Programu švýcarsko-české spolupráce

7

Stavba byla z pětaosmdesáti
procent hrazena z Programu
švýcarsko-české
spolupráce,
zbytek pak dotací statutárního města Ostravy. „Kolejové
propojení ulic Plzeňská a Pavlovova umožnilo veřejnou dopravou bez přestupů spojit dva
velké sídlištní celky, Dubinu
a Bělský Les, se sídlištěm ve
Výškovicích,“ sdělil k přínosům stavby ředitel Dopravního
podniku Ostrava Roman Kadlučka.
Již od 31. srpna tohoto roku
je kolejové propojení v praxi
využíváno nově zavedenou
tramvajovou linkou č. 15, která jezdí celodenně ve dvacetiminutovém intervalu, a to
včetně víkendů. „Také já bych
chtěl poděkovat švýcarským
donátorům za spolupráci, která umožnila vybudovat další
metry tramvajových kolejí, dovolující částečně nahradit autobusovou dopravu, a přispět tak
k potřebné ekologizaci MHD
v Ostravě,“ zdůraznil
náměstek ostravského
primátora Tomáš Sucharda.
„Jsem rád, že při pohledu na projíždějící
spoje linky číslo patnáct vidíme dostatek
cestujících, kteří jsou
jednoznačnou odpovědí na smysl této dopravní stavby,“ vyjádřil svou spokojenost
s realizací projektu
Aleš Boháč, předseda
dozorčí rady Dopravního podniku Ostrava,
a poděkoval švýcarské
straně za finanční příspěvek a Dopravnímu podniku za dobře
zvládnutou stavbu.
Zdroj: www.dpo.cz,
26. 9. 2014

INZERCE

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ

FARMÁŘSKÉ TRHY: PORUBA, FUTURUM,
KAROLÍNA, TRŽNICE nám. SNP
• výrobky z čerstvého masa
• ceny od výrobce
• špekáčky a další speciality
dle tradiční rodinné receptury

Objednávky tel: 773 26 26 26
www.reznictvi-ostrava.cz

SC-340577/3

Poslední zářijový pátek bylo
slavnostně předáno do užívání kolejové propojení ulic
Plzeňská a Pavlovova, a to za
přítomnosti hostů Velvyslanectví Švýcarské konfederace,
v čele s velvyslancem Markusem-Alexandrem Antoniettim,
a dále zástupců Ministerstva
životního prostředí ČR, v čele
s náměstkem ministra Janem
Křížem, Ministerstva financí
ČR, Magistrátu města Ostravy,
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a vedení Dopravního
podniku Ostrava a.s.
V rámci projektu Zkvalitnění tramvajové infrastruktury
v Ostravě již v letošním roce
byla zrekonstruována nástupiště tramvajových zastávek Křížíkova a krajský úřad. Nyní byla
slavnostně předána do provozu
další stavba v hodnotě 23 milionů korun, která přispěje ke
zkvalitnění dopravní obsluhy
území, především v městském
obvodu Ostrava-Jih.

Foto: Michael Kutty

Dopravní podnik Ostrava a.s. se stal jedním z nejúspěšnějších
žadatelů o dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce pro
projekty Zkvalitnění tramvajové infrastruktury v Ostravě.

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Cenu starosty získal český ﬁlm Tělo plné štěstí
Jubilejní 40. ročník filmového festivalu Ekofilm vyvrcholil první
říjnovou sobotu slavnostním galavečerem v hotelu Imperial, kterým provázel herec Ondřej Vetchý.
a po všech stránkách dokonalou bytost. Autor se proto rozhodl, že se na šest měsíců vloží do rukou odborníků v péči
o vzhled, aby zjistil, zda-li je
člověk z masa a kostí vůbec
schopen vyrovnat se svým
vyretušovaným vzorům. Na
pozadí svého osobního příběhu rozkrývá skrze odborníky
a známé mediální reprezentanty rostoucí společenský pro-

Foto: Michael Kutty

Vítězem letošního ročníku se
stal snímek německého režiséra Maxe Moncha Stopy války
zabývající se vlivem válečných
konfliktů na ekosystémy.
Cenu starosty městského obvodu Ostrava-Jih Karla Sibinského získal český film Tělo
plné štěstí režiséra Jiřího Vávry. Film pojednává o současné
mediální realitě, která servíruje
člověka jako nesmírně krásnou

blém, který má mnohdy fatální
důsledky. Vedle filmů Ekofilm

nabídl i bohatý doprovodný
program.
(kut)

Blíží se druhý ročník projektu Ostrava zpívá gospel
Terry English, hlavní dirigent
a ředitel projektu Ostrava zpívá
gospel, vloni velmi úspěšně navázal na bohatou historii předvánočních koncertů gospelové
hudby v Ostravě. Obyvatelům
města nabídl zazpívat si gospelovou hudbu a uspořádat vlastní koncert v období vrcholícího

adventu. Kostel Českobratrské
církve evangelické v Ostravě
byl v době konání obou koncertů zcela zaplněn, atmosféra byla
vynikající.
„Ostrava zpívá gospel je sborem otevřeným pro všechny,
kteří rádi zpívají. Nepořádáme
žádné hudební konkurzy. Jedi-

nou podmínkou účasti v projektu je, že se sboristé musí
dostavit k šesti naplánovaným
zkouškám před koncerty. Jedná se o pravidelné zkoušky ve
večerních hodinách a dvě polodenní zkoušky o víkendech.
Sbor doprovází kapela složená
z předních ostravských hu-

debníků,“ uvedl Terry English.
Zkoušky začínají v pondělí
17. listopadu, koncerty se uskuteční 20. a 21. prosince v kostele
Českobratrské církve evangelické v Ostravě. Více informací je
na Facebooku - Ostrava zpívá
gospel, nebo na ostravagospel@
gmail.com.
(d)

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
10. 11.
A. Gavlase 8
Z. Bára
F. Formana 16
J. Misky 9
V. Košaře 4
J. Maluchy 10, 103
Kašparova 2
J. Kotase 13
Tlapákova 10
Fr. Hajdy 10
Krestova 12
11. 11.
Mjr. Nováka 17
Aviatiků 24

V. Vlasákové
Z. Chalabaly 5
Dr. Šavrdy 7
B. Václavka
Cholevova 43
J. Herolda 6
Horní 46
Sámova 12
Dr. Martínka 29, 39

Zlepšovatelů 6
Odborářská 10
Dvouletky 10, 37
Jubilejní 64
Edisonova 79

12. 11.
Klegova 44
Provaznická 9, 67
Plavecká 2
U Haldy x Bystřinova
Úlehlova 15

13. 11.
U Skleníku 3
Moravská 65
Rodinná 67
Pospolitá 19
Věšínova 24
Krokova 8
Dolní 67
Na Drahách x Schweigrova
Zimmlerova 23, 48

Horymírova 91, 114

Kischova 12
Petruškova 14
Výškovická 74, 94, 144
Husarova 74
Šeříkova 11

18. 11.
Břenkova 11
Karpatská 29
Jugoslávská 20, 39, 28
Čujkovova 21, 37, 50
Plzeňská 10
Averinova 2
P. Lumumby 2
Svazácká 44

20. 11.
Drůbeží 2
Proskovická 53
Lumírova 11, 44, 26, 78
Výškovická 178
Jižní 25
Srbská 21
Výškovická 155
29. dubna 1
Staňkova 10

19. 11.
Jižní 5
Svornosti 24
Volgogradská 57, 110,
111

Pozn.: Kontejnery jsou přistavovány v době od 7 do 13 hodin.
INZERCE

MUDr. Ryšánek Jan

Očkujeme proti chřipce

Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Ostrava-Hrabůvka

Pracovně lékařské služby
pro ﬁrmy

ů
ch pacientemail:
ý
v
o
mudr.rysanek@seznam.cz
n
m
e
íj
ř
P
web: mudr.rysanek-webnode.cz

SC-340914/3

SC-341201/2

mobil: 725 818 447
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AKTUALITY

Nutriční poradna Vítkovické nemocnice
pomáhá při řešení nadváhy nebo obezity
Pokud se člověk rozhodne trvale zhubnout, je k tomu zapotřebí
zejména jeho odhodlání a chuť něco v životě změnit.
Lidé se často mylně
domnívají,
že k redukci váhy stačí docházet
někam ke
specialistovi a hubnutí půjde
samo jako
mávnutím
kouzelného proutku. Ve skutečnosti to tak vůbec nefunguje.
Základní pravidla, jak se k trvalé změně dopracovat, jsou: jíst
pravidelně vyváženou stravu,
dodržovat dostatečný a vhodný
pitný režim a hýbat se.
Bez těchto třech základních
podmínek nelze očekávat efektivní a trvalou změnu. Docílit
své ideální hmotnosti a pak si
ji také udržet, není jen otázka
časově omezené diety na pár

týdnů. Naopak, v mnoha případech se jedná o radikální
změnu dosavadních návyků,
životosprávy, myšlení a přehodnocení stávajících hodnot.
Nutné je hledat takové možnosti stravování a pohybu, které se
dají skloubit s prací a s denním
režimem. Člověk jen musí chtít.
Nezbytnou součástí všech redukčních režimů je zjišťování
skutečného příjmu energie a živin stravou, zejména vstupní
a následná průběžná kontrolní
hodnocení. „K tomu, abychom
byli schopni jídelníček objektivně vyhodnotit, potřebujeme
znát skutečné množství a složení veškerých přijímaných
pokrmů a nápojů, to znamená
mít na papíře sepsáno vše, co
během dne sníme a vypijeme.
Samotný výpočet následně realizujeme pomocí speciálních
nutričních programů, které

nám umožní posoudit, zda
příjem jednotlivých živin je vyvážený, či něco nadbývá nebo
naopak chybí,“ uvedla vedoucí nutriční terapeutka Marie
Kohutová (na snímku) z Vítkovické nemocnice a dodává:
„Výsledkem
nevyváženého
stravování je, že nehubneme,
jak bychom si představovali,
nebo hubneme, ale špatně. Při
většině extrémně přísných diet,
kdy spíše hladovíme, ztrácíme převážně vodu a svalovou
hmotu, což přispívá k následnému známému ,jo-jo efektu′.
A z jiného pohledu, ten, kdo
začne cvičit, může mít ,nárůst′
svalové hmoty, ,spaluje tuky′
a přitom se na obyčejné váze
zdá, že se ručička nikam nehne,

