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Vánoční strom se rozsvítí 30. listopadu
Ostrava-Jih skončila v anketě druhá
Tramvajová linka č. 15 bude posílena
Ševčík – folklorní soubor s tradicí

Novým starostou
je Martin Bednář
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Novým starostou byl zvolen Martin Bednář
Ve čtvrtek 13. listopadu byl Zastupitelstvem městského obvodu
Ostrava-Jih zvolen novým starostou Ostravy-Jihu devětatřicetiletý Martin Bednář, lídr hnutí ANO 2011, které v nejlidnatějším
ostravském obvodu zvítězilo v říjnových komunálních volbách.
Zasedání obvodního zastupitelstva zahájila státní hymna
České republiky. Poté zastupitelé v počtu 44 přítomných
z celkového počtu 45 složili slib.
Podle výsledků voleb obsadilo
hnutí ANO 2011 dvanáct křesel,
ČSSD jedenáct, hnutí Ostravak
a KSČM po osmi, KDU-ČSL
a ODS po třech křeslech. Následovala volba volební komise
a stanovení počtu členů obvodní rady, která se nově bude skládat jen z devíti členů.
Ve volbě starosty uspěl jediný navržený kandidát Martin
Bednář, kterého podpořilo 43
zastupitelů. Po svém zvolení
poděkoval za projevenou důvě-

ru a zdůraznil ochotu spolupracovat se všemi, kteří mají zájem
na dobré budoucnosti obvodu.
„K tomu nabízím své zkušenosti, ochotu naslouchat a řešit problémy,“ uvedl.
První místostarostkou se stala
jednička obvodní kandidátky
ČSSD Věra Válková. Dalšími
místostarosty pak byli zvoleni
František Staněk (KDU-ČSL),
Hana Tichánková (ANO 2011)
a František Dehner (ČSSD).
Uvolněnými členy Rady městského obvodu Ostrava-Jih jsou
Markéta Langrová (ANO 2011)
a Adam Rykala (ČSSD). Neuvolněnými členy rady se stali
Otakar Šimík (ANO 2011) a Ros-

Nový starosta Martin Bednář při rozhovoru pro televizi Fabex.

tislav Hřivňák (ČSSD). V další
části jednání zastupitelstvo odsouhlasilo zřízení finančního
výboru a kontrolního výboru.
Předsedou prvního z nich byl
zvolen Jan Nevima (ČSSD),

druhý povede Karel Gavenda
(KSČM). Reportáž je na www.
tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/ostrava-jih-ma-noveho-starostu-a-radu.html.
Text a foto: Michael Kutty

ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ
starostovi Bc. Martinu Bednářovi na úsecích:
- vnější a vnitřní kontrolní činnosti
- zadávání veřejných zakázek
- legislativní činnosti
- publicity obvodu
- správy informačního systému
- obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární
ochrany
- veřejného pořádku
místostarostce Věře Válkové na úsecích:
- vnitřní správy
- komunálních služeb
- dopravy a silničního hospodářství
- památkové péče

místostarostovi
RNDr. Františku Staňkovi, PhD. na úsecích:
- sociální péče
- sociálně právní ochrany dětí
místostarostce
Ing. Haně Tichánkové na úsecích:
- ﬁnancí a rozpočtu
- majetkových vztahů
místostarostovi
Bc. Františku Dehnerovi na úsecích:
- investiční výstavby a rozvoje

člence rady Markétě Langrové na úsecích:
- bytového hospodářství - správy domovního
a bytového fondu
- technického provozu a údržby majetku
členu rady Ing. Adamu Rykalovi na úsecích:
- školství, kultury a tělovýchovy
- prevence kriminality
členu rady Ing. Otakaru Šimíkovi na úsecích:
- stavebně správního řízení
- životního prostředí
- vodního hospodářství a ochrany vod
- památkové péče

INZERCE

OPTIKA TRIUMPH

VÁNOČNÍ AKCE
LISTOPAD, PROSINEC

NA BRÝLOVÁ SKLA: MULTIFOKÁLNÍ,
SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS,

ZTENČENÁ S ÚPRAVOU MAR SH
SLEVY NELZE SČÍTAT.

SLEVA až 50 %
NA BRÝLOVÉ

OBRUBY

+Vánoční
DÁREK

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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Návštěvníky kina čeká větší komfort

…Cena této investiční akce je bezmála čtrnáct
miliónů korun, vše je hrazeno výhradně z prostředků
městského obvodu…

8

Ostrava si připomněla
svátek 28. října

…K památníku pak přistupovaly delegace, aby zde
položily věnce a kytice. Městský obvod Ostrava-Jih
zastupoval místostarosta František Dehner…
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Výstava Branky, body, sekundy!!!

…Na výstavě je unikátní to, že zájemci si zde mohou
většinu z představených sportů, byť v upravené
podobě, také vyzkoušet…

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
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Mgr. Karel Sibinský, starosta městského obvodu • DTP: Lucie Petrová • Vychází jednou
měsíčně (kromě července) v Ostravě v nákladu 50 900 výtisků • Datum vydání: 24. 11. 2014
• 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

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

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi, abych vás
poprvé všechny upřímně pozdravil. Své zvolení starostou vnímám
jako závazek, který chci
splatit svou poctivou
prací ve prospěch obvodu. Věřím, že činnost
celého nového zastupitelstva i rady brzy oceníte. Chceme pokračovat v mnoha dobrých
činnostech, které pro vás úřad zajišťuje. Ve
spolupráci s profesionálními úředníky se
zaměříme na transparentnost a kvalitu naší
práce směrem občanům. Budeme poskytovat
prvky otevřené a přívětivé radnice. Mým
osobním cílem je zapojení většího počtu občanů do dění v obvodu, podpořím akce a činnosti, které povedou k obohacení života a jeho
zlepšování. Proto uvítám vaše náměty a připomínky. O našich krocích budeme občany
pravidelně informovat a také je žádat o názory na významné kroky, které chceme učinit.
Jižní listy mají sloužit hlavně jako médium
pro sdílení užitečných a zajímavých akcí
a událostí z našeho okolí, které doporučuji
navštívit. V tomto čísle se dozvíte třeba o připravovaném rozsvícení vánočního stromu
na náměstí SNP, bohatý program nabídne
i Mikulášská neděle před K-TRIEM. Blíží se
adventní čas, a proto už nyní si vám dovoluji popřát málo starostí, více pohody, štěstí
a zdraví. Dlouhodobě si přeji, aby mezi námi
bylo méně závisti, zloby a neochoty tolerovat jeden druhého. K tomu můžeme pomoci
vlastním přístupem. Těším se na setkávání
s vámi v ulicích, na akcích, či radnici. Přeji
krásné dny. Bc. Martin Bednář, starosta

Krátce
 Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Martin Bednář zve všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční ve
čtvrtek 18. prosince v 15 hodin v nadstavbě hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.
 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).
 Jízdy historickou tramvají
Na sobotu 6. prosince připravil Dopravní
podnik Ostrava vyhlídkové jízdy historic-
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kými tramvajemi s čertem a Mikulášem.
Trasa povede okruhem po Hrabůvce.
Více na www.dpo.cz.
 Výstava Kouzlo Vánoc
Zahrádkářky z Ostravy-Zábřehu pořádají
ve dnech 26.-29. listopadu tradiční výstavu Kouzlo Vánoc, která se uskuteční v restauraci U Chýlků. Přístupná bude denně
od 9 do 17 hodin, v sobotu od 12 do 16
hodin bude možný prodej vystavených
exponátů. Vstupné je dobrovolné.
 Vánoční výstava ve Staré Bělé
TJ Sokol Stará Bělá pořádá od pátku 28.
do neděle 30. listopadu tradiční Vánoční výstavu v prostorách obecního klubu.
Připravena je ukázka ručních prací, tradičních i netradičních dekorací, prodej

některých výrobků i vánočních perníčků.
Chybět nebude občerstvení a k tomu utopenci, párky a domácí zákusky. Výstava
bude přístupná od 9 do 18, v neděli pak
jen do 17 hodin.
 Program Promítej i ty!
Pobočka Knihovny města Ostravy ve
Výškovicích se zapojila do programu
Promítej i ty! a stala se partnerským projekčním místem dokumentárních filmů
uvedených na filmovém festivalu Jeden
svět společnosti Člověk v tísni. Ve čtvrtek 27. listopadu v 15, 16 a 17 hodin bude
v pobočce knihovny na ul 29. dubna promítán dokument Na sever od slunce. Jedná se o snímek dvou norských mladých
surfařů, kteří si prožili devět měsíců spojení s mořem a přírodou až na dřeň.
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Strom se rozsvítí poslední listopadovou neděli
První adventní neděle letos připadá na 30. listopadu. Právě v tento den bude
na náměstí SNP v Zábřehu za účasti starosty Martina Bednáře rozsvícen první
vánoční strom na území obvodu.
Stane se tak přesně v 16.30 hodin. Bohatý
doprovodný program před Domem kultury
Akord však začne už ve 14 hodin. Vystoupí v něm Moravský folklorní soubor Ševčík
a Škola popového zpěvu Olomouc, která
zahraje vánoční a muzikálové hity. Dále se
představí polská bluesová kapela The Blues
Experience, Cirkus trochu jinak a také ostravská kapela Acoustica s českými a světovými rockovými hity v akustickém podání.
Součástí slavnostního programu bude oficiální vyhlášení vítězů soutěže Foto fest 2014.
Chybět nebude vánoční jarmark. Na své si
přijdou i děti, které se mohou těšit třeba na
Kouzelnou vánoční pohádku v podání divadla Smíšek. Na akci, kterou budou mode-

rovat Richard Šíma s Evou Šimčíkovou, je vstup zdarma.
Vzhledem k tomu, že vloni se odhadovala účast na zhruba devět
tisíc návštěvníků a popularita akce
má stále rostoucí tendenci, očekává se letos znovu rekordní účast.
I proto si akce vyžádá určitá dopravní omezení, kdy v době od 15
do 17 hodin bude průjezd Čujkovovou ulicí a ulicí Rodimcevovou
pro osobní dopravu uzavřen. Více
informací o programu na www.
dk-akord.cz.
O týden později na 7. prosince je
pak připravena Mikulášská neděle
s rozsvícením vánočního stromu na pěší zóně u kulturního
domu K-TRIO v Hrabůvce.
Děti se už v 10 hodin (druhé představení od 14 hodin)
mohou těšit na Čertův mlýn
aneb Mikulášskou nadílku s Hopsalínem. Jedná se o pohádkový příběh,
do kterého jsou děti vtaženy a samy se
podílejí na úkolech, po jejichž splnění
přijdou Mikuláš s čertem. Vše bude
doplněno výpravnými písničkami,
kulisami a světelnými efekty. V ceně
vstupenky pro děti je balíček.
Ve 13 hodin začne Mikulášský jarmark, o dvě hodiny později pak odstartuje doprovodný program plný
koled a vánočních písní, v prostorách
K-TRIA budou připraveny tvůrčí dílny. Vše vyvrcholí o půl páté rozsvícením vánočního stromu. Podrobnější
informace o programu na webových
stránkách www.kzoj.cz.
Vánoční výzdoba na území obvodu
Ostrava-Jih bude v podobném rozsahu

jako v minulých letech. Ozdoby budou instalovány na stejných místech, tj. na ulicích
Horní, Dr. Martínka (v okolí kruhového objezdu), Výškovická (v okolí nákupního střediska Kotva a Kina Luna) a ve Výškovicích
kolem nákupního střediska Odra. Kompletní vánoční výzdoba obvodu přijde zhruba
na 520 tisíc korun.
Vánoční stromy se každoročně stavějí na
náměstí SNP v Zábřehu, na pěší zóně u kulturního střediska K-TRIO v Hrabůvce a na
nedalekém kruhovém objezdu. Zdobí se
také rostlé stromy u Úřadu městského obvodu (ÚMOb) Ostrava-Jih, na náměstí Generála Svobody v Zábřehu a ve Výškovicích
v ulicích Husarova a u nákupního střediska
Odra. Výzdoba včetně hlavní radniční budovy bude rozsvícena na první adventní
Michael Kutty
neděli 30. listopadu.