čímž člověk obvykle ztrácí motivaci,“ dodala.
Proto je i při redukcích velmi
vhodné nechat si průběžně
kontrolovat svalovou a tukovou složku těla. Tuto informaci
lze zjistit pomocí impedanční
váhy. „Ideální je, pokud výsledky vážení a měření v rámci
svého snažení o hubnutí lidé
konzultují s námi, zkušenými
nutričními terapeuty,“ uzavřela Kohutová s tím, že terapeuti
mohou vhodným způsobem
doporučit úpravu stravovacích
návyků, časové rozložení jídel,
skladbu jídelníčku a pitného
režimu. Nutriční poradnu zájemci najdou ve Vítkovické nemocnici na poliklinice H2 ve
2. patře.
(d)

INZERCE

Poslední zářijový pátek uspořádala AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství,
sportovní den pod názvem Ostravský Sport fest. Netradičních
disciplín (např. ultimate frisbee,
ringo, slackline, pétanque hulahoop, dánské kuželky, střelba z luku…) se zúčastnili žáci
ostravských základních škol
a zájmových sdružení. Součástí

9

byly tance, ochutnávky zdravé
výživy a nápojů. Ani nepříznivé počasí nezkazilo více než
čtyřem stovkám účastníků nadšení a radost z pohybu. Ostravský Sport fest se konal v rámci
projektu Ostrava – Evropské
město sportu 2014. Podívat se
přišel i starosta nejlidnatějšího
ostravského obvodu Karel Sibinský.
Foto: Michael Kutty

SC-341576/1

Ostravský Sport fest

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Svatováclavské slavnosti byly opět rekordní
Poslední zářijový víkend bylo na Zámku Zábřeh a v přilehlém parku
opět živo. Jako tradičně v tomto termínu se zde konaly Svatováclavské slavnosti, degustační přehlídka okolních minipivovarů.
Čtyřiadvacet
minipivovarů
převážně z regionu severní
Moravy a Slezska připravilo
k ochutnávce pětasedmdesát
druhů piv v osmi typech. Převažovaly ležáky, víděňské ležáky, weizeny, ale, scotisch ale,
I.P.A., A.P.A., speciály a ochucená piva. Také letošní návštěvnost byla velká, zejména v sobotu, během obou dnů přišlo
přes deset tisíc lidí.
„Tato degustační přehlídka minipivovarů si drží výjimečnost
v čepování do třetinkových

sklenic. Letos se jich vypilo na
pětačtyřicet tisíc. Stále stoupající zájem o produkci z minipivovarů láká pivovarníky nabízet různé speciály, letos bylo
možné okusit například třináctistupňový zázvorový speciál
nebo dvanáctistupňovou pšenici růžovou,“ uvedl Radovan
Koudelka, manažer hotelu Zámek Zábřeh.
Svatováclavské slavnosti tradičně zahájil průvod sv. Václava, který je patronem nejen
české země, ale i všech sládků

Návštěvníky pozdravil místostarosta obvodu Radim Miklas.

a pivovarníků. Přímo na pódiu
pak pivem pokřtil zbrusu novou publikaci Zámek Zábřeh
autorky Daniely Hradilové
a fotografa Daniela Šíry.
Na nádvoří Zámku Zábřeh
mohli návštěvníci obdivovat
umění rytířů, kejklířů nebo
družiny sv. Václava.
V rámci hudebního programu
vystoupila např. Tanja s kapelou Ahard, Blue Eﬀect, Revial
Lucie nebo ostravská kapela
Bandaband, The Places a úplný
závěr patřil Jasné páce.

Akci pořádalo Kulturní zařízení Ostrava-Jih a Zámek Zábřeh.
Konala se pod záštitou starosty obvodu Karla Sibinského,
který se letošního ročníku
kvůli nemoci nezúčastnil. Kromě obvodu Ostrava-Jih Svatováclavské slavnosti finančně
podpořilo statutární město
Ostrava.
Reportáž z akce je na www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/svatovaclavske-slavnosti.
html.
Text a foto: Michael Kutty

Publikum rozparádila populární zpěvačka Tanja.
INZERCE

Vinný sklep „U krále Jošta“
Vás zve do Lednicko-valtického
areálu na Svatomartinská vína
a husu, s návštěvou vánoční Vídně

Od 11. 11. 2014

0 Kč

9
Cena 9

www.jihomoravska.com
 728 154 780

SC-341517/1

(sváteční večeře, degustace
Svatomartinských vín, ubytování,
snídaně a průvodce Vídně)

Zájemci mohli nahlédnout do nové publikace Zámek Zábřeh.
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AKTUALITY

Letní sezóna byla teplotně nadprůměrná
Od začátku května do konce září letošního roku byla průměrná
teplota vzduchu v Ostravě 17,0 °C, což je o 1,3 °C více, než je dlouhodobý průměr tohoto období.
Nejvyšší teplota léta byla zaznamenána 20. července, kdy
bylo 33,7 °C. Registrováno bylo
třináct tropických dnů (maxi-

dlouhodobému průměru 44
dnů. Slunce svítilo 994 hodin,
což je o sedm hodin více, než
je dlouhodobý průměr. Slunečných dnů se vyskytlo 138,
tj. stejný počet jako v „průměrném“ roce.
Za hodnocené období spadlo

mální teplota 30 °C a více), průměrně jich bývá osm. Dosažených 46 letních dnů (maximální
teplota 25 °C a více) odpovídá

v Ostravě celkem 478 mm srážek, to je o 12 procent více než
dlouhodobý průměr. Nejvyšší
denní úhrn srážek byl zaznamenán 15. května, a to 37,4 mm.
Srážkových dnů bylo 78, což je
o sedm více než průměr období.
(d)

DUHA – projekt zaměřený
na prevenci kriminality

Rodinné centrum Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu se opět stalo
místem, kde byly za finanční podpory magistrátu města Ostravy realizovány aktivity napomáhající k zabezpečení prevence kriminality
pro letošní rok. Dětem z rodin, které jsou v evidenci odboru sociálněprávní ochrany dětí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, byla o letních prázdninách zprostředkována pomoc při přípravách na opravné
zkoušky. Většina dětí následně zkoušky úspěšně zvládla, ty ostatní si
alespoň upevnily znalosti stěžejních předmětů.
Zajímavá místa naší vlasti, nové zážitky a kamarády poznala téměř
šedesátka dětí v průběhu dvou zájezdů – do westernového městečka
Šiklův mlýn a do Hradce nad Moravicí. Také dospělým se dostalo pomoci - odborníci jim radili, jak lépe zvládnout problémy se zadlužením
či jak úspěšně postupovat při výchově dětí předškolního věku.
(d)
Foto: Petra Pokludová
INZERCE

ORTOPEDICKÁ A SPORTOVNÍ AMBULANCE
email: ortopedie.audax@gmail.com

Specializujeme se na artroskopické operace
implantace umělých kloubů a další ortopedické operace
Čekací doba k TEP 6-12 měsíců u většiny ZP

LÉČÍME KREVNÍ PLASMOU A KREVNÍMI DESTIČKAMI
– jedna aplikace 1.500 Kč. Tel.: 606 771 082
APROMED – Opavská 6116, Ostrava Poruba
Ošetřujeme pouze objednané pacienty:
tel.: 732 119 057, 724 831 838, 775 138 348
e-mail: ortopedieporuba@seznam.cz
Stará Bělá, Blanická 1068, út 15.30-18.30 bez objednání
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Pokud nemůžeme Váš hovor přijmout, voláme sami zpět.

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

Tel.: 603 757 592

SC-341603/3

Koupím 1–3 + 1
v osobním vlastnictví

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

KULTURNÍ DŮM K-TRIO
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA

2., 9., 16., 23., 30. 11. v 17.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY, živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
3. 11. v 17.30 hodin
SLOVANÉ – CO NENAJDETE V DĚJEPISE
A PROČ, slovanské vnímání světa, život Slovanů, zřízení, kultura, vědění, písmo a mnoho
dalšího. Přednáší Mgr. Zuzana Kaiser.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
4. 11. v 17.30 hodin
MUŽI A ŽENY MUSÍ MLUVIT O LÁSCE
A SEXUALITĚ, na besedě s terapeutem Drahoslavem Červenkou se bude hovořit o ženách
a mužích tak, jak se běžně nehovoří. Součástí
besedy jsou praktická cvičení. Předprodej a informace KD K-TRIO.
6. 11. v 17.30 hodin
ASTROLOGIE, zahájení semináře, který vás
naučí pracovat s horoskopem počítaným pro
okamžik narození. Vede Mgr. Anna Kudelová.
Nutná rezervace. Předprodej a informace KD
K-TRIO.
12. 11. v 17.30 hodin
OD HLAVY AŽ K PATÁM - průlet lidským
tělem a zdravím, přednáší Ing. Miroslav Hrabica, autor knih o zdraví a lidském hledání,
který pomáhá lidem ke zdraví a štěstí laskavým slovem i radami. Předprodej a informace
KD K-TRIO.
13. 11. v 17.30 hodin
KDYŽ NÁM CHYBÍ RADOST, ztratili jste se
v davu a máte pocit, že chcete něco změnit?
Přijďte si najít nové přátele a poslechnout si
rady z moudrých knih. Na posezení u čaje vás
zve spisovatelka Jana Hochmannová.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
14. 11. v 16.00 hodin
ÚPRAVA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE,
zahájení semináře, PC k dispozici, nutná rezervace. Předprodej a informace KD K-TRIO.
17. 11. ve 14 hodin
SNOW FILM FEST filmový festival, který přináší pestrou skladbu filmů, ale také onen „náboj“ energií a zkušeností. Ingredience, které
ze zimních akcí udělají dobrodružství, zážitky
plné adrenalinu i setkání s kamarády. Předprodej KD K-TRIO, OIS. Podrobný program
na www.kzoj.cz.
21. a 22. 11. od 10.00 do 18.00 hodin
FESTIVAL PATCHWORKU, prodejní výstava
autorských prací z celé České republiky, Polska i Slovenska s ukázkami tradičních i nejmodernějších postupů k vytvoření originálních
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dek, přehozů i oděvních doplňků. Výstava
ručně šitých panenek a výroba vánočních ozdob a dekorací. Součástí jsouodborné kurzy:
Origami - zázraky z papíru, textilní tašky a kabelky. Předprodej a informace KD K-TRIO.
28. 11. v 19.00 hodin
MELANIE SCHOLTZ QUARTET jazzový
koncert (Jihoafrická republika / CZ/SK), Melanie Scholtz (JAR) – zpěv, Tomáš Jochmann
– piano (SK), Lukáš Kytnar (CZ) – baskytara, Roman Vícha (CZ) – bicí. Předprodej KD
K-TRIO, OIS.
 VÝSTAVY

JAK UMĚLA BABIČKA ZASTAVIT ČAS –
výstava fotografií Zdeňka Lasáka.
PAŘÍŽ V BARVÁCH – výstava obrazů Stanislava Holínka v restauraci K-TRIO.
 DĚTEM

4. 11. v 16 hodin
BROUČKIÁDA – soutěžní odpoledne pro
malé i velké diváky, setkání s broučky, průvod
světýlek. Vstup zdarma.
23. 11. v 10 hodin
SINDIBÁD MOŘEPLAVEC – divadelní představení pro děti plné dobrodružství, humoru
a písniček. Předprodej KD K-TRIO.

KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
6. 11. v 19.00 hodin
BRAN koncert – hudba keltské Bretaně. Předprodej KD K-TRIO, OIS v den akce na místě
od 18.30 hodin.
8. 11. v 17 hodin
GIANCARLO RUGGIERI – KONCERT
ITALSKÉHO TENORISTY
Giancarlo Ruggieri (Itálie) – tenor, Soňa Ruggieri – balet, Zdeněk Brož – klavír.
V programu zazní árie od G. Fauré,
F. P. Tosti, G. di Capua, A. Lara, J. Strauss,
F. Lehár, P. I. Čajkovskij atd. Předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 16.30.
14. 11. v 19 hodin
TÓNY CEST – klubový večer s ostravskou kapelou Tempo di vlak a jejich hosty
Předprodej KD K-TRIO, OIS v den akce na
místě od 18.30

29. 11. v 17 hodin
I. ADVENTNÍ KONCERT – OPERETA
V ADVENTU
Účinkují Soňa Jungová, Peter Svetlik – zpěv,
Regina Bednaříková – klavír. Program:
J. Strauss, E. Kálmán, F. Lehár, J. Oﬀennbach,
C. Franck, A. L. Webber aj. Předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 16.30
hodin

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511, e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz / www.facebook.com/dkakord
 DIVADLO

7. 11. / 19:00
HECOVINY aneb Listopadový nášup
Výběr toho nejlepšího od divadelního souboru Nahodile. Zábavný pořad plný scének,
písniček, skečí, úletů, recese, tanečních vstupů,
satiry… Host: RUDA Z OSTRAVY.
Jediné podzimní představení Hecovin v Ostravě!
Vstupné: 140 Kč
26. 11. / 17:00 a 20:00
2x BESÍDKA DIVADLA SKLEP
Tradiční představení Sklepáků v novém podání složené z mnoha humorných výstupů,
skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu největšímu morousovi a kakabusovi. Těší se na vás Milan Šteindler, Jiří Fero
Burda, Lenka Vychodilová, Tereza Kučerová,
David Noll a další.
Vstupné: 300, 250, 200 a 150 Kč
 SPOLEČENSKÉ AKCE

4. 11. / 17:00
Jaroslava Grobcová:
Magické země Morava a Slezsko
Beseda s autorkou o nové knize Magické země
Morava a Slezsko – K pramenům života.
Pátá kniha spisovatelky J. Grobcové přibližuje moravskému lidu pravdivější obraz života slavné Moravy a našich předků. Vrací se
do dávné historie Moravy a Slovanů a provází
čtenáře prostřednictvím studánek a pramenů
k posvátným horám a menhirům.
Beseda je náhradním programem za listopadový Senior klub s tím, že jsme chtěli toto

Kino Luna bude až do konce roku
uzavřeno
Z důvodu další etapy celkové rekonstrukce zábřežského Kina Luna je tento kulturní stánek od pondělí 13. října
uzavřen. Na programu je totiž rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor,
která zahrnuje rekonstrukci a rozšíření sociálního zázemí pro návštěvníky, vybudování bezbariérového sociálního zařízení, nové technické zařízení budovy (rozvody
vody, ústředního topení, elektro, vzduchotechniky), vybudování občerstvení pro návštěvníky (kinokavárna), rekonstrukci zázemí pro účinkující, bezpečnostní a požární
signalizace. Kino Luna bude pro veřejnost otevřeno až na jaře příštího roku, konkrétní
termín bude upřesněn.
(kut)
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téma zprostředkovat nejenom seniorům, ale
i širší veřejnosti. Vstup zdarma
18. 11. / 10:00
AKTIVNÍ SENIOR
Jak bezpečně hospodařit s penězi – jak mít
správně uložené peníze, bezpečné platební
karty, pozor na špatné úvěry, jak se bránit
podvodníkům. Lektor: finanční poradce Ing.
Svatopluk Kocich. Vstup zdarma
30. 11. / 14:00
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vánoční jarmark, hudba, zábava, program pro
děti. Přijďte společně rozsvítit vánoční strom
v Ostravě-Jih. Slavnostní akt proběhne v 16:30.
Program od 14:00:
Moravský folklorní soubor ŠEVČÍK
Škola popového zpěvu Olomouc – vánoční
a muzikálové hity
THE BLUES EXPERIENCE (PL) – výborná
bluesová kapela
CIRKUS TROCHU JINAK – Veselé peklo
ACOUSTICA – české a světové rockové hity
v akustickém podání ostravské kapely
Kouzelná vánoční pohádka – Divadélko Smíšek. Vstup zdarma
 RESTAURACE AKORD

11. 11. / 11:00
SVATOMARTINSKÉ HODY
Přijďte si pochutnat na svatomartinské huse
a víně.
 KURZY

cvičíme ráno, dopoledne i odpoledne
pro maminky i děti ve stejný čas
pro všechny věkové kategorie
Tvarujte své problémové partie:
BODY FORM, ZUMBA, FLOWIN, TANEC …
Protahujte a relaxujte:
UVOLŇOVACÍ, ZDRAVOTNÍ a PSYCHOFYZICKÉ CVIČENÍ nebo JÓGU - RELAXAČNÍ,
DYNAMICKÁ VINYASA FLOW, BALANČNÍ
ACRO …
Novinky:
Cvičení PORT DE BRAS, s FITBALLEM; DIVADELNÍ IMPROVIZACE ODVAZ
Mluvte cizí řečí:
ANGLIČTINA, ITALŠTINA, ŠPANĚLŠTINA,
FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA
Přihlaste své děti:
AEROBIK, DRAMATICKÝ KROUŽEK, TANCEM DO POHÁDKY, KLAVÍR …
Lekce již od 55 Kč!
Zapište se do kurzů již dnes – za zvýhodněných podmínek!
Kompletní nabídku najdete na www.dk-akord.cz
Zde je můžete také zakoupit online nebo
osobně v pokladně DK Akord.
PŘIPRAVUJEME