Tržiště nabídnou tradiční vánoční sortiment
V pondělí 24. listopadu začne prodej vánočního sortimentu na tržišti na Čujkovově ulici v Zábřehu i dalších tržních místech na území obvodu. V nabídce budou
např. formičky na cukroví, hračky, oděvy,
bytový textil, spotřební zboží, drogistické
zboží, maso, uzenářské výrobky, koření,

potraviny, vejce, ovoce, zelenina, občerstvení, ruční a rukodělné výrobky, jmelí,
větve a ozdoby i vánoční stromečky.
Tradiční prodej kaprů, amurů, tolstolobiků a ryb na objednání začne 16. prosince a bude probíhat na tržišti v Zábřehu,
u obchodního domu Odra ve Výško-

vicích, před prodejnou Hruška v Hrabůvce, u bývalé restaurace Savarin, před
nákupními centry Albert na Dubině a na
Jugoslávské ulici v Zábřehu. Omezený
prodej ryb bude ještě u Kotvy v Zábřehu
a na Horní ulici v Hrabůvce před „Želez(kut)
ňákem“.
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První výsledky rekonstrukce obchodního centra
Obchodní centrum Odra v Ostravě-Výškovicích prochází rekonstrukcí a novou výstavbou.
V současné době jsou viditelné první změny.
Obyvatelé z blízkého okolí zaznamenávají první fázi rekonstrukce, která se týká výstavby
a přemístění prodejny supermarketu Hruška. Vstup do nových prostor prodejny bude
nově pro návštěvníky z hlavního tahu Výškovické ulice, tedy
u tramvajové zastávky Nové
Výškovice.
Záměrem rekonstrukce a výstavby, která začala v dubnu
tohoto roku, je vytvořit nové
obchodní a společenské centrum pro místní obyvatele s důrazem na požadavky kladené
na objekty tohoto účelu, které

Foto: Alan Řepka/cs-cz.facebook.com/OvaJih

zahrnují restaurace, retaily,
poštovní a bankovní služby
apod.
Jednou z posledních fází bude
také výstavba dostatečného počtu venkovních i krytých parkovacích míst. Na venkovním
parkovišti bude k dispozici 101

parkovacích míst, ve veřejné
části parkovacího domu pak
136 parkovacích míst a k pronajmutí bude 164 parkovacích
míst.
V novém obchodním centru bude celkem 11 895 metrů
čtverečních prodejních ploch.

Z toho 5532 metrů čtverečních
retailových prodejen, 1637 metrů čtverečních zaujímají restaurace, 1613 metrů čtverečních
patří supermarketu Hruška
a 3113 metrů čtverečních připadne na foyer.
Vzhledem k umístění obchodního centra Odra není záměrem
vytvořit konkurenční prostředí
pro přilehlá obchodní centra,
ale investoři chtějí vybudovat
menší obchodní centrum, které
pokryje základní potřeby obyvatel Ostravy-Výškovic a blízkého okolí.
Majitelem objektu je společnost
3E Projekt, a. s., která výstavbu
i financuje. Rekonstrukce by
měla být dokončena do konce
roku 2015.
Zdroj: www.novinky.cz,
10. 9. 2014

Obyvatelé Výškovic pravděpodobně
o pobočku pošty a spořitelny nepřijdou
Vrátit život do městské části
Ostrava-Výškovice. To je plán
většinového majitele tamního
obchodního centra Odra, společnosti 3E Projekt, a. s.
Obyvatelé Výškovic mohli
v poslední době vypozorovat, že se konečně něco začíná
s chátrajícím obchodním centrem dít. Vše začalo rekonstrukcí supermarketu Hruška, jehož
nová prodejna byla otevřena na
konci září.

Co je pro obyvatele velmi důležité? Nechtějí ztratit dostupnost
pošty a spořitelny. Děsí je představa, že by museli dojíždět na
nejbližší pobočky v OC Kotva.
Ve Výškovicích si lidé mohou
oddychnout. O velmi využívanou pobočku pošty nepřijdou.
Jen se přestěhuje jinam. Ovšem
kdy, to na poště ještě neví.
„Termín uzavření pošty v obchodním centru Odra bude
záviset na rozhodnutí majitele

objektu. Zatím nám však žádný přesný termín nesdělil. Samozřejmě počítáme s tím, že
pobočku přestěhujeme v rámci
dané lokality. Naše klienty budeme o všem včas informovat,“
sdělila tisková mluvčí České
pošty Marta Selicharová. Ani
v případě České spořitelny Výškovičáci nemusí mít strach. Její
pobočka s jediným bankomatem
v okolí by v této lokalitě měla
zůstat. „Přemístění pobočky

České spořitelny z obchodního
centra Odra plánujeme během
prvního kvartálu roku 2015 do
blízkého okolí. Provoz pobočky
nebude nijak omezen nebo přerušen. Přestěhování do nových
prostor proběhne plynule s uzavřením na stávajícím místě,“
informovala Tereza Endrštová
z tiskového centra finanční skupiny České spořitelny.
Zdroj: www.novinky.cz,
21. 10. 2014

INZERCE

Střední škola společného stravování
Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka
Nabízíme možnost získat
výuční list v oborech:
65-51-H/01 Kuchař-číšník

PRÁCE PROVÁDÍME:

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

• školní vzdělávací program
KUCHAŘ
• školní vzdělávací program
ČÍŠNÍK
• školní vzdělávací program
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

29-54-H/01 Cukrář
Zájemcům o získání maturitního
vysvědčení nabízíme:

65-42-M/02 Cestovní ruch
školní vzdělávací program
• Služby cestovního ruchu

65-41-L/01 Gastronomie
školní vzdělávací program
• Hotelový a restaurační provoz

Více informací získáte na www.ssss.cz nebo na dnech otevřených dveří
10. prosince 2014, 7. a 14. ledna 2015

SC-341663/2

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

AKTUALITY
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Návštěvníky Kina Luna čeká větší komfort
Jak jsme informovali v minulém čísle zpravodaje, z důvodu další
etapy celkové rekonstrukce zábřežského Kina Luna je tento kulturní stánek od poloviny 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 vstupní části budovy
(rozvody vody, ústředního topení, elektro, vzduchotechniky), vybudování občerstvení
pro návštěvníky (kinokavárna),
rekonstrukci zázemí pro účinkující, bezpečnostní a požární
signalizace.
Cena této investiční akce je bezmála čtrnáct miliónů korun,
vše je hrazeno výhradně z prostředků městského obvodu.
Kino Luna bude pro veřejnost

otevřeno na jaře příštího roku,
konkrétní termín bude upřesněn.
„Chtěla bych zdůraznit, že veškeré rekonstrukce, které nyní
probíhají, jsou nezbytně nutné.
Elektrorozvody stejně jako rozvody vody a ústředního topení
jsou už na hranici životnosti.
Nezbytné je také vybudování
bezbariérového sociálního zařízení. Proto občany prosíme
o shovívavost. Odměnou jim
bude větší komfort,“ uvedla
Sylva Kocurová, ředitelka příspěvkové organizace Kulturní
zařízení Ostrava-Jih, pod kterou Kino Luna spadá.
(kut)
Další informace na str. 12

Foto: Michael Kutty

Rekonstruované Kino Luna v Ostravě
už má novou fasádu, otevře v březnu

INZERCE

Vypadat skvěle a ještě s takovým zvýhodněním,
to se snadno dostanete do řečí.
Nová Kia Sportage kromě celé řady chytrých technologií vyniká také
jedinečným designem. Navíc získala nejvyšší možné ocenění v kategorii
kompaktních SUV v letošní německé studii J.D. Power zaměřené
na spokojenost majitelů vozů, takže buďte připraveni.

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3 – 8,5 l/100 km. Emise CO2 135 – 197 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

SC-341576/2

Financování podle vás
AUTOBOND GROUP a.s., Krmelínská 10, 720 00 Ostrava – Hrabová (u Makra)
tel: 599 505 401, e-mail: kiaostrava@autobond.cz
web: http://kia.autobond.cz

Poslední klasické jednosálové
kino v Ostravě, a to Luna v Zábřehu, je dočasně uzavřené.
Místo filmových dialogů a melodií se z něj ozývá zvuk vrtaček a bouchání kladiv. Dělníci
se totiž pustili do rekonstrukce
přes 40 let starého interiéru vestibulu. Skončit by měla v březnu a diváci se pak mohou těšit
třeba na novou kavárnu.
„Měníme elektroinstalace, vodovodní přípojky,“ popisuje
ředitelka kulturního zařízení
Sylva Kocurová.
Rekonstruuje se celý prostor,
a tak je zatím všude plno suti.
„Po pravé straně vznikne prostor pro kavárnu, kde budeme
moct našim návštěvníkům nabídnout občerstvení,“ doplňuje
Kocurová.
Opravovat se budou i sociální
zařízení. „Protože jsme letos na
podzim oslavili 44. narozeniny.
A přestože se interiér možná
návštěvníkům zdál být ve formě, tak přeci jen ty roky jsou na
něm poznat,“ říká Sylva Kocurová.
Přestože v interiéru bude
spousta věcí nových, kino by
si mělo zachovat svůj původní
architektonický ráz, upozorňují
autoři projektu, architekti Ond-

řej Klimek a Zbyněk Jendryka.
„Kino Luna má specifické diváky. Je to jiné, je to dobová záležitost, kterou jsme jen přepsali
do nových materiálů a technologií,“ říkají s tím, že úpravy
konzultovali s původním autorem návrhu, architektem Bronislavem Firlou.
Kino už má nové sedačky,
promítací techniku nebo fasádu. A po dokončení vestibulu
přijde na řadu právě ještě prostor před kinem, kde je teď popraskaný asfalt a rozbité betonové květináče.
„Budou tam zcela nové prvky.
Speciální koberec, který snad
bude i evropským unikátem,
nové osvětlení a také vodní
prvky, včetně fontány,“ říká
mluvčí radnice Ostrava-Jih Michael Kutty.
Pro filmové fanoušky se kino
otevře zase v březnu.
Zdroj: www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/rekonstruovane-kino-luna-v-ostrave-uz-ma-novou-fasadu-otevre-v-breznu--1415558,
2. 11. 2014
(webová stránka obsahuje i zvukovou reportáž, jak pokračuje rekonstrukce Kina Luna v Ostravě,
zjišťovala redaktorka Iva Havlíčková).
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Druhá příčka pro Ostravu-Jih! Studenti ostravské germanistiky
Městský obvod Ostrava-Jih dosáhl historicky nejlepšího umístění v anketě „Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2014“, jejíž
sedmý ročník od začátku dubna do konce října probíhal na webových stránkách regionálního informačního portálu CZREGION.