2. 12. / 19:00
Divadlo v Řeznické: ČERVENÁ
Miroslav ETZLER a Martin KRAUS ve hře
o věčném „mefistotelském“ sporu umění a komerce. Divadelní hra, na motivy skutečné
události, života a osudu fascinujícího umělce
Marka Rothka, propojuje ve scénickém prove-
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dení drama s výtvarným uměním. Překračuje
žánry a zprostředkovává divákovi autentický
zážitek s tvorbou v nejintimnějším kontaktu.
Vstupné 420, 380, 350 a 200 Kč
3. 12. / 19:30
WALTARI & SUPPORT LESBIENS tour 2014
Finská legenda progresivního metal-rocku na
společném turné s novými Supporty.
Předkapela: Public Relations (rock-electronica, CZ). Vstupné: předprodej 350 Kč, na
místě 390 Kč
7. 12. / 10:00
MIKULÁŠ aneb Andělské rojení
Velká mikulášská pohádka souboru Nahodile
s písničkami a mikulášskou nadílkou pro děti.
11. 12. / 19:00
JANEK LEDECKÝ – Všichni dobří andělé
Vánoční koncert. Hosté: Nostitzovo kvarteto
a dětský pěvecký sbor Mrňousci z Ostravy-Jihu. Vstupné 450 a 350 Kč
16. 12. / 19:00
SZIDI TOBIAS & Band
Koncert slovenské šansoniérky k novému
albu Jolanka. Její písně jsou plné citu, upřímnosti, radosti a pozitivní energie. Kritiky je
majitelka charismatického altu označovaná za
jeden z nejvýraznějších hlasů na „federální“
scéně, či dokonce za druhou dámu českého
šansonu. Vstupné 330 a 290 Kč
21. 1. 2015/ 19:00
Městské divadlo Zlín:
ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
Divadelní adaptace knižního bestseleru Kateřiny Tučkové.
22. 1. 2015/ 19:00
SCREAMERS: Tyjátr
Nový pořad populární travesti skupiny.
26. 2. 2015/ 19:00
Studio Dva – Patrik Hartl: HVĚZDA
One woman show Evy Holubové, s humorem
o zákulisí českého showbyznysu.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 746 062
1. 11. – Ostravské sportovní ligy – florbal od
9 do 13 hodin, hokejbal od 13 do 18 hodin, info:
Martin Nováček
2. 11. – Ostravské sportovní ligy – aerobic od
9 do 13 hodin, fotbal od 13 do 18 hodin, info:
Martin Nováček
11. 11. – Martinovy lucerny – tvoření lampionů pro veřejnost od 14 do 18:30 h, info: David Střelák
15. 11. – Ostravské sportovní ligy – florbal od
9 do 13 hodin, hokejbal od 13 do 18 hodin,
info: Martin Nováček
16. 11. – Ostravské sportovní ligy – aerobic od
9 do 13 hodin, fotbal od 13 do 18 hodin, info:
Martin Nováček
29. 11. – Ostravské sportovní ligy – florbal od
9 do 13 hodin, hokejbal od 13 do 18 hodin, info:
Martin Nováček
30. 11. – Ostravské sportovní ligy – aerobic od
9 do 13 hodin, fotbal od 13 do 18 hodin, info:
Martin Nováček

Pobočka Dubina, J. Matuška 26a,
tel. 596 768 565
3. 11. Halloweenská dílna – tvoření pro veřejnost od 15 do 18 hodin, info: Martina Kornasová
10.11. Se světýlkem do pohádky – lampionový průvod od 14 do 18.30 hodin, info: Martina Kornasová

Pobočka V Zálomu, Pískové Doly,
tel. 724 034 750
1. 11. – Ostravské sportovní ligy – stolní tenis
od 13 do 18 hodin, info: Martin Nováček
7.–9. 11. – Školení hlavních vedoucích s akreditací MŠMT, info: Jana Kusynová
10. 11. – Martinovy lucerny a lampionový průvod sídlištěm od 15 do 19 hodin, info: Lenka
Červená
15. 11. – Ostravské sportovní ligy – stolní tenis
od 13 do 18 hodin, info: Martin Nováček
29. 11. – Ostravské sportovní ligy – stolní tenis
od 13 do 18 hodin, info: Martin Nováček
29. 11. – PAFORTA – taneční soutěž pro děti
v parketových formacích a orientálním tanci
v DK Akord, info: Lenka Červená

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303, e-mail: ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
5. 11. v 19 hod. YAMATO – THE DRUMMERS OF JAPAN / ČEZ ARÉNA
20TH ANNIVERSARY TOUR 2014
12. 11. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL
- HC SLAVIA PRAHA / ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
15. 11. ve 14 a 18 hod. JEN POČKEJ ZAJÍCI.
ČEZ ARÉNA. ŠOU NA LEDĚ.
21. 11. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL –
HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE. ČEZ
ARÉNA
utkání hokejové extraligy
23. 11. ve 20 hod. DANIEL LANDA.
ČEZ ARÉNA. ŽITO TOUR 2014
25. 11. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL –
HC SPARTA PRAHA. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
29. 11. v 17 hod. MEGAKONCERT RADIA
ČAS PRO RADOST. ČEZ ARÉNA
Mandrage, Helena Vondráčková, Jiří Korn
a další
30. 11. v 15:30 hod. HC VÍTKOVICE STEEL –
HC ŠKODA PLZEŇ.ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
od 9. 11. 2014 Veřejné bruslení
Multifunkční hala
středy
16:00–17:30 hod.
soboty 16:30–-18:30 hod.
neděle 16:30–18:30 hod.
Připravujeme:

15. 12. v 19 hod. GOSPELOVÉ VÁNOCE 2014.
Kongresové centrum Clarion Congress Hotelu
Ostrava
RODERICK GILES & GRACE (USA)

AKTUALITY
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Soubor Holúbek letos slaví dvacet let
Letos je tomu už dvacet let, co byla první zkouškou odstartována
činnost Moravského dětského folklórního souboru Holúbek.
V roce 1994 jej založil Petr Ščerba. V současnosti je soubor
členěn na čtyři složky – Holúbátka, Holúbek I, II a III, a má
celkem sedmdesát členů. Za
dvacet let své existence našlo
v souboru náplň svého volného času přes šest stovek dětí ve
věku od čtyř do osmnácti let.
Mnozí odrostlí tanečníci dnes
úspěšně pokračují v dospělých
folklórních kolektivech po celé
České republice. Holúbek se
pravidelně účastní folklórních
akcí doma i v zahraničí, vloni
děti jely do Ruska, letos navštívily Turecko.
Soubor nezapomíná ani na

seniory v domovech, kterým
každoročně zpestřuje vánoční
a velikonoční svátky. Vedoucí
souboru spolu s rodiči zároveň
organizují pro děti i mimotaneční akce, např. oslavy dne
dětí, šmigrust, letní tábor, drakiádu, mikulášskou nadílku aj.
Taneční zázemí souboru poskytuje pobočka Střediska volného
času V Zálomu.
Oslavy dvacátého výročí budou probíhat 7. listopadu dopoledními výchovnými koncerty pro žáky základních škol
a vyvrcholí o den později od
17 hodin slavnostním koncertem v sále kulturního střediska

Holúbek letos vystoupil i v tureckém Izmiru. Foto: Lenka Červená

K-TRIO v Hrabůvce. Jako host
se představí dětský folklórní
soubor Stavbárik ze slovenské
Žiliny. Večer bude následovat

Sportovní centrum Dubina

14.-16. 11. Fotbal - TJ Baník Ostrava
Pátek: 11-19 hod.
Sobota: 8-19 hod. – Memoriál Evžena Hadamczika
Neděle: 8-14 hod.
17. 11.
Florbal - 1. SC Vítkovice
14 hod. - extraliga žen
17.15 hod. - AutoCont extraliga muži
22. 11.
Fotbal - MFK Vítkovice
8-19 hod. - turnaj mladších žáků
23. 11.
Fotbal - Městský fotbalový svaz Ostrava
8-15 hod. - základní kolo mladšího dorostu
28. 11.
Futsal - KFV Roub Vítkovice
19.30-22 hod. - II. liga futsalu
29. 11.
Futsal - I. S. C. SPORTS
8-20 hod. - EURO Golden Tour 2014
30. 11.
Fotbal - Městský fotbalový svaz Ostrava
8-15 hod. - semiﬁnálové kolo mladšího dorostu

Plánované akce na měsíc listopad
2. 11.
7. 11.
8. 11.

9. 11.

14. 11.

Florbal - 1. SC Vítkovice
8-15 hod. - muži B Mustang
Florbal - 1. SC Vítkovice
8-17 hod. - junioři B
Florbal - 1. SC Vítkovice
19 hod. - AutoCont extraliga muži
Florbal - 1. SC Vítkovice
14 hod. - junioři
17.15 hod. - extraliga žen
Florbal - 1. SC Vítkovice
14 hod. - junioři
17.15 hod. - AutoCont extraliga muži
Futsal - KFV Roub Vítkovice
19.30-22 hod. - II. liga futsalu

INZERCE

www.naseostrava.cz
SC-341380/1

1. 11.

posezení při kopřivnické cimbálové muzice Pramínky.
Více info na www.holubek.cz.
(d)

UZÁVĚRKA INZERCE
dalšího čísla Jižních listů
je 12. 11. 2014
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V ZŠ Horymírova finišuje projekt o vědě a technice
Na základní škole Horymírova míří ke svému cíli projekt Věda
a technika klíč k budoucnosti. Projekt byl zahájen v srpnu 2012
a skončí k 31. 10. 2014.
Přes dva roky tak v ZŠ Horymírova 100 pedagogové rozvíjeli
přírodovědné a technické zna-

vzdělávání a ovlivnění jejich
postoje při volbě budoucího
povolání. Cílem projektu byla
tvorba inovativních výukových
materiálů, jejich ověření a využívání ve výuce. Dílčím cílem
pak byla spolupráce se středními školami v oborech truhlář, aplikovaná chemie a strojírenství a spolupráce s firmami
působícími v těchto oborech.
V rámci projektu byly pořádány
exkurze a přírodovědné expedi-

losti a dovednosti žáků. Záměrem bylo zvýšení jejich zájmu
o přírodovědné a technické

ce pro žáky. Projekt se orientoval také na volitelné předměty,
a především na jejich aplikaci
do praktických činností. Vybavena byla školní dílna pro práci
se dřevem a plastem. Formou
workshopů úspěšně probíhala
popularizace vědy a techniky
směrem ke všem žákům školy.
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
(d)
republiky.

Krátce
 Adaptační pobyt žáků ZŠ Klegova
Koncem září se žáci šestých tříd ZŠ Klegova 27 zúčastnili adaptačního kurzu
v Prostřední Bečvě. Celkem čtyřicet žáků
mohlo společně prožít několik dní v podhůří Beskyd, kde pod vedením pedagogů
absolvovali mnoho zajímavých aktivit
a her. Nechyběly výlety po okolí a sportování. Celý pobyt byl ve znamení učení
se vzájemné komunikaci, sdílení, utužení
a prohlubování kamarádských vztahů,
a především vedl všechny žáky k tomu,
že je v životě důležité naslouchat druhému, přijmout jeho názor a navzájem se tolerovat. Tomu odpovídalo i hlavní motto
celého kurzu Jeden za všechny, všichni za
jednoho. Adaptační kurz mohl být realizován díky finanční podpoře z MS kraje
v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových forem
chování dětí a mládeže.
 Certifikát kvality pro školu
V pondělí 29. září se v hotelu InterContinental Prague uskutečnilo slavnostní předání certifikátů odborným školám, které
dosahují výborných výsledků v přípravě
svých studentů na obor kuchař a cukrář
a mají nadstandardní vzdělávání v gastronomických oborech. Společně s dalšími
osmi školami z celé České republiky byla
oceněna také Střední škola společného
stravování, Ostrava-Hrabůvka. „Udělení

certifikátu je pro naši školu mimořádně
významné, certifikát potvrzuje vysokou
úroveň vzdělávání v oboru gastronomie
na naší škole,“ uvedl ředitel školy Pavel
Cielecký, který certifikát v Praze převzal.
 Volná místa v mateřských školách
Mateřské školy, jejichž zřizovatelem je
městský obvod Ostrava-Jih, evidovaly
k 8. říjnu 2014 ještě sto volných míst. Nejvíce, po dvaceti, je v MŠ A. Kučery a MŠ
Adamusova, dvanáct míst nabízejí MŠ
Klegova a MŠ P. Lumumby 14, deset MŠ
Mjr. Nováka, po pěti MŠ I. Herrmanna
a MŠ Mitušova 6, čtyři MŠ J. Maluchy 105,
tři MŠ Mitušova 90, po dvou MŠ B. Dvorského, MŠ Rezkova a MŠ Předškolní a jedno volné místo mají MŠ P. Lumumby 25,
MŠ Za Školou a MŠ Výškovická. Aktuální
informace lze zjistit na webových stránkách příslušných mateřských škol, www.
ovajih.cz a na Oddělení školství a kultury
ÚMOb Ostrava-Jih, tel.: 599 430 282.
 Žáci ZŠ B. Dvorského si anglicky
dopisovali s nepálskými dětmi
Žáci ZŠ B. Dvorského dostali možnost dopisovat si anglicky s dětmi z Nepálu, a to
díky dceři své paní učitelky, která odjela
učit angličtinu do školy Shree bal prativa
v městečku Anaikot. „Psali jsme stručné
dopisy o naší rodině a oblíbených věcech,“
řekly Jana Friedrichová a Kateřina Proč-

ková ze šesté třídy. Paní učitelka Tatiana
Pilařová odeslala dopisy dceři a ta je předala svým nepálským žákům. „Děti byly
velmi nadšené a inspirované k odepsání. S
nadějí jsme čekaly, než nám odepíší, a tak
se i stalo,“ pokračovaly Jana s Katkou.
„Stejně jako my i oni byli překvapení třeba
tím, že zatímco u nás chováme hlodavce
v klecích, jim pobíhají na dvorku spolu
s krávami, kozami a husami,“ přiblížily
jedno z témat dopisů, s nimiž žákům pomáhala učitelka Mária Topiařová.
 Stoleté výročí školní budovy
V roce 1914 byl položen základní kámen
školy na náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích, která je od té doby přirozenou dominantou náměstí a zároveň
jedním ze zdejších center výchovy, vzdělávání i kulturní tradice. Sto let její existence připomene výstava v prostorách
školní budovy. Pořádá ji Střední odborná
škola AHOL, která zde nyní sídlí. Vernisáž výstavy se koná 18. listopadu v 16 hodin a hosté uvidí nejen archivní materiály, dobové fotografie a školní kroniky, ale
budou mít příležitost setkat se s pamětníky, zúčastnit se speciální vyučovací hodiny nebo komentované prohlídky školní
budovy. Akce je současně koncipována
jako neformální setkání všech, kteří školu
navštěvovali, zváni jsou absolventi, učitelé, žáci i zájemci o architekturu a školství.
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Vzpomínka na letce, který obětoval
svůj život, aby zachránil životy jiných
Před čtyřiceti lety, v úterý 12. listopadu 1974, vykonal stíhací pilot
mjr. František Doležal nad Výškovicemi hrdinský čin, při kterém
zahynul. Co se tehdy stalo?
Mjr. Doležal nacvičoval noční
přepad vzdušného cíle. Počasí
bylo tento večer špatné a cvičili
pouze nejzkušenější piloti. Tím
pilot 1. třídy mjr. František Doležal, zástupce velitele 3. letky,
opravdu byl. Letěl v MIG-21 PF
č. 1315. Při rychlosti 800 km/
hod. byl naváděn na cíl až do
kontaktu na obrazovce palubního radiolokátoru. Provedl cvičnou zteč, imitoval odpálení protiletadlové řízené střely a otáčel
se k osvětlené Ostravě a k letišti.
Po 19. hodině hlásil splnění úkolu a obdržel rozkaz k přistání na

Poručík Doležal v r. 1953

vzletové a přistávací dráze č. 22
v Mošnově. Ve výšce 1000 m
nad Ostravou ale došlo k technické závadě na motoru R-11
F2 S300 – k zadření středových
ložisek. Nedostávaly olej kvůli
poruše čerpadla, otáčky motoru klesaly a následoval požár.
Příčinou byla chybějící vymezovací podložka, kterou opomněl

do agregátu vložit revizor Leteckých opraven. Banální chyba
zavinila havárii letounu, smrt
vynikajícího pilota a velitele,
manžela a otce dvou dětí.
Toto opomenutí ale mohlo mít
až nepředstavitelné následky!
Bývalý kolega z 2. letky mjr.
v záloze Oskar Roš závadu ještě
upřesnil: „Chybějící podložka
olejového čerpadla způsobila
„očesání zubů“ a čerpadlo tak
ztratilo funkci. Ložiska se přehřála a výsledkem byl požár.“
Mjr. Doležal problém ihned hlásil a dostal příkaz nasměrovat
stíhačku mimo obydlené prostory a katapultovat se. Zkušenosti, kalkulace a rozhodnost pilota
dala jiný výsledek – musí letoun
„dotáhnout“ až někam do polí.
Ztráty výšky i rychlosti byly
markantní, hořící letoun klesal
a osvětlená okna paneláků na
Majerovci se blížila. Za Výškovickou ulicí, za posledním domem a nad korunami stromů se
konečně a z nakloněného letadla katapultoval. Bylo to už nízko… Major František Doležal
řídil hořící stíhačku (hmotnost
8,5 t) do poslední chvíle a nedovolil její zřícení do obytných
budov. Obětoval svůj život, aby
zachránil životy jiných.

Bývalý tajemník L. Dlouhý
u pamětního kamene
mjr. Doležala.

Kdo vlastně byl František
Doležal?
Narodil se roku 1933 v Hořicích
v okrese Beroun. Vyučil se soustružníkem a v roce 1951 se stal
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žákem Přípravné letecké školy
v Dolném Kubíně. Cvičil v Prešově, Piešťanech, Hájnikách
a Prostějově. Poručíkem letectva se stal koncem roku 1953
a následně byl přeškolený na
MIG-15. Sloužil v Praze a Plzni.
V roce 1956 se oženil a s manželkou Jiřinou měli dvě děti.
V Mošnově pak působil od roku
1959. Mimo náročnou leteckou
službu také studoval a věnoval
se volejbalu v TJ Tatra Příbor.
Byl povyšován i jmenován,
účastnil se spojeneckých cvičení Varšavské smlouvy a byl
dvakrát vyznamenán - Za službu vlasti a Za zásluhy o obranu
vlasti. Poslední vyznamenání
Za statečnost in memoriam mu
pak udělil prezident republiky
30. dubna 1975. Od Národního
výboru města Ostravy dostal
Cenu města Ostravy II. stupně.
Havárie MIGu a smrt mjr. Doležala onoho listopadového večera vzbudila mezi občany velkou
pozornost. Pilotovi pak obdiv,
úctu a uznání. I po čtyřiceti letech je to stále živé téma. Např.
tehdejší náčelník a cvičitel Sokola Výškovice Vlastimil Adámek
vzpomíná: „Pro naše cvičence
byl 12. listopad 1974 dnem nácviku skladby mužů pro spartakiádu. Bylo nás čtyřiadvacet, ce-