Nejlidnatější ostravský obvod
se sto deseti tisíci obyvateli si
díky internetovému hlasování návštěvníků (45 526 hlasů)
ve srovnání s loňským rokem
výrazně polepšil. Nejen o pět
míst, ale hlavně počtem získaných hlasů, který byl letos
o třicet tisíc vyšší! Z vítězství
se radovaly Otrokovice, získaly
jen o necelých šest stovek hlasů více. Portál CZREGION obsahuje prezentace všech měst
a obcí Čech a Moravy. Je nejnavštěvovanějším regionálním informačním portálem. Cílem an-

kety je poukázat na krásy krajů,
měst a obcí České republiky.
„Velice si tohoto výsledku vážíme a občanům, kteří se do
ankety zapojili, moc děkujeme.
V době, kdy je zvykem téměř
výhradně jen kritizovat a na
vše pohlížet negativně, je přes
pětačtyřicet tisíc pochvalných
hlasů skutečně nádherný výsledek. Pro nové vedení obvodu je to závazek do dalších let.
Jsem přesvědčen, že se o obvod
budou starat tak, aby se v něm
lidé nadále cítili dobře,“ uvedl
bývalý starosta Sibinský. (kut)

tlumočili v Jubilejní kolonii
Další
spolupráce
s katedrou germanistiky
Filozofické
fakulty
Ostravské
univerzity (FF OU)
vyústila v komentovanou prohlídku Jubilejní kolonie, která
byla tlumočena do
německého jazyka.
Studenti
semináře
Tlumočení v turismu pod vedením Evy Marie Hrdinové se dozvěděli více o historii a architektuře tohoto krásného koutu Ostravy. Cílem bylo nacvičit si tlumočnické dovednosti v reálném
prostředí se všemi rušivými faktory. Studenti se daného úkolu
zhostili se ctí a vysoce erudovaný výklad plný odborných termínů přetlumočili do němčiny.
„Za celou ostravskou germanistiku jsme velmi rádi, že jsme
mohli prohlídku Jubilejní kolonie zařadit letos poprvé do programu. Snad můžeme říct, že bychom se rádi na toto místo vrátili a pokračovali v nácviku turistického tlumočení i v dalším
semestru,“ uvedl Milan Pišl z Katedry germanistiky FF OU.
(d)
INZERCE

SLUNÍČKO
VELKOOBCHOD PRO VEŘEJNOST
KAŽDÝ DEN NOVÉ ZBOŽÍ
Výprodej zboží ze zkrachovalých obchodů
U nás moc peněz nepotřebujete
Pěna do koupele
15 Kč
Elasťáky
od 29 Kč
Mýdla FA
9,90 Kč
Prací prášky
od 10 Kč
Šampony
od 10 Kč
Savo na koupelny a WC od 15 Kč
Spodní prádlo
9 Kč/ks
Výprodej cukrovinek
za minimální ceny
Plastové misky
od 7 Kč
WC Bref
od 10 Kč
Jar na nádobí
od 10 Kč
Brýle na čtení
od 15 Kč
Dětské tepláky
od 59 Kč
WC kostka
od 7 Kč
WC kuličky 4 ks
20 Kč
Aviváže
od 10 Kč
Šátky
od 29 Kč
Ponožky bavlněné 6,90 Kč/1 pár
Kamaše
od 29 Kč
Dětská trička
od 29 Kč
Rybí konzervy
19,90 Kč
Sušenky
2 Kč

Deo sprej Fa original
39 Kč
Krowki
13 Kč
Podkolenky zimní
od 12 Kč
Dětské punčocháče
20 Kč
Ústní voda
15 Kč
Ponožky vlněné froté
10,90 Kč
Dětské rifle
od 59 Kč
Dámská pyžama
a noční košile
od 70 Kč
Dětské mikiny
75 Kč
Kofola 0,5 l
8 Kč
Boxerky
od 15 Kč
Laky na nehty
od 5 Kč
Těstoviny
7,90 Kč
Zubní kartáčky
20 Kč/6 ks
Papuče
od 19 Kč
Káva standard mletá 70 g
7,90 Kč
Bujony hovězí a slepičí 6 kostek 7,90 Kč
BB Brumík 45 g
7 Kč
Hořické trubičky 2 ks
4,90 Kč
Nudle z pánve - Provensálské kuře 19,90 Kč
Müsli dezert s ovocnou pěnou
9,90 Kč

Zelený čaj Jemča s mátou
9,90 Kč
Čokoláda Orion s oříšky
14,90 Kč
Ovocné kaše Expres
14,90 Kč
Vaječné těstoviny 250 g
7,90 Kč
Brambory čerstvě kopané
5,90 Kč
- k bramborám cibule a česnek ZDARMA!
Detoxikační náplast, znáte z TV 19,90 Kč
Sekundové lepidlo
3 Kč
Twix 2 ks
5,90 Kč
Horalky
2,90 Kč
Vitana XXXL porce těstovin
14 Kč
Čokoláda Milena
5,90 Kč
Čokoláda Kofila
5,90 Kč
BB sušenky 150 g
9,90 Kč
Máslové věnečky
9,90 Kč
Čokoláda Milka 100 g
14,90 Kč
Vepřové a hovězí
konzervy 400 g
25,90 Kč
Tatranky
3 Kč
Spořič na vodu
9,90 Kč
Gumičky na pletení 20 ks
9,90 Kč
Náplast
9,90 Kč

CUKR 15,90 Kč • CIBULE 4,90 Kč/kg • SLADKÁ JABLKA 9,90 Kč/kg

Výprodej výrobků za AKČNÍ CENY!
Zastávka BUS 35, 39, 41, 48, 50, 55 – Benzina
Kde: Místecká ul. 126/256, Ostrava-Hrabůvka areál vedle klasické červené Benziny
(parkování zdarma), vedle Insportline (vedle místecké dálnice)

PO - PÁ 9.00 - 17.00 hodin, So 9.00 - 13.00 hodin
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Ostrava si připomněla svátek 28. října
Proběhl u Památníku bitvy
u Zborova v Husově sadu
v Moravské Ostravě.
Po hymně České republiky
se ujal slova bývalý člen rady
města a náměstek primátora
Jiří Hrabina. Ve svém projevu vyzvedl 28. říjen 1918 jako
významný den českých a slovenských dějin spojený s obnovením naší národní a státní
svrchovanosti po tři sta letech
útlaku v područí habsburské
monarchie. Připomněl hrdin-

ství těch, kteří bojovali na frontách i v zázemí první a druhé
světové války, proti totalitním
režimům, za svobodu a demokracii. Vyjádřil přesvědčení, že
jejich odkaz budeme naplňovat
a předávat mladým nastupujícím generacím.
K památníku pak přistupovaly delegace, aby zde položily
věnce a kytice. Městský obvod
Ostrava-Jih zastupoval místostarosta František Dehner (na
snímku vpravo). V rámci piet-

Foto: Jan Gara

V úterý 28. října uspořádalo statutární město Ostrava pietní akt
ke státnímu svátku České republiky, Dni vzniku samostatného
československého státu v roce 1918.

ního aktu předal osvoboditel
Ostravy v roce 1945 brigádní
generál Mikuláš Končický řediteli Krajského vojenského
velitelství Ostrava plk. Jarosla-

vu Hrabcovi prsť hlíny ze Zborova, místa bitvy, v níž v roce
1917 bojovali čs. legionáři. Na
závěr shromáždění zazněla Večerka.
(d)

Tramvajová linka číslo 15 bude posílena
K celostátnímu termínu změn
jízdních řádů 14. prosince 2014
vstoupí v platnost nové jízdní
řády vybraných autobusových
a tramvajových linek zajišťujících dopravní obsluhu městského obvodu Ostrava-Jih.
Nejvýznamnější změnou bude
posílení tramvajové linky 15,

na níž přepravní poptávka po
jejím zavedení předčila původní očekávání. Linka 15 pojede v době přepravní špičky
pracovních dnů nově každých
deset minut. Na linku 15 budou
také doplněny v obou směrech
brzké ranní spoje. Časové polohy spojů v dopoledních ho-

dinách, večer a o víkendech
budou upraveny tak, aby byly
zajištěny lepší proklady s dalšími tramvajovými linkami do
Výškovic a autobusovými linkami 27 a 41.
Další významnější změnou
bude zrušení zajíždění minibusové linky 96 na zastávky Beli-

kovova a Rodimcevova, jelikož
spojení z okolí těchto zastávek
do Hrabůvky je nově celodenně zajištěno bez přestupu linkou 15. Mimo tyto významné
změny budou provedeny také
malé úpravy jízdních řádů linek 31 a 41.
Koordinátor ODIS, s. r. o.

Krátce
 Adventní benefiční koncert
V neděli 30. listopadu od 16 hodin se
v kostele svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu uskuteční adventní benefiční koncert.
Vystoupí na něm Pavla Flámová (soprán), Alena Hönigová (cembalo) a Péter

Jánosházi (violoncello). Výtěžek koncertu
bude použit na umazání dluhu kostela.
 (Ne)zapomenutá Hrabůvka
V pobočce Knihovny města Ostravy na
Závodní ulici se v pátek 12. prosince od

16.15 do 17.30 hodin uskuteční akce nazvaná (Ne)zapomenutá Hrabůvka. Připravena bude projekce starých snímků
Hrabůvky, návštěvníci se podívají a zavzpomínají na její podobu v nedávné minulosti a její přerod v moderní sídliště.