lek pak tvořilo dvaasedmdesát
cvičenců. Cvičili jsme v ZDŠ na
ul. 29. dubna. Právě jsme k oknům tělocvičny prováděli pád
z podřepu do kliku. A v tom se
přihodila událost, kterou jsme
si nedovedli vysvětlit. Za okny
směrem k Majerovci se nízko
pohyboval veliký ohnivý předmět. Nikdo z nás netušil, co by
to mohlo být. Až v hospodě
u piva jsme se dozvěděli o havárii stíhačky. Uvědomili jsme
si nesmírnou statečnost pilota,
který obětoval svůj život, aby
zachránil životy občanů Výškovic v domech těsně před místem, kde sám zahynul.“
Starobělský kronikář Ing. Oldřich Dlouhý ten listopadový
večer navážel do kotelny rodinného domku „šlam“. Pomáhal
si krumpáčem a byl otočený
směrem k sídlišti. „Uslyšel jsem
pronikavý a svištivý zvuk doprovázený jasnou září. Následoval záblesk a dutý výbuch.
Vůbec mi nedošlo, co to mohlo
být, ale brzy jsem slyšel sirény
a vydal jsem se potmě podívat
na nedaleké vyvýšené pole. Ale
byl jsem zastaven příslušníky
SNB, kteří mě vyzvali k návratu domů. Až další dny se šířily
informace o havárii vojenského
letadla. Ale v tisku ani v televizi
se tehdy nic neobjevilo.“
Statečnost manžela a otce si připomínala i jeho rodina. Na místě
v lese vlastními náklady instalovala pamětní kámen s bronzovou deskou, která se ovšem
ztratila. Tajemník ÚMOb Stará
Bělá Ladislav Dlouhý zajistil
zhotovení nové kamenné desky a o památníček je pravidelně
a přiměřeně pečováno. Bude se
u něj konat několik setkání, aby
si kamarádi a pamětníci krátce
a s úctou připomněli odvahu,
statečnost a pilotní mistrovství
mjr. Františka Doležala, který
tam před čtyřiceti lety zahynul.
Karel Sýkora
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Žáci díky zahraničním stážistům opět procestovali svět
Brazílie, Španělsko, Turecko,
Vietnam, Pákistán, Polsko,
Rusko nebo Maroko.
Všichni žáci Základní školy
Alberta Kučery v Ostravě-Hrabůvce společně tento týden
díky zahraničním stážistům
místo tradiční výuky procestovali osm zemí světa. A redaktorka Deníku se na kousek cesty vypravila s nimi.
Naši první zastávkou je africké
Maroko. Prvňáčci tiše sedí v lavicích a zaujatě sledují tabuli,
na které mladá dívka chystá
prezentaci o své zemi. Děti se
tak díky projektu Edison, pořádaného mezinárodní studentskou organizací Aiesec, který
se v ZŠ Alberta Kučery koná už
podruhé, dozví něco o kultuře,
tradicích, jazyce, ale i kuchyni
cizích zemí.
„Projekt se v loňském školním
roce setkal s velkým úspěchem,
proto jsme se rozhodli jej letos
znovu podpořit,“ říká koordinátorka projektu Tereza Krčíková. Loni dětem své země
prezentovalo šest stážistů, letos
už osm. „Většinou jde o vysokoškolské studenty, kteří si vybírají stáže v různých zemích,
v České republice stráví pět
týdnů, každý týden přednášejí
v jiné škole. Stážisté jsou ubytováni u rodin žáků, které to
tak donutí přemýšlet a komunikovat v anglickém jazyce,“
vysvětluje Tereza Krčíková.
Jak se stážistům u nás líbí?
„Mám moc ráda českou kuchy-

ni. Miluji hlavně váš bílý chleba se salámy a pomazánkami.
Strašně zajímavé mi přijde to,
že jíte ke každému jídlu polévku,“ směje se devatenáctiletá
Španělka Laila. Sympatická
stážistka má práci s dětmi ráda.
„Je rozdíl v tom, kterým dětem
přednáším, jestli to jsou šestileté děti, nebo studenti téměř
mého věku. S některými můžete rozebírat politiku, s některými si hrát. Ale učím je a já se
díky tomu učím taky. Učím se
z jejich tváří, jak je motivovat,“
dodává Laila.
Dále se přesouváme do třídy,
kde dívka s exotickým jménem
Ho Bao Ngoc deváťáky právě seznamuje s vietnamským
politickým a vzdělávacím systémem. Poté se dostává na
vietnamskou kuchyni. Děti se
dozvídají například to, že čím
severněji se člověk ve Vietnamu nachází, tím méně pálivější
jídlo dostane. „Pro starší žáky
jsou připraveny prezentace
na interaktivní tabuli, pro ty
mladší je výklad udělán zá-

bavnější formou,“
říká koordinátorka
projektu.
Co je myšleno zábavnou formou, se
dozvídáme ve vedlejší třídě. „Chcete
si zatančit flamenco?“ ptá se anglicky mladá Španělka. „Yes,“ ozývá
se sborově kladná
odpověď čtvrťáků.
Třídou se rozezní tóny vášnivého tance a malí žáci předvádějí
pohyby podle stážistky Laily.
Dětem, kteří Španělce nerozumí, pomáhají s překladem
dvě starší dívky. Po flamencu následuje populární tanec,
všem dobře známý z dětských
táborových diskoték, macarena. Děti si pohyb v rytmu
španělských písní očividně užívají. „Tančení se nám líbilo za-

tím nejvíc,“ shodují se čtvrťáci
Ondra a Honza. Pohyb střídá
jazyková část. „Hola,“ učí stážistka děti španělský pozdrav.
Následuje krátká zastávka ve
španělských kulturních tradicích. „Potřebuji dobrovolníka,“
říká anglicky Laila, načež dětem vystřelí ruce nahoru. Hlásí se všichni, výběr je proto na
tmavovlasé dívce. Do role býka
vybere jednoho z chlapců. Malý
dobrovolník prohánějíce červenou vlajku, předvádí za smíchu
spolužáků býčí zápasy. Když
zvonek ukončí hodinu, děti se
seběhnou k sympatické stážistce, která se jim snažila přiblížit
svou zemi. Chtějí podpis na
památku. To už ale rozjívené
čtvrťáky rozhání učitelka. Čeká
je totiž prezentace další země.
Zdroj: www.msdenik.cz,
20. 9. 2014
Foto: Lukáš Kaboň /MS Deník
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Naše zem je kulatá - to bylo
téma environmentálního zážitkového programu, kterého se zúčastnilo padesát dětí
z mateřských škol J. Maluchy
13 a A. Gavlase 12A. V areálu
Bílá uprostřed Beskyd pro ně
byly připraveny hry, praktické činnosti, sportovní a tvořivé aktivity, pomocí kterých se
u dětí přirozeně rozvíjí pozitivní vztah k přírodě, touha ji
poznávat a chránit. Děti si vy-
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zkoušely chůzi přes divokou
řeku, překonávání překážek na
opičí dráze, vytvářely společné
stavby z přírodních materiálů,
skládaly obří puzzle zeměkoule a hledaly poklad v lese. I přes
nepříliš příznivé počasí si děti
výlet užily. Domů se vracely
se spoustou nových poznatků
a zážitků a už nyní plánují, že
se do Beskyd znovu vypraví
za krásnou přírodou a dalším
dobrodružstvím.
(d)
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Projekt inkluzivního vzdělávání v ZŠ Provaznická
Před třemi roky v ZŠ Provaznická začali s realizací projektu inkluzivního vzdělávání Učíme se společně a dnes už připravují
závěrečný workshop, kde společně s veřejností zhodnotí jeho
výstupy.
Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropského
sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky. Veřejnost možná netuší, co si pod
pojmem inkluzivní vzdělávání
představit. Jeho cílem je zařazení všech dětí do běžné školy,
která je na to patřičně připravena a vybavena. V inkluzivní
škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez těchto problémů.
V jedné třídě se tak spolu vzdě-

ky, které obsahují kromě knih
na dané téma i hry a didaktické pomůcky,“ řekla Romana
Ráblová ze ZŠ Provaznická,
předsedkyně Klubu školních
knihoven.
Rodiče a žáci mohou v tomto
směru využít služeb speciálního pedagoga, který vykonává
činnosti zaměřené na odbornou
podporu nadaných i integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech
ostatních žáků, kteří potřebují
speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých
podpůrných opatřeních.
Zlepšování čtenářských dovedností se věnuje svými aktivitami metodik čtenářské
gramotnosti jak v průběhu vy-

lávají děti zdravotně postižené,
nadané, dětí cizinců, děti jiného
etnika i většinové společnosti.
Pedagog se všem dětem věnuje
rovnocenně. Ve třídách, kde je
to potřeba, pomáhají pedagogům asistenti.
„Díky tomuto projektu byly třídy vybaveny novými učebními
pomůckami, jako jsou interaktivní tabule, počítačové ostrůvky, takzvaná digitální hnízda. Knihovní fond se rozrostl
o nové tituly a tematické kufří-