INZERCE

Když chci cvičit, vím kde!

od 8.00 h od do 20.00 hod.
Přijďte si k nám zdarma vyzkoušet
Kardio zónu, TRX, Bosu, Vacushape,
Power Plate, kruhový trénink
Dárek: Mikulášská mini nadílka

Když chci cvičitk, de
vím
FITKO PRO ŽENY
Náměstí Antonie Bejdové 1810/10
OC Duha
Ostrava-Poruba
www.fitkoprozeny.cz
Tel.: 734 596 044
FC: Fitko pro ženy
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TOP FITNESS DUBINA
Penny Market, Horní
Ostrava-Dubina
www.topfitnessdubina.cz
Tel.: 734 489 333
FC: Top Fitness Dubina
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6. 12. 2014
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Autisté najdou pomoc
ve stacionáři Mikasa

Figurky Jubilejní kolonie

„Chceme, aby byl účinným důkazem toho, že i odmítavý, matoucí klient je jen osoba, která
má svůj nepředvídatelný svět
a my se o něj dokážeme postarat, nastolit mu řád, ukázat
mu smysl věcí, pracovat s ním
a v neposlední řadě navodit mu
takový pocit, že do světa, který ho obklopuje, patří a je jeho
součástí,“ řekla dále Naivertová.
„Proto se i náš denní stacionář
rozhodl tuto „mozaiku autistů“ rozpoznat do hloubky. Cíleně vzděláváme pracovníky
v technikách práce s klienty
s autismem a vysíláme je na
praxe ve spolupráci s Asociací
pomáhající lidem s autismem,“
pokračovala Naivertová.
Více informací o činnosti stacionáře lze získat na www.mikasa-detem.cz, možná je i návštěva po předchozí domluvě (tel.:
774 498 956).
(d)

Foto: Michael Kutty

Autismus je celoživotní postižení, které závažným způsobem ovlivní každou oblast
života daného jedince – jak
události prožívané dítětem,
školní docházku, samotné fungování v běžném životě, tak
i rodinný systém. A proto může
být každodenní život pro osoby s autismem chaotický a znepokojující.
Denní stacionář Mikasa na
Čujkovově ulici 40a v Zábřehu
nabízí těmto osobám pomoc.
„Snažíme se, aby osoby z celého spektra autistických poruch
zažívali v našem stacionáři příjemné a pozitivní chvíle a jejich
působení u nás mělo svůj příběh a význam,“ uvedla vedoucí
stacionáře Aneta Naivertová
s tím, že cílem je také umožnit
pečujícím osobám odpočinek
a vypomoci jim s péčí.
V Mikase dbají na to, aby autista nebyl jen „rušivý, problémový a nepřizpůsobivý“ element.

AKTUALITY

Titulek je názvem přednášky Antonína Blažka (vlevo), kterou ve své
pobočce na Závodní ulici uspořádala Knihovna města Ostravy. Nostalgické povídání a vzpomínání rodáka a pamětníka, který v Jubilejní kolonii strávil celý svůj život, si nenechala ujít spousta zájemců.
Šestaosmdesátiletý pán jim poutavým způsobem představil osoby
spjaté s Jubilejní kolonií, kteří v ní sice nikdy nežili, ale patřili k ní.
Zavzpomínal na učitele a osobnosti, jež ovlivnily nejen jeho pozdější
životní cestu, ale i cestu dalších lidí. Bouřlivý přerod Hrabůvky z malé
zemědělské obce do dnešní podoby podrobně zmapoval pan Antonín
Obůrka ve svých publikacích Hrabůvka I., Dějiny a Hrabůvka II.
a Procházky ulicemi. „Pan Blažek je náš pravidelný čtenář a tyto knihy k nám chodil studovat, protože domů je nepůjčujeme. Domluvili
jsme se, že bychom se u nás v knihovně mohli sejít. Bylo to vlastně
i jeho přání, udělat zde nějakou vzpomínkovou akci,“ uvedla vedoucí
pobočky Marie Kosková (vpravo).
(kut)

Krátce
 Vánoční úklid ve skříni pro MOMENT
MOMENT, tak trochu jiný obchod, nezisková organizace, která provozuje v Ostravě charitativní obchody, vyzývá všechny
občany městského obvodu Ostrava-Jih
k předvánoční a vánoční pomoci. Ta spočívá v tom, že si každý může udělat úklid ve
svých šatnících a darovat věci, ve kterých

už nechodí. Dámské, pánské, dětské, zánovní, zkrátka vše, co ještě může posloužit
někomu dalšímu. Vhodné jsou i jiné dary,
jako např. knihy, keramika, sklo, bižuterie
či hračky. Vše lze přinést každý den přímo
do skladu v prostorách ZŠ B. Dvorského
1 (boční vchod) v pracovní dny od 9 do
17 hodin. Více informací lze získat na tel.

čísle 725 250 086. V sobotu 6. prosince od 9
do 12 hodin se na zastávce MHD A. Poledníka na sídlišti Dubina uskuteční tradiční
Blešák v podchodu, na kterém lze zakoupit za jednotnou cenu 20 korun zánovní
oblečení. Chybět nebudou ručně vyráběné vánoční ozdoby, dětské knihy, hračky,
perníčky na zub i na ozdobu.
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Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
24. 11.
Dr. Martínka 34
Stadická 6
Oráčova 3
Mjr. Nováka 17
Krestova 23
Fr. Hajdy 16
Tlapákova 14
J. Kotase 15
A. Kučery 10
J. Matuška 12
J. Matuška 15, 28
25. 11.
J. Maluchy 49, 81
A. Poledníka 2
E. Podgorného 8
A. Gavlase 34
V. Košaře 17
J. Misky 14
V. Jiříkovského 36
F. Formana 21
J. Škody 4

Dr. Šavrdy 14
L. Hosáka

Provaznická 7, 59
U Prodejny 31
Klegova 44
Hasičská x Závodní

26. 11.
B. Četyny 1
V. Vlasákové
B. Václavka
J. Herolda 8
F. Lýska
Cholevova 23
Horní 68
Mitušova 81
U Lesa 31
Krakovská 18
Mitušova 47
Sámova 18
27. 11.
Edisonova 79
Jubilejní 34, 77
Odborářská 20
Dvouletky 70
Dr. Martínka 13
Holasova 4

1. 12.
Bystřinova x U Haldy
náměstí Gen. Svobody 20
Chalupníkova x Komarovova
Pospolitá 26
Starobělská 16, 42
Dolní x Kapitolní
Hulvácká x Schwaigrova
Šamanova 2
Zimmlerova x Tarnavova
Zimmlerova 35, 54
2. 12.
Horymírova 118
Markova 16
Horymírova 14
U Studia 1
Za Školou 6

Tylova 27
Jugoslávská 57, 33
Pavlovova 25
Plzeňská 10
Výškovická 51
Rodimcevova 17

Staňkova 10, 22
29. dubna 15
Výškovická 147, 157, 182
15. 12.
Srbská 19
Jičínská 17
Lužická 3
Lumírova 74, 22, 34
Proskovická 55, 37
Koncová 8
Výškovická 156, 132
Břustkova 21

3. 12.
Gurtjěvova 7
Asejevova 17
Kpt. Vajdy 1
Čujkovova 50
Bolotova 9
Gerasimovova 18
Průkopnická 24
Krasnoarmejců 18
Svazácká 14
Jižní 14
Husarova 19
K Jezeru 21

16. 12.
Na Výspě 4
Husarova x K Odře
Venclíkova 1
Petruškova 13, 16
Volgogradská 35, 85,
122, 94
Výškovická 76, 153, 159

4. 12.
P. Lumumby 26, 52, 88
Svornosti 4, 20, 31

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

Stonožka zvelebuje veřejné prostory

Klienti centra Stonožka vytvořili zajímavý mozaikový obraz o rozměrech 7 x 1,25 m. Nachází se na zdi vedle parkoviště u obchodního centra na Horní ulici. „Naším záměrem bylo prezentovat práci klientů
a spolupodílet se na zvelebení veřejných prostor v Ostravě formou
originální výzdoby nevzhledné zdi,“ uvedla Anna Benešová, která je
garantem projektu. „V současné době začínáme vytvářet další podobný obraz s motivem lesa, který by po schválení projektu mohl být na
jaře příštího roku instalován na zdi bývalé školky v ulici Na Mýtě,“
dodala. Centrum Stonožka je zaměřeno na integraci osob se zdravotním postižením do běžné populace formou sociálně terapeutických
dílen a sociálně aktivizačních služeb. Sídlí v budově MŠ Mitušova 4
v Hrabůvce.
(d) Foto: Anna Benešová
INZERCE

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

ZDRAVÁ VÝŽIVA U ŠUMNÉ PANÍ
na Mírovém náměstí
v Ostravě-Vítkovicích
SC-341201/3

mobil: 725 818 447

u vjezdu do areálu nemocnice

Tel.: 774 443 888

zdravé potraviny, pečivo,
jogurty, paštiky, salámy, 100%
ovocné šťávy, džusy, bezlepkové
a sojové produkty, byliny
a bylinné čajové směsi
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AKTUALITY

Výstava Branky, body, sekundy!!!
V galerii sportovního centra
CDU SPORT na Charvátské ulici
ve Výškovicích byla začátkem
listopadu otevřena výstava
Branky, body, Ostrava!!!
Návštěvníci zde mohou načerpat novou inspiraci z úspěchů,
které vybojovaly známé či pozapomenuté osobnosti a legendy
ostravského sportu. Na výstavě
je unikátní to, že zájemci si zde
mohou většinu z představených
sportů, byť v upravené podobě, také vyzkoušet. Výstava o

ostravském sportu, která se ve
zmenšeném měřítku podařila
realizovat v prostorách sportovního centra ve spolupráci
se statutárním městem Ostrava
a Ostravským muzeem, zkracuje zájemcům cestu od prvotní
inspirace k uskutečnění záměru, a to přímo na zdejších sportovištích. Výstava, která potrvá
do konce roku, mapuje činnost
ostravských sportovních oddílů, připomíná jejich úspěchy
i úspěchy jednotlivců, kteří
město reprezentovali či stále

reprezentují. Návštěvníci zde
najdou fotbal, futsal, volejbal,
florbal, stolní tenis, horolezectví, hokej, ale i tenis a atletiku.
Výstava vhodně doplňuje zábavně motivační soutěž, která

ve sportovním centru probíhá.
„Zapojili jsme se do projektu Ostrava – Evropské město
sportu 2014, a to u příležitosti
zahájení už čtrnácté sportovní sezóny na Charvátské. Díky
podpoře soutěže ze strany města můžeme odměňovat aktivní
zájemce o rekreační sport, a to
pěknými kolekcemi diplomů
s originálními podpisy sportovních osobností,“ uvedl organizátor výstavy a soutěže Miroslav Cibulec. Více informací na
www.cdusport.cz/sportfamily.

Na Provaznické ulici vzniká poslední bytový dům
V klidné lokalitě Provaznické
ulice v Hrabůvce vyrůstá postupně od roku 2008 pět pětipodlažních bytových domů,
v nichž zděný stěnový systém je
uzavírán monolitickými stropy

a schodišti. Čtyři domy už jsou
zcela obydlené, pátý se momentálně dokončuje. Prozatím je
hotova hrubá stavba, k užívání
bude připraven v polovině příštího roku.

Z dvaadvaceti bytů o rozměrech 3+1, 2+1 a 2+kk je už většina
rozebrána, ke koupi do osobního vlastnictví zbývá posledních
šest bytů v kategorii 2+kk. Dosavadní čtyři bytové domy obýva-

jí převážně lidé, kteří se do nich
nastěhovali z blízkého okolí
nebo ze sídlištních bloků na Dubině a v Bělském Lese. Všechny
přilákala ideální volba lepšího
bydlení bez velkého stěhování.

SC-341742/1

INZERCE
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

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
1. 12. v 19.00 hodin KAMELOT a ROMAN
HORKÝ
zazní nestárnoucí hity a několik nových ochutnávek z připravovaného alba Rajské údolí,
které vyjde na podzim příštího roku. Kamelot je nyní ve vynikající formě, a lze se tedy těšit na nezapomenutelný hudební prožitek. Na
koncertě bude možné zakoupit jako možný vánoční dárek trojalbum s názvem Platinum Collection, rekapitulující 33letou cestu skupiny
a jejího frontmana Romana Horkého. Předprodej KD K-TRIO, OIS.

7. 12. od 13 hodin
MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE s rozsvícením
stromu – pěší zóna před KD K-TRIO, Mikulášský jarmark, doprovodný program, tvůrčí
dílna pro děti, 16.30 hodin rozsvícení stromu,
vstup zdarma.
14., 21. 12. v 17.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY, živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
26. 12. v 17 hodin
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA, živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, slosovatelné vstupenky. Předprodej
KD K-TRIO.
26. 12. v 17 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT v kostele Panny Marie, královny posvátného růžence v Ostravě-Hrabůvce. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
31. 12. v 19.30 hodin
SILVESTR 2014, živá hudba, diskotéka, taneční vystoupení, travesti show, půlnoční přípitek. Ke vstupence je možné zakoupit samostatně za zvýhodněnou cenu večeři nebo
silvestrovské menu. Předprodej KD K-TRIO.

JIŽNÍ LISTY

POVÍDÁNÍ O ALTERNATIVNÍCH METODÁCH LÉČENÍ
se spisovatelkou Janou Hochmannovou. Nemůžete se zbavit některých problémů či nemocí? Vstupenky jsou slosovatelné a vyhrát
můžete hezký vánoční dárek. Předprodej a informace KD K-TRIO.
4. 12. v 17.30 hodin
SVOBODA V PARTNERSKÉM
VZTAHU – SEN, NEBO REALITA?
Otevřená beseda s terapeutem Drahoslavem
Červenkou pro všechny, kteří hledají radu
nebo chtějí posílit svou schopnost tvořit harmonický partnerský vztah. Předprodej a informace KD K-TRIO.
10. 12. v 17.30 hodin
SKRYTÁ SÍLA ŠUNGITU, tajemný a léčivý
kámen šungit z Karelie má vysoce transformační a bakteriální účinky. O tom, jak s ním
pracovat, se dozvíte na přednášce Mgr. Zuzany
Kaiser. Předprodej a informace KD K-TRIO.
16. 12. v 17.00 hodin
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ pro členy Otevřeného kruhu a jejich hosty. Předprodej a informace KD K-TRIO.
18. 12. v 17.30 hodin
SLUNOVRATOVÁ MEDITACE, jaký význam měly slunovratové obřady našich slovanských předků a jak probíhaly? Meditací
provází Mgr. Zuzana Kaiser. Předprodej a informace KD K-TRIO.
 VÝSTAVY

JIŘÍ NEUWIRT A JEHO ŽÁCI /GRAFIKA/,
Jiří Neuwirt - pedagog školy Ave Art Ostrava
představí nejen svou tvorbu, ale i práce svých
žáků.
TAK TO VIDÍM JÁ – fotografie Pavly Klímkové – restaurace K-TRIO.
 KURZY

ZÁPIS NA DRUHÉ POLOLETÍ
KD K-TRIO/ 15. 12. V 15.00 hodin
Zahajujeme zápis do vzdělávacích, pohybových i tanečních kurzů pro děti a dospělé. Podrobné informace s možností rezervace najdete na www.kzoj.cz.
Předprodej a informace KD K-TRIO.

KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka

6. 12.v 17 hodin
II. ADVENTNÍ KONCERT - Liselotte a JAN
ROKYTOVI – vánoční program, panova
flétna, cimbál. Předprodej KD K-TRIO, OIS
a v den akce na místě od 16.30 hodin.
12. 12. v 19 hodin
TÓNY CEST – klubový večer s ostravskou kapelou Tempo di vlak a jejich hosty, tentokrát
předvánoční atmosféru zpestří folková kapela
4zdi z Pelhřimova. Předprodej KD K-TRIO,
OIS v den akce na místě od 18.30 hodin.
13. 12. v 17 hodin
III. ADVENTNÍ KONCERT SAINT AMOUR
Sváteční hudba pro loutnu a flétnu. Zazní neznámé anonymní skladby vedle děl známých
barokních autorů jako Bach, Telemann, Weiss,
Richter. Účinkují Plaisirs de Musique: Jan Čižmář | loutna, Marta Kratochvílová | flétna.
Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na
místě od 16.30 hodin.
20. 12. v 16 hodin
IV. ADVENTNÍ KONCERT aneb Pohodový
předvánoční punč
Program J. Brahms, L. Cherubini, W. Afanasieﬀ, D. Smith, A. Ch. Adams, F. Sinatra aj.
Účinkují Soňa Jungová – zpěv, Pavel Bereš –
klarinet, saxofon, Regina Bednaříková – klavír.
Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na
místě od 15.30 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

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 provedení drama s výtvarným uměním. Překračuje
žánry a zprostředkovává divákovi autentický
zážitek s tvorbou v nejintimnějším kontaktu.
Vstupné 420, 380, 350 a 200 Kč.
4. 12. / 19:00
Studio Dva: SEX PRO POKROČILÉ
Nová komedie s Karlem RODENEM a Janou
KRAUSOVOU. Vstupné 390, 350, 300 a 150
Kč.

 DĚTEM

7. 12. v 10, 14 hodin
ČERTŮV MLÝN aneb MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – pohádkový příběh, kde po splnění
úkolů děti navštíví Mikuláš. Předprodej KD
K-TRIO.
21. 12. v 10 hodin ČAROVNÉ VÁNOCE – pohádkový příběh divadélka Smíšek, jak kouzla
a čáry máry o Vánocích mohou způsobit pěkné
zmatky. Předprodej KD K-TRIO.
 PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

2. 12. v 17.30 hodin

JAK PROBÍHÁ REKONSTRUKCE KINA LUNA
1. etapa: digitalizace (2010)
2. etapa: výměna kinosedadel, úprava podlah
kinosálu a nouzového osvětlení schodišťových stupňů (únor 2013 – březen 2013)
3. etapa: oprava a zateplení fasády a části střechy (listopad 2013 – červenec 2014)
4. etapa: rekonstrukce vestibulu a přilehlých
prostor (říjen 2014 – březen 2015)
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 KONCERTY

3. 12. / 19:30
WALTARI & SUPPORT LESBIENS tour 2014
Progresivní metal-rocková kapela WALTARI
pochází z Helsinek, proslula strhujícím mixem zdánlivě neslučitelných žánrů a živelnými koncerty. Vznikla v roce 1986 a na svém
kontě má včetně kompilací a EP nahrávek devatenáct alb. Čechy vnímá jako svůj druhý domov, kam se pravidelně vrací se svým koncertním programem.
Nová sestava SUPPORT LESBIENS bude
vedle osvědčených hitů (Sweet Little Something nebo Cliché) hrát také skladby z nového
alba Leave A Message +420 602 30 30 35.
Předkapela: Public Relations – parta severomoravských muzikantů, která kombinuje
tvrdší melodický rock s elektronikou.
Vstupné: předprodej 350 Kč, na místě 390 Kč.
11. 12. / 19:00
JANEK LEDECKÝ – Všichni dobří andělé
Vánoční koncert. Vedle písní vánočního charakteru zazní také Jankův stěžejní repertoár.
To vše bude v nápaditém provedení, v měkčím, akustičtějším podání, za doprovodu
smyčcového Nostitzova kvarteta. Hosté: Ivan
Hlas a Bohouš Josef. Koledy si s Jankem zazpívá 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.
 PRO DĚTI A MLÁDEŽ

2. 12. / 10:00
Divadlo Drak: HEJ MISTŘE!
Rybova mše vánoční jako loutkové divadlo,
kde se vloudil i příběh lyžařů Hančeho a Vrbaty. Vstupné 75 Kč.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

2. 12. / 16:30
ARCHITEKTURA V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI – vernisáž výstavy
To nejlepší z fotografické soutěže, kterou pořádá Střední průmyslová škola stavební v Ostravě. Vstup zdarma.
8. 12. / 10:00
AKTIVNÍ SENIOR – Vánoční dekorace
Vstup zdarma – omezená kapacita.