Měsíc za mír a nenásilí
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učování, tak i v odpoledních
hodinách. Beletrie pro společné
čtení v hodinách je zpracována
do sad materiálů, které učitelé
s žáky využívají pro další práci
s knihou po jejím přečtení. Společně se speciálním pedagogem
provozují dvě arteterapeutické
metody, a to biblioterapii a muzikoterapii. Tyto podpůrné léčebné metody pomáhají dětem
lépe zvládat své emoce a životní situace.
Děti mají možnost seberealizace v celé škále zájmových
kroužků. V rámci projektu jsou
realizovány tyto kroužky: zajímavá matematika, keramika,
sportovní hry, ruční práce, angličtina, informatika, léčivá píšťalka aj.
(d)

Od 2. září do 2. října 2014
probíhala v České republice
kampaň nazvaná Měsíc za mír
a nenásilí. Organizátory akce
byly humanistické organizace
Svět bez válek a Komunita pro
lidský rozvoj a kladly si za cíl
upozornit na současnou situaci
doma i ve světě a podpořit mírové a nenásilné způsoby řešení konfliktů.
Do kampaně se zapojila také
ZŠ Františka Formana v Ostravě-Dubině. „Cítíme stále větší
nebezpečí násilí, bezohlednosti
a konfliktů mezi dětmi, mezi
dospělými i mezi některými
státy na světě,“ uvedla ředitelka školy Ivona Klímová s tím,
že garanty akce se stali členové
žákovského parlamentu. Jednalo se o vytvoření symbolu
nenásilí, jehož tvar symbolizuje
propojení jednotlivce (vnitřní
kruh) s okolním světem a lidmi
(vnější kruh). Všechny vytvořené symboly byly 2. října vystaveny v prostorách školy. To byl
den, který Valné shromáždění
OSN vyhlásilo jako Mezinárodní den nenásilí a symbolicky připomíná výročí naroze-

ní významného bojovníka za
svobodu lidí v Indii Mahátmy
Gándhího.
„Z prací tříd, které se zapojily,
jsme pořídili fotografie a zaslali
je na adresu pořádající organizace. Ta ze všech došlých fotografií z celé republiky vytvoří
koláž a předá ji prezidentovi
republiky, ministru spravedlnosti, ministru zahraničních
věcí, Poslanecké sněmovně, Evropskému parlamentu a Radě
bezpečnosti OSN. Organizátoři
nám poděkovali za zapojení do
kampaně a ocenili originální
nápady našich žáků. Prostřednictvím symbolu nenásilí jsme
si připomněli, že svoboda,
štěstí a radost každého z nás je
v našich rukou,“ dodala Klímová.
(d)

05.09.14 13:20
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Seniorkou roku se stala Hana Papežová-Kolářová
Vítězem 8. ročníku ankety Senior roku byla ve středu 1. října
vyhlášena Hana Papežová-Kolářová, občanka žijící v obvodu Ostrava-Jih.
Premiérovým klubem seniorů
roku se stal Svaz důchodců ČR,
městská organizace Ostrava.
Při slavnostním setkání v Nové
radnici oceněným i všem nominovaným blahopřál spolu
s dalšími náměstek primátora
Martin Štěpánek.
„My k této akci přistupujeme
s velkou pokorou a závazkem,
protože víme, že se nám tady
představují osobnosti, které zanechaly výraznou stopu v životě Ostravanů. Nesmírně si vážíme jejich životních zkušeností,
elánu i toho, že ve svém seniorském věku nemyslí jen na sebe,
ale že své zkušenosti a znalosti
předávají dalším generacím,“
uvedl náměstek.

Odborná
komise
vybírala
z dvacítky nominovaných mimořádně aktivních osobností
starších 65 let, které navrhli
seniorské organizace, městské
společnosti a jednotlivci. Vítěz
ankety vzešel z pětice Jiří Hrubý, Arnoštka Marcisová, Jiří Šimonský, Miroslav Šmíd, Hana
Papežová-Kolářová. Vítězka,
sedmasedmdesátiletá iniciátorka a producentka uměleckých
výstav a besed s významnými
osobnostmi, organizuje tyto
akce v Galerii G v Charitním
středisku Gabriel – komunitním centru pro seniory v Zábřehu. Program slavnostního
vyhlášení Seniora roku 2014
obohatil svým vystoupením

Hana Papežová-Kolářová s náměstkem primátora Martinem
Štěpánkem (vlevo) a Lubomírem Pospíšilem, předsedou sociální
komise.
Foto: Jiří Urban

pěvecký soubor Novobělské
babičky, nominované přišla pozdravit i loňská vítězka třiade-

vadesátiletá Věra Heroldová.
Zdroj: www.ostrava.cz,
2. 10. 2014
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ZLATÁ SVATBA
manželů Slovákových

Seniorky vyzvaly starostu k tanci

Paní Vlasta se narodila v listopadu roku 1943 v Ostravě-Kunčičkách. Dětství a mládí prožila v Ostravě-Přívoze.
Po vyučení se přihlásila na ekonomickou školu večerní a nastoupila do Módního domu
Ostravica, kde působila až do
roku 1993, kdy začala pracovat jako referent specialista do
Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.
Pan František se narodil v říjnu
1938 ve Velké nad Veličkou na
moravském Slovácku. Vyučil
se univerzálním soustružníkem kovů v Dolním Benešově
a poté začal pracovat ve Slováckých strojírnách v Uherském
Brodě. V roce 1963 nastoupil
jako montér do ZVVZ Milevsko, poté až do odchodu do
důchodu pracoval jako vedoucí
montér.

Seznámili se v Ostravě a 24. října 1964 uzavřeli sňatek na
Nové radnici. Od roku 1965 bydlí v Hrabůvce. Vychovali dvě
děti, dceru Marcelu a syna Petra. Nyní věnují svůj čas vnoučatům Barborce, Jirkovi, Kristýnce, Haničce a nejmladší Elišce.
Nejraději společně odpočívají
na chatě v Morávce, kterou si
před lety postavili. Pan František rád chodí na houby, paní
Vlasta se stará o zahrádku a pak
z ní zavařuje úrodu.
Padesát let společného života
si připomněli v obřadní síni
radnice. Oddávajícím jejich
zlaté svatby byla radní Ivona
Klímová, ceremoniářkou Šárka
Zubková.

V hlavním sále kulturního střediska K-TRIO se 2. října u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů uskutečnilo tradiční setkání vedení obvodu se členy klubů seniorů. Připraven byl bohatý program, své vystoupení předvedlo několik souborů Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, k tanci zahrála skupina Klasik. Nechybělo bohaté občerstvení.
Akci už posedmnácté uspořádal Odbor sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih. Mnohé z žen i přes svůj pokročilý věk vyzvaly k tanci starostu
obvodu Karla Sibinského.
Reportáž z akce je na www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/den-senioru-v-kd-k-trio.html.
Foto: Michael Kutty
INZERCE

samuel beckett

režie štěpán pácl

www.bezruci.cz

čekání na godota
Foto: Kamila Kolowratová

klauniáda pod stromem

kontakty
manažer obchodního týmu MS kraj:
Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
jiri.sachr@ceskydomov.cz

manažerka inzerce:
Marcela Černíková
mobil: 734 580 095
marcela.cernikova@ceskydomov.cz

manažerka inzerce:
Ivana Sachrová
mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz

SC-340089/22

www.naseostrava.cz
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Blahopřejeme jubilantům
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Senioři soutěžili na Vinohraní

Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména
v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský
přeje všem říjnovým oslavencům do dalších let hodně zdraví,
spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Zdenka Charvátová

103 let

Marie Bindačová

85 let

Irena Kryglová

101 let

Josef Kalus

80 let

Valerie Studnická

98 let

Olga Sýkorová

80 let

František Galas

94 let

Eliška Skalná

80 let

Marie Zamazalová

93 let

Jiřina Kutáčová

80 let

Anna Strakošová

93 let

Marie Demlová

92 let

Anna Pukowiecová

80 let

Jarmila Kleiberová

90 let

Otto Florek

80 let

Marie Huwarová

90 let

Vladimír Kutý

80 let

Lidmila Šaratová

85 let

Stanislav Sovinský

80 let

Irma Turlejová

85 let

Emil Hudec

80 let

Milan Kalous

85 let

Zdeněk Jakubek

80 let

Miroslava Kratochvilová 85 let

Marie Blažková

80 let

Eliška Horvátová

85 let

Věra Křižáková

80 let

Jaroslav Larmer

85 let

Anežka Kubalová

80 let

V areálu domu s pečovatelskou službou na Odborářské ulici v Hrabůvce se uskutečnil už sedmý ročník populárních sportovních her
seniorů Vinohraní. Družstva jednotlivých klubů důchodců soutěžila
v netradičních disciplínách, např. v ruských kuželkách, věšení prádla
nebo hodu šipkami. Zvítězil klub důchodců Odborářská I, na dalších
místech skončily kluby Čujkovova I, Čujkovova II, Odborářská II
a Horymírova. Některé z disciplín si vyzkoušeli také starosta obvodu
Karel Sibinský a primátor města Petr Kajnar. Reportáž z akce je na
www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/vinohrani.html.
Text a foto: Michael Kutty
INZERCE

NOVÁ SHOW NA LEDĚ PRO CELOU RODINU

á EJ ,
JEN POCK
´ I!
ZAJIC
15.11. ostrava
á aréna, 14:00 a 18:00
cez

M. NESVADBA A T. VERNER
SCÉNÁ Ř: A. KO TĚ NO ČK IN

WWW.JEN-POCKEJ-ZAJICI.CZ
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Ředitelé školských
Ostravští žáci běželi
zařízení navštívili Košice minimaraton v Košicích

Od 5. do 7. října navštívilo pětadvacet ředitelů základních a mateřských škol, tři vedoucí školních jídelen a stejný počet zástupkyň oddělení školství a kultury ÚMOb Ostrava-Jih partnerské
město Košice.