RESTAURACE AKORD
10.–11. 12. ZABIJAČKOVÉ HODY
 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

7. 12. / 10:00
MIKULÁŠ aneb ANDĚLSKÉ ROJENÍ
Veselý příběh o tom, co se všechno může stát,
než za dětmi přijde Mikuláš, když se vyrojí
více andělů, než je zapotřebí. Pohádka souboru Nahodile s písničkami a mikulášskou
nadílkou pro děti. Vstupné: dospělí 90 Kč, děti
120 Kč (nadílka v ceně).
15. 12. / 10:00
PÍSKOMIL SE VRACÍ
(Ne)výchovný koncert pro děti v duchu energického kluk´n´holk´n´rollu. Vstupné 60 Kč.
18. 12. / 10:45
Karel Čapek: R.U.R.
Divadlo Tramtarie Olomouc. Divadelní sci-fi,
moderní pojetí. Vstupné 80 Kč.
 SPOLEČENSKÉ AKCE

2. 12. / 15:00
SENIOR KLUB – Mikulášský speciál
Moravský folklórní soubor ŠEVČÍK. Hudba
k tanci a poslechu: PeteSax. Vstup zdarma.
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21. 1. 2015 / 19:00
Městské divadlo Zlín: ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ. Divadelní adaptace knižního bestselleru Kateřiny Tučkové.
22. 1. 2015 / 19:00
SCREAMERS: Tyjátr
Nový pořad populární travesti skupiny.
28. 1. 2015 / 19:00
Intimní divadlo Bláhové Dáši: MONOLOGY
VAGÍNY. Provokativní a dnes již legendární
hra Eve Ensler.
5. 2. 2015 / 19:00
ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY
MAKERS. Když zaválí hot-jazz nebo swing
11. 2. 2015 / 19:00
Studio Ypsilon: VRATKÁ PRKNA
Komedie s Jiřím Lábusem z divadelního zákulisí.
25. 2. 2015 / 19:00

ANETA LANGEROVÁ
Turné k novému albu Na Radosti.
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
4. 12. Zájezd pro seniory – Hradec nad Moravicí, info: p. Kusynová
7. 12. Mikulášské nadělení, akce pro rodiny
s dětmi od 10 do 12 hodin
10. a 11. 12. Vánoční vystoupení dětí, akce pro
rodiče, info: p. Nováček
9.–11. 12. Vánoční tvůrčí dílna, akce pro děti
ze ZŠ i MŠ, ale i pro veřejnost, od 9 hodin, info:
p. Kornasová

Pobočka Dubina, J. Matuška 26a
tel.: 596 768 565
5. 12. Mikulášské nadělení, akce pro rodiny
s dětmi, od 16 do 18 hodin, info: p. Volek
15. 12. Vánoční dílna pro veřejnost, od 15 do
18 hodin, info: p. Kornasová

Pobočka V Zálomu, Pískové Doly
tel.: 724 034 750
7. 12. Mikulášské nadělení, akce pro rodiny
s dětmi, od 15 do 17 hodin, info: p. Červená

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303, e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
5. 12. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– MOUNFIELD HK. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
12. 12. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC KOMETA BRNO. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
15. 12. v 19 hod. – GOSPELOVÉ VÁNOCE
2014 - RODERICK GILES & GRACE (USA).
Kongresové centrum Clarion Hotelu Ostrava
Strhující vystoupení černošských umělců, kteří
hrají a zpívají gospely, spirituály, evergreeny
s duchovní tematikou a tradiční vánoční koledy.
16.–21. 12. VÁNOČNÍ TRH. ČEZ ARÉNA
26. 12. v 15:30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC PSG ZLÍN. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
28. 12. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– BÍLÍ TYGŘI LIBEREC. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
Připravujeme:

12. 1. 2015 ve 20 hod. – MANOWAR.
ČEZ ARÉNA. KINGS OF METAL MMXIV
WORLD TOUR 2015
25. 6. 2015 v 19 hod. – JUDAS PRIEST.
ČEZ ARÉNA. REMEENDER OF SOUL TOUR
2014
27. 10. 2015 v 19 hod. – DEEP PURPLE.
ČEZ ARÉNA

AKTUALITY
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Vítkovická nemocnice léčí záda a klouby
Novou léčebnou metodu pacientům s chronickými bolestmi zad
či kloubů začalo v těchto dnech nabízet radiologické oddělení
Vítkovické nemocnice, která je členem skupiny AGEL.
Nová metoda tzv. ozonoterapie
spočívá v aplikaci směsi medicinálního kyslíku a ozónu přímo do postižené oblasti. Novou
terapii může Vítkovická nemocnice pacientům nabídnout díky
speciálnímu přístroji, který přišel na více než půl miliónu korun a jenž pacientům pomůže
ulevit od vleklých bolestí.
Zatímco v západní Evropě je
ozonoterapie hojně využívaná,
v České republice se nachází stále pouze několik pracovišť, které metodu aplikují. „Tato metoda se využívá jak u chronických
pacientů s trvalými potížemi,
tak i u akutních výhřezů plotének. Ozonoterapií mohou být
léčeni pacienti s bolestmi trvajícími déle než čtyři až šest týdnů a běžné přípravky na bolest
ani jiná léčba jim nepomáhají,“
vysvětlil primář radiologického
oddělení nemocnice MUDr. Jaroslav Krátký (na snímku) s tím,
že metoda je zcela bezpečná, še-

trná, časově nenáročná a úspěšnost léčby se pohybuje mezi 60
až 80 procenty.
Celkové ošetření trvá zhruba 20
minut. Pacient leží v poloze na
břiše, přičemž ozón se aplikuje
tenkou jehlou dlouhou asi 15
centimetrů za pomocí CT navigace. Touto jehlou se dodá
do postiženého místa 10 až 30
mililitrů směsi ozónu a medicinálního kyslíku. Další půlhodinu by měl pacient setrvat
na oddělení, kde je uložen na
lůžko, aby se ozón v ošetřované oblasti rozprostřel a efekt
tak byl co nejlepší. Po zákroku
může klient odejít domů, vždy
je však lepší, má-li s sebou doprovod. „Efekt léčby nastupuje
v různém časovém intervalu
dle individuálních dispozic
každého pacienta. V prvních
osmačtyřiceti hodinách může
dojít ke zhoršení potíží, ale poté
přichází úleva, která je u naprosté většiny pacientů dlou-

hodobá,“ uvedl primář Krátký.
Ozón je nestabilní prvek, který
se vyskytuje všude kolem nás
a v medicíně se využívá od konce 19. století. Většího rozmachu
se léčebné využití tohoto prvku
dočkalo až v posledních zhruba patnácti letech. Ozón má
antiseptické a antimykotické
účinky, a proto jsou u této terapie minimalizovány nežádoucí
účinky, které se vyskytují při
použití jiných metod. Po aplikaci dochází ke zlepšení cévního zásobení a přívodu kyslíku k nemocným strukturám.

„Využití ozónu je velmi široké,
dá se použít pro hojení ran, ke
kosmetickým účelům nebo pro
léčbu chronických bolestí,“ dodal MUDr. Krátký.
K zákroku je nutné se předem
objednat, a to telefonicky na
čísle 595 633 479 nebo přímo
v neurologické ambulanci. Pacienty však musí k ozonoterapii
doporučit neurolog, anesteziolog, rehabilitační lékař nebo
praktický lékař. Je vhodné, aby
pacient s sebou k ošetření přinesl veškeré nálezy od odborných lékařů.
(d)

V době voleb panovalo nadprůměrně teplé počasí
hydrometeorologického ústavu v pátek
10. října byla v Ostravě průměrná teplota
vzduchu 17,0 °C, nejvyšší za celý letošní
říjen a o 6,5 °C vyšší než je dlouhodobý
průměr. Maximální teplota byla 23,1 °C
a minimální 10,1 °C. Během dne bylo jasno a na večer se zatáhlo. Tento den byl

také změřen nejdelší denní sluneční svit
v říjnu, celkem 9,6 hodiny. Průměrná sobotní teplota vzduchu byla o něco nižší,
15,4 °C, maximum teploty bylo ale vyšší,
23,6 °C a minimum 10,0 °C. Slunce svítilo
7,7 hodiny. Ráno bylo zataženo a v poledne polojasno.
(d)

INZERCE
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UZÁVĚRKA INZERCE
dalšího čísla Jižních listů
je 10. 12. 2014

SC-341696/1

Podzimní komunální volby se uskutečnily v pátek 10. a v sobotu 11. října, ve stejném termínu se konalo také první kolo senátních voleb. Všeobecně nízkou volební
účast možná také ovlivnilo velmi pěkné
počasí, které mnoho lidí využilo jinak
než ke hlasování. Podle údajů Českého
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Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
V Ostravě vyroste moderní integrované výjezdové centrum městské policie, hasičů a záchranářů.
Zlepší zázemí a služby bezpečnostních a záchranných
složek a zvýší bezpečnost obyvatel Ostravy a kraje. Většinu
z 380milionového rozpočtu na
výstavbu a vybavení centra obstará evropská dotace ve výši
318 milionů korun. Dotaci na
projekt schválila Regionální

rada Moravskoslezsko. Centrum má být zprovozněno na
konci roku 2015.
Centrum vznikne mezi ulicemi Fr. Formana a Kaminského
v městském obvodu Ostrava-Jih. Půjde o novostavbu třípodlažního objektu s pravoúhlým půdorysem ve tvaru

vizualizace: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o.

písmene L a několik dalších objektů. V centru bude cvičná věž,
výcvikové a sportovní plochy,
tréninkové, výukové a kancelářské prostory a zázemí pro
techniku, kynologii a hipologii.
Koncem října byl celý pozemek

oplocen a začaly přípravné práce v místě nových komunikací.
Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, partnerem je
statutární město Ostrava.
Zdroj: www.ostrava.cz,
6. 11. 2014

SC-341623/1
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Přestavba Městského stadionu pokračuje
Už 18. dubna letošního roku začala druhá etapa rekonstrukce
Městského stadionu.
Její nejpodstatnější částí je dostavba severního a jižního oblouku tribun. Bude stát více
než 417 milionů korun a kapacita stadionu se díky ní zvýší
na patnáct tisíc míst. Zastřešené tribuny mají být připraveny
pro předběžné užívání v červnu příštího roku, kompletní
stavba má být dokončena v září
2015. Městský stadion bude pro
sezonu 2015/16 připraven pro
pořádání fotbalových utkání
Baníku Ostrava. Areál splní
sportovní, provozní a bezpečnostní podmínky Fotbalové
asociace ČR.
Stadion ve Vítkovicích byl postaven v roce 1939. Největším
stavebním zásahem od té doby

byla první etapa rekonstrukce
v letech 2012 až 2013, uskutečněná nákladem 466 milionů korun. Vznikla při ní nová
východní tribuna s 5020 místy,
atletická dráha dostala nový
polyuretanový povrch a hrací
plocha nový trávník. Vybudovány byly nové pokladny a zrekonstruováno umělé osvětlení.
V rámci druhé etapy v tomto
měsíci začala stavba nosníků
jižní tribuny, příprava základů
pro zázemí a osazování betonových segmentů na severní tribuně. Probíhá také rekonstrukce hlavní tribuny a výstavba
nového press centra.
Zdroj: www.ostrava.cz,
2. 10. 2014

Vizualizace ﬁnální fáze stadionu
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Ostravské sportovní ligy
Vítězná obhajoba
ostravských učitelek

Foto: Gabrieĺa Rišicová

Poslední říjnový víkend se ve Varšavě konal 10. ročník prestižního mezinárodního festivalu pěveckých sborů Warsovia Cantat za
účasti sedmadvaceti pěveckých sborů z ČR, Polska, Maďarska,
Litvy, Chorvatska, Ruska, Německa, Dánska, Indonésie a Slovinska.

Ostravské učitelky pod vedením sbormistra Jurije Galatenka úspěšně navázaly na loňské
první místo z mezinárodního
festivalu pěveckých sborů ve
Wernigerode a ve své kategorii
opět zvítězily. Sbormistr Galatenko v široké konkurenci sbormistrů obdržel od mezinárodní
poroty Cenu za nejlepšího dirigenta festivalu. Tato významná

ocenění jsou pro sbor velkou
vzpruhou do další práce v oblasti sborového zpěvu. Ostravské učitelky finančně podpořilo
Ministerstvo kultury ČR, statutární město Ostrava a NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.
(d)

Projekt Ostravské sportovní
ligy vznikl za finanční podpory statutárního města Ostrava v rámci projektu Ostrava
Evropské město sportu 2014.
Jeho organizátorem je Středisko volného času (SVČ) Ostrava-Zábřeh. Jednotlivé soutěže
probíhají na hřištích Sportovně-rekreačního areálu na Gurťjevové ulici, ale také v tělocvičně pobočky V Zálomu.
„Tento projekt je zaměřen zejména na děti a mládež ostravského regionu, kteří nejsou
registrováni ve sportovních
klubech a neúčastní se tak
soutěží v daných odvětvích,
ale přesto by rádi změřili své
schopnosti a dovednosti s ostat-

Krátce
 MŠ Adamusova slaví kulatiny
Mateřská škola Adamusova 7
letos slaví 50. Výročí svého založení. Kulaté jubileum si připomene ve středu 3. prosince,
bývalí zaměstnanci, rodiče dětí
a další příznivci jsou zváni na
prohlídku školky (10-14 hod.),

slavnostní akademii v K-TRIU
(16-17 hod.) a na stejném místě v restauraci proběhne od
půl šesté setkání bývalých
a současných zaměstnanců.
V prostorách K-TRIA bude
připravena výstava prací dětí
a dobové fotodokumentace.

ními,“ řekla Lenka Červená ze
SVČ s tím, že cílem projektu
je vytvořit z pěti sportovních
odvětví ligu, ve které by tyto
neregistrované děti mohly soutěžit. Jedná se o florbal, fotbal,
aerobic, hokejbal a stolní tenis.
„Doufáme, že tento projekt
bude motivovat všechny děti
ke skvělým sportovním výkonům a třeba objeví talentované
děti, které pak mohou pokračovat v těchto sportech i na vrcholové úrovni a tím reprezentovat náš obvod, naše město“,
dodala Červená.
Bližší informace o projektu
Ostravské sportovní ligy jsou
na www.svczabreh.cz nebo na
www.ostravskeligy.cz.
(d)

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc prosinec
6. 12. Halový fotbal – MFK Vítkovice
8-20 hod. - turnaj mladších přípravek U8 a U9
7. 12. Florbal – 1. SC Vítkovice
8-14.30 hod. - starší žáci A
12. 12. Futsal – KFV Roub Vítkovice
19.30-22 hod. - 2. liga futsalu
13. 12. Florbal – 1. SC Vítkovice
9-14 hod. - dorostenky
15 hod. - extraliga žen
14. 12. Florbal – 1. SC Vítkovice
10-17.30 hod. - dorostenci
19. 12. Florbal – 1. SC Vítkovice
18 hod. - AutoCont extraliga muži
20.30 hod. - extraliga žen
20. 12. Florbal – 1. SC Vítkovice
9-16 hod. - mladší žáci Hurikán 17 hod. - junioři
21. 12. Florbal – 1. SC Vítkovice
11 hod. - junioři
14-21 hod. - muži B Mustang
27. 12. Florbal – 1. SC Vítkovice
8-19 hod. - Florbal jinak - Ostrava město sportu

INZERCE

NA PRODEJ

LUKRATIVNÍ POZEMKY
VE VÝŠKOVICÍCH
Ȓ 6
 WDYHEQ¯SR]HPN\Vb¼ŀDVQRXNRPELQDF¯E\GOHQ¯
QDbNU£VQ«PNOLGQ«PDbÏLVW«PP¯VWÝ

(LQIR#SR]HPN\Y\VNRYLFHF]
7bbb

17

www.POZEMKY-VYSKOVICE.cz

SC-341676/1

Ȓ 9¿ERUQ£GRSUDYQ¯GRVWXSQRVWȇS£UPLQXWRGbFHQWUDPÝVWD

POHLED DO HISTORIE

JIŽNÍ LISTY

Ševčík - folklorní soubor s tradicí
Kulturní život městského obvodu Ostrava-Jih je více než šedesát
let spojen s činností folklorního souboru Ševčík, který přibližuje
tradice a tance moravského Valašska.

Foto: archiv souboru Ševčík

Foto: archiv souboru Ševčík

na náměstí SNP. Přestože
soubor dosáhl v následujících
letech řady úspěchů a několikrát vycestoval do zahraničí,
v průběhu 60. let zájem členů
upadal. Orchestr i pěvecký sbor
se rozpadly a tradici Souboru
Ladislava Ševčíka dále rozvíjela
již jen skupina lidových písní
a tanců.
Činnost skupiny lidových písní
a tanců ovlivňovali v průběhu desetiletí přední ostravští
umělečtí vedoucí a choreografové. Významnou osobností
byla v tomto ohledu v 50. letech
Věra Šejvlová, která do Ostravy
přivedla tanečníky a muzikanty z Beskyd. Taneční skupina
tím získala vysokou uměleckou
úroveň znásobenou charakteristickým jadrným tanečním projevem chlapců a děvčat z okolí
Ostravice, vesměs lesních dělníků a pracovníků na pile. Tvář
souboru od počátku 80. let výrazně ovlivňovala také mladá
umělecká vedoucí a choreografka Hana Herberková, pod
jejímž vedením soubor dosáhl
řady úspěchů na soutěžích, přehlídkách, ale také zahraničních
zájezdech do Francie, Dánska,
Belgie, Kanady nebo Japonska.
Nedílnou součástí souboru

byly vždy cimbálové muziky,
které doprovázely tanečníky
během vystoupení. V prvních
desetiletích se v souboru vystřídaly CM Ondráš pod vedením Jaromíra Dadáka, přední
ostravská cimbálová muzika
Technik pod vedením Jana Rokyty a až do konce 70. let se
souborem pravidelně vystupovala také cimbálová muzika
Lučina. S generační výměnou
na počátku 80. let byla v souboru založena nová mladá muzika, tvořená především studenty
ostravské konzervatoře, kterou
vedli postupně Iva a Jiří Machačovi a následně Petr Kolár, který zůstal vedoucím muziky až
do roku 1997.
V roce 1997 došlo k rozpadu
souboru v důsledku společenských změn, které vedly k přerušení spolupráce s patronátním podnikem Novou hutí.
Část bývalých tanečníků založila brzy Folklorní soubor Morava. Další z tanečníků v roce
1999 obnovili činnost souboru
Ševčík jako občanského sdružení, které našlo znovu zázemí v dnešním Domě kultury
Akord. Součástí souboru se stala také původní cimbálová muzika vedená Petrem Kolárem,

která mezitím přijala jméno
Tolar. Cimbálová muzika Tolar
se souborem Ševčík spolupracovala až do roku 2012, kdy její
místo převzala mladá cimbálová muzika Úsměv se svým vedoucím Martinem Zálesným.
Moravský folklorní soubor
Ševčík mohou zájemci vidět na
řadě vystoupení v Česku i v zahraničí. Mezi nedávné úspěchy
souboru patří jistě účast na
Nan Ying International Folklore festivalu v Tainan City na
Taiwanu, kterého se zúčastnily
soubory z pěti kontinentů a devatenácti zemí světa. Festival
probíhal v první polovině letošního října a soubor Ševčík zde
před mezinárodním publikem
předvedl repertoár tanců z Valašských Beskyd, který se setkal
s velkým úspěchem. Se svou šedesátiletou tradicí je dnes Moravský folklorní soubor Ševčík
jedním z nejstarších folklorních
souborů v Moravskoslezském
kraji. Nenechte si proto ujít některé z jeho vystoupení. To nejbližší mohou zájemci zhlédnout
v našem obvodu už 30. listopadu na náměstí SNP v Zábřehu
při příležitosti rozsvícení vánočního stromu.
Tomáš Majliš
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Historie souboru se začala psát
na počátku 50. let minulého
století, kdy v Mariánských
Horách vznikl soubor tvořený
pěveckým sborem, orchestrem
a taneční skupinou, jehož cílem
byl rozvoj umělecké tvořivosti mládeže na Ostravsku. Nedostatek vlastních finančních
prostředků přivedl soubor brzy
k rozhodnutí nalézt patronátní
průmyslový podnik. V prvních
letech činnosti souboru přijala
záštitu přívozská rafinerie minerálních olejů Ostramo, jejíž
ředitel navrhl soubor pojmenovat po Ladislavu Ševčíkovi,
mladém odbojáři, který byl na
konci 2. světové války za svou
činnost zatčen a popraven.
Snaha o rozšíření počtu členů souboru vedla v roce 1954
k rozhodnutí přerušit spolupráci s podnikem Ostramo a získat
patronaci Nové huti Klementa
Gottwalda, která jako stavba
mládeže nabízela možnost přílivu nových členů. Soubor se
tak v padesátých letech rozrostl do podoby šedesátičlenného pěveckého sboru, velkého
smyčcového orchestru a skupiny lidových písní a tanců a našel své zázemí v nově postaveném kulturním domě NHKG
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Podzimní den se strašidly v ZŠ U Haldy
Poslední říjnový den se žáci ZŠ U Haldy 66 v Hrabůvce zúčastnili
celoškolního projektu Podzimní den se strašidly.
váděním kostýmů, do kterých
se žáci ustrojili. V průběhu dne
žáci navštěvovali několik stanovišť, kde plnili úkoly spojené
s podzimem nebo tradičními
podzimní svátky (např. výlov
rybníka, dýňový bowling, prolézání strašidelného tunelu,
minizombie atd.). Závěrečným
ukončením projektu byla sladká
odměna pro všechny v podobě
muﬃnka - bábovičky ozdobené
strašidýlkem. Projekt školy, která vzdělává žáky se zdravotním
postižením (mentální postižení
– lehké a středně těžké, autismus, syndrom ADHD/ADD),
měl velký úspěch nejen u mladších žáků, ale vzbudil ohlas
i u těch starších, které nadchlo
zejména vymýšlení a realizování rozličných kostýmů.
(d)

Foto: Ivan Jařabáč

V pracovní a výtvarné výchově vyráběli různá strašidla na
podzimní téma. Většina výrobků byla zhotovena ze dřeva,
přírodního materiálu a papíru.
K nejzajímavějším a nejnáročnějším výrobkům, které žáci
za pomocí učitelů vyrobili, patřila strašidla větších rozměrů.
Podklad těchto výrobků tvořilo
vyřezávané dřevo, které žáci
různým materiálem (polystyren, papír, písek, cihla, dřevěné
piliny, látka, kůže, přírodní materiál…) ozdobili. Nakonec také
vydlabávali a vyřezávali dýně.
Přes sto vyrobených strašidel
bylo vystaveno v areálu školy
až do poloviny listopadu a největší obdiv výstava sklidila od
rodičů žáků. Plánovaný projekt
vypukl přivítáním žáků a před-

Krátce
 Zábavné odpoledne
pro budoucí prvňáčky
Základní škola F. Formana
zve děti předškolního věku
a jejich rodiče na zábavné odpoledne v úterý 2. prosince
od 15 do 17 hodin. Připraveny

jsou ukázkové hodiny v prvních třídách, prohlídka školy,
ukázky činnosti zájmových
kroužků, zábavné hry a soutěže s odměnami. Více informací je na stránkách školy
www.zsﬀormana.cz.