„Hlavním cílem pracovní návštěvy byla výměna zkušeností, získání informací o školské
problematice na Slovensku
a pokračování ve spolupráci
mateřských, základních i uměleckých škol a navázání nových

přátelství mezi oběma partnerskými městy,“ uvedla Sylva
Sládečková, vedoucí oddělení
školství a kultury ÚMOb Ostrava-Jih.
Pro hosty z Ostravy byl připraven individuální program
v jednotlivých školách, dále
navštívili Kulturpark, Steel
Arénu, historickou část Košic,
seznámili se s expozicí Steel
Parku. Nechybělo oficiální přivítání na Magistrátu města Košice. Spolupráce obou partnerských měst by měla pokračovat
i v následujícím roce návštěvou
Ostravy.
(kut)

Neobvyklý víkend od 3. do 5. října prožili vybraní žáci základních
škol Mitušova 16, Volgogradská a Alberta Kučery. Přijali pozvání
ředitele košické ZŠ Povážska Ľubomíra Hvozdoviče k aktivní účasti
v nejstarším evropském maratónu - Mezinárodním maratónu míru.
Každý běžec obdržel své startovní číslo a tričko. V sobotu odpoledne
se v centru města s velkou slávou zapaloval maratónský oheň. O den
později už děti společně se svými učiteli a řediteli škol nastoupili na
start minimaratonu hned za hlavním polem závodníků z celého světa.
Svou vytrvalost v běhu si otestovali na vzdálenosti 4,2 km.
Vedle této nejdůležitější části zájezdu čekal ostravskou výpravu každý
den nabitý program – návštěva salaše Krajinka, procházka kolem
Štrbského plesa, sledování hokejového utkání HC Košice, návštěva
SteelParku nebo bruslení.
(d)

INZERCE
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Žáci ZŠ Březinova poznávali Beskydy

Město Ostrava opět podpořilo
aktivní využívání volného času
žáků ZŠ Březinova v Zábřehu.
Finančně totiž pomohlo k zajištění třídenního turistického
kurzu konaného v penzionu
Šance s výšlapy po Beskydech.
Na jeho úvod žáci podstoupili noční výšlap, který prověřil
jejich orientační schopnosti
i odolnost vůči tmě a neznámému prostředí.
Hlavním cílem turistického

kurzu však byl sobotní výstup
na Lysou horu. Náročný výšlap byl odměněn nádherným
výhledem do okolní krajiny
a prohlídkou staveniště nově
budovaných horských chat na
vrcholku nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd.
Nedělní dopoledne pak bylo
určeno ke kratšímu výšlapu
k Satinským vodopádům, které
v přírodě vytvářejí nádherné
scenérie.
(d)
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Představujeme základní školy – ZŠ Srbská
Základní škola Srbská 2 se nachází na okraji malého sídliště
ve Výškovicích.
Má ideální polohu – je stranou
městského ruchu a je zasazena
do malého dolíčku na okraji
Bělského lesa. Z oken lze pozorovat proměnu zeleně lesa
a zejména v zimním období
odpočívající srnky. Budova B,
v níž se učí žáci 1. a 2. ročníku
a je zde školní družina, klub
a jídelna, navazuje na nákupní
středisko Odra.
Škola má poměrně dlouhou
historii. Provoz v ní byl zahájen 1. března 1978 a rozvíjela se
jako sídlištní škola. Počátkem
devadesátých let už to však nebyla jen obyčejná škola - zásluhou pedagogů se začala měnit.
V roce 1991/92 byla zahájena
rozšířená výuka tělesné výchovy a přírodopisu. Ve spolupráci
s oddílem lehké atletiky SSK
Vítkovice vznikly sportovní
třídy se zaměřením na atletiku.
V koridoru k tělocvičně byla
vybudovaná vnitřní japexová
dráha a doskočiště. Časem ZŠ
Srbská získala i statut sportovní školy, kterou prošli budoucí
úspěšní atleti. Mladí sportovci
získávali úspěchy jak v místním, tak i celorepublikovém
měřítku. Úspěšné atletické období trvalo v letech 1991-2007.
Souběžně s atletikou se škola
zaměřovala i na ekologii. Zejména díky nadšení vyučujícího přírodopisu vzniklo ve
škole minizoo s expozicí hadů
a plazů. Později terárií ubylo,
ale vznikl skleník s exotickými
rostlinami. Byla vybudována
i ekologická učebna.
Dalším významným mezníkem
v životě ZŠ Srbská byl rok 1999,

kdy se škola sloučila se sousedící základní školou do jednoho subjektu. Učení ve dvou budovách přinášelo komplikace,
ale časem ubylo tříd a druhý
stupeň se učil jen v hlavní budově.

Pedagogové se při své práci
zapojují do různých projektů např. EU Peníze školám. V jeho
rámci např. pedagogové vytvořili celou řadu počítačových
prezentací, kterými zpestřovali výuku. Škola má ve svém
školním výukovém programu
celou řadu projektů, které realizuje buď v hodinách, nebo
v rámci vycházek – návštěva
OZO, Národnostní menšiny
v Ostravě, Haldy Ema….
Ve vzdělávacích činnostech se
škola zaměřuje na zkvalitňování výuky cizích jazyků – od

osmého ročníku je zavedena
výuka druhého cizího jazyka němčiny. V oblasti informatiky
je dlouhodobým cílem stoprocentní počítačová gramotnost
absolventů, a proto je výuka
informatiky zařazena mezi povinné předměty. V povinně-volitelném předmětu – psaní na
klávesnici – získají žáci schopnost psát všemi deseti prsty.
V každé učebně je instalován
PC s připojením na internet
a dataprojektor. Několik tříd
má k dispozici interaktivní tabuli. Samozřejmostí je PC učebna. Samozřejmé ale není to, že
každé pracovní místo s počítačem v budově má připojení na
internet. Ve škole je proto vytvořena místní síť, kterou jsou
propojeny budovy A i B.
Nejen učením je člověk živ,
jak praví klasik, a tak žáci navštěvují divadelní představení
v Divadle loutek, programy
v K-TRIU, Akordu, absolvují
poutavou výuku v lesní školce
či si zasoutěží v různých sportovních disciplínách.
Budoucím prvňáčkům škola
chystá každoročně od listopadu do února zážitkový pro-

gram Těšíme se do školy, kde
si děti zahrají spolu s Krtečkem
na opravdové školáky.
Jako součást prevence negativních jevů ZŠ Srbská nabízí
žákům smysluplné naplnění
volného času v rámci aktivit
školní družiny či školního klubu. Děti mají možnost pracovat
v různých sportovních či rukodělných kroužcích.
Vedení školy se stará o to, aby
se všem ve škole dobře učilo
a pracovalo. Škola procházela
postupnou modernizací od vybavení tříd až po rekonstrukci
sociálních zařízení. V letošním
roce proběhly rozsáhlé opravy v hlavní budově - na podzim výměna elektroinstalace
na chodbách, pak následovala
výměna oken za plastová, poté
zateplení budovy a v závěru školního roku dostala budova novou, zářivou fasádu.
O prázdninách pak vše završilo vymalování celého interiéru
školy a výměna podlahové krytiny na chodbách ve druhém
patře.
ZŠ Srbská také dbá o zdraví
dětí - pořádá pro ně ozdravné
pobyty a zapojila se do projektu
Ovoce do škol. Také ve školní
kuchyni se snaží vařit zdravě.
Čtyřikrát ročně vydává škola
svůj školní časopis Srbák.
Během celého školního roku
se žáci zapojují do rozmanitých aktivit - Barevný podzim,
Vánoční větvička, Vánoční
jarmark, Velikonoční kraslice,
Den Země, Rozloučení se školou, Den dětí apod. Na některých z nich se významně podílí
i sdružení rodičů.
Podklady připravila:
PaedDr. Kajetána Buchtová,
pedagog školy

Krátce
 Klub Předškoláček na ZŠ Klegova
Každé pondělí od 15.30 do 16.30 hodin se
na ZŠ Klegova 27 v Hrabůvce koná klub
Předškoláček. V tomto školním roce je
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otevřený už popáté. Děti se v něm naučí hrát, zpívat, cvičit, malovat a zábavnou formou se připravovat na první třídu. Přihlásit se lze i v průběhu školního

roku, s sebou je třeba vzít si jen přezůvky.
Více informací na tel. číslech 596 787 663,
604 284 598 nebo prostřednictvím e-mailové adresy sekretariat@zsklegova.cz.

SC-340402/3

Kosmická 1723/2
Ostrava Poruba
tel./fax: 596 956 220
ISO: 9001: 2000
e-mail: vodar@atlas.cz

PRÁCE PROVÁDÍME:

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

SC-332415/9

SC-340318/7

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mTI new york uvádí muzikál
BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´

OD 12. PROSINCE 2014 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ · R. VOJTEK
i. chýlková · j. langmajer · P. VÍTEK · j. KRETSCHMEROVÁ · h. holišová
J. ASTEROVá · m. nosková · s. křováková · t. matonoha · A DALŠÍ...

Ě
KONEČN

ČEVSERKZEÁ

Glanc

DARK STYLE
Agency
Generální partner

producenti

mediální partneři

SC-341450/30

více informací a vstupenky: www.mammamiamuzikal.cz