INZERCE

Když dojdou peníze, končí každá zábava :(

Až 4.999 Kč do 15 min.
hotově na ruku
stačí vám OP a mobil
Úvěry až 250.000 Kč od 8,9% p.a.
dále nabízíme nebankovní úvěry,
konsolidace
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Dělají to pro lidi
a dělají to dobře
Více než dva miliony korun věnuje letos město na údržbu pětatřiceti školních hřišť, která jsou přístupná široké veřejnosti.

Děti z logopedických tříd MŠ Staňkova mohou v podzimních měsících navštěvovat solnou jeskyni v CDU SPORT Ostrava-Výškovice,
která blahodárně působí na dětský imunitní systém, zvláště v období chřipek a nachlazení. Na projekt s názvem Putování za solnými
skřítky dětem přispěla strojírenská firma Huisman Konstrukce, s.r.o.,
ze Sviadnova. „Vedení firmy patří naše velké poděkování,“ uvedla ředitelka školky Šárka Beranová.
část rozvoje kvality života ve
městě a systému prevence kriminality. Je součástí programu
Bezpečnější Ostrava.
Ocenění za vzorné vedení veřejně přístupného školního sportoviště získala také ZŠ a MŠ
Alberta Kučery Ostrava-Hrabůvka. Cenu převzala učitelka
Šárka Kučerová v doprovodu
místostarosty obvodu Ostrava-Jih Radima Miklase.
Zdroj: www.ostrava.cz,
foto: B. Krzyžanek

Ve čtvrtek 30. října
vyvrcholil celoškolní projekt ZŠ Kosmonautů 13 nazvaný Čtvereček,
který zahřeje, jehož
cílem bylo propojení nejen žáků, ale
také dospělých, ať
už učitelů, rodičů,
prarodičů,
nebo
přátel školy. Více
čtverečků se povedlo uháčkovat maminkám, babičkám a učitelkám, ale ani děti nezůstaly
pozadu a snažily se zkrotit svá očka do požadovaného tvaru. Výsledkem snažení byly čtyři deky, které byly slavnostně předány seniorům
zábřežského Domova Korýtko. Žáci připojili malé kulturní vystoupení
a strávili čas v družném hovoru s babičkami a dědečky, kteří domov
obývají. Deky z čtverečků budou nejen fyzicky zahřívat, ale je do nich
uložena také pozitivní energie a trochu srdíčka všech, kteří je vyráběli.
(d)

Foto: Radmila Trojková

Provozovatelé pěti nejlépe hodnocených byli navíc v pátek
31. října veřejně oceněni. Vítěze vybrali zástupci městských
obvodů a ceny jim předala vedoucí magistrátního odboru
kultury a zdravotnictví Barbora Stankušová.
Projekt Hřiště otevřená pro
veřejnost umožňuje využívat
sportoviště ostravských škol po
skončení vyučování, o víkendech, svátcích a o prázdninách.
Je považován za integrální sou-

Krátce
 Vánoční den v ZŠ Mitušova 8
Ve čtvrtek 11. prosince od
16 hodin se v ZŠ Mitušova 8
v Hrabůvce uskuteční Vánoč-

ní den. Na programu bude
rozsvícení vánočního stromku, jarmark a připraveny budou i tvůrčí dílny.
INZERCE

Turné k příležitosti 70. výročí
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Prvňáčci v ZŠ V. Košaře využívají tablety
Od začátku nového školního roku proběhly v ZŠ Václava Košaře
na Dubině změny ve výuce v prvních třídách.
V jedné třídě tohoto ročníku
probíhá rozšířená výuka tělesné výchovy. Ta je určena nejen
pro aktivně sportující žáky, ale
také pro všechny děti, které
mají zájem o sport a pohybovou aktivitu a vnímají pohyb
jako nedílnou součást zdravého životního stylu.
V září také na prvňáčky čekaly
zcela nové tablety, které začali
používat ve výuce. Netrvalo
dlouho a děti se s nimi velmi
rychle seznámily a naučily se
je ovládat. Nyní pracují s jednoduchými aplikacemi v různých předmětech téměř každý
den po určitou část vyučovací
hodiny. Je to skvělý pomocník
jak pro učitele, tak neodolatelná pomůcka pro žáky, která jim
dělá výuku zajímavější. Škola

má v plánu vybavit tablety postupně všechny třídy a přispět
tak ke zlepšování počítačové
gramotnosti žáků. Vedení školy zve všechny rodiče budoucích prvňáčků na ukázkovou
hodinu s výukou tabletů, která
se bude konat v rámci dne otevřených dveří ve středu 14. ledna 2015.
Už během letních prázdnin
se ve škole začal realizovat
projekt Přírodovědná učebna v atriu. V současnosti má
učebna pět zastřešených stanovišť se stoly a lavičkami. Byla
provedena výstavba a osazení
bylinkové zahrádky uprostřed
učebny, v celém atriu školy byl
zhotoven nový povrch a výsadba části zeleně. Přírodní učebna
je využívána k výuce různých

předmětů obou stupňů a k akcím pro školu i veřejnost. Projekt byl realizován za pomoci

městského obvodu Ostrava-Jih
a financován statutárním městem Ostrava.
(d)
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Blahopřejeme jubilantům

Svatomartinská zábava
v Domově Korýtko

Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména
v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Martin Bednář přeje
všem listopadovým oslavencům do dalších let hodně zdraví,
spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Marie Baranová
Vlasta Sedmáková
Ladislav Novák
Václav Kratochvil
Vlastimil Štefek
Žoﬁe Backová
Zdeňka Schindlerová
Jiřina Kaštylová
Božena Bombová
Zdenka Lišková
Vlasta Pastrňáková
Jiřina Sabelová
Bohuslav Staněk

V úterý 11. listopadu se v Domově Korýtko uskutečnila Svatomartinská zábava. Uživatelé služeb strávili příjemné odpoledne poslechem
hudby. Připraveno pro ně bylo hojné občerstvení, které bylo zakoupeno z prostředků městského obvodu Ostrava-Jih.
Žáci Základní umělecké školy Sologubova v Ostravě-Zábřehu si pro
seniory připravili pestrý hudební program, ve kterém zazněly známé
písně skupiny Beatles, hudba 60. až 80. let minulého století, kterou
senioři dobře znají. Převážně dechový orchestr s doprovodem dvou
klávesových nástrojů pod vedením Tomáše Hanáka předvedl skvělý
výkon a potěšil všechny přítomné.
(d)
Foto: Věra Ulmannová

Jiřina Čížková
Věra Polášková
Jiří Klíma
Bohuslava Vůjtková
Bohumír Hrtoň
Milan Březina
Dušan Kašpárek
Zdeňka Dvorská
Marie Ličková
Marie Hübnerová
Ilona Stromšíková
Evžen Gavlas
Milada Valková

90 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Krátce
 Mikulášská nadílka
v Domě kultury Akord
Dům kultury Akord pořádá v neděli 7. prosince od
10 hodin akci Mikuláš aneb
andělské rojení s písničkami
a veselou nadílkou pro děti.
Připravena bude veselá pohádka v podání Zdeňka Kačora a divadelního souboru
Nahodile o tom, co se všechno může stát před příchodem
Mikuláše, když se vyrojí více
andělů, než je zapotřebí. Ve
veselém pohádkovém příběhu si děti užijí spousty písniček, legrace a na závěr je
Mikuláš podělí svou nadílkou, která bude přichystána
pro všechny přítomné děti
a je v ceně vstupného. Vstupenky jsou k zakoupení on-

Poděkování

Můj otec žil po
ovdovění více
než dva roky v Domově Korýtko. Jeho zdravotní stav nebyl uspokojivý a byl upoután
na lůžko. Docházel jsem za
ním téměř denně a sledoval
nelehkou práci ošetřovatelek.
Ony to vlastně neberou jako
práci, ale jako poslání, jinak by
to asi nešlo. S člověkem, o kterého pečovaly, povykládaly,
udělaly legraci, vycházely
ochotně vstříc i navštěvujícím
příbuzným. Často se zastavovaly na pokoj a nic jim neby-

92 let
92 let
92 let
92 let
92 let
91 let
91 let
91 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let

lo zatěžko. Ve
chvíli odchodu
mého tatínka z tohoto světa
udělaly profesionálně vše pro
citlivý a důstojný průběh této
chvíle a poskytly pomocnou
ruku i mně.
Chtěl bych tedy poděkovat
paní Kateřině Krőmrové, DiS.,
a celému kolektivu oddělení
C2 Domova Korýtko za jejich
svědomitou péči, starostlivost
a lidský přístup. V dnešním
světě toto nebývá samozřejmostí a o to více je třeba si toho
vážit.
J. Šafrata

-line, bližší informace jsou
na www.dk-akord.cz a všech
pobočkách Ostravského informačního servisu.
 Upleťte si svou vánočku
Střední škola společného stravování
Ostrava-Hrabůvka
pořádá ve středu 17. prosince od 9 do 13 hodin pro žáky
základních škol nultý ročník
Vánočního jarmarku na Krakovské. Pro návštěvníky akce
budou připraveny ukázky
vánočních tradic. Účastníci
si budou moci vybrat z jarmareční nabídky drobných
dárečků, vyzkoušet si vlastní
zručnost při pletení vánočky nebo vyřezávání jablíček,
ochutnat vánoční punč či pečené kaštany a další dobroty.

INZERCE

kontakty

Koupím 1–3 + 1
v osobním vlastnictví

Tel.: 603 757 592

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

www.naseostrava.cz
SC-341603/4

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

manažer obchodního týmu MS kraj:
Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
jiri.sachr@ceskydomov.cz
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Představujeme základní školy – ZŠ Šeříková
Fakultní škola Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity
(PdF OU). Tento statut má ZŠ
Šeříková jako jedna z mála
v jižním obvodu už od roku
1996.
Tato dlouhodobá spolupráce je oceněním kvality výuky
a vzdělávání žáků v této škole. V rámci spolupráce s PdF
OU je škola partnerem projektu Synergie, a podílí se tak na
přípravě studentů - budoucích
pedagogů. Vizitkou dobré kvality školy je zařazení školy Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy (ČR) (MŠMT)
do pokusného ověřování individuálního vzdělávání žáků,
nejprve na 1. stupni, nyní na
2. stupni ZŠ (zařazeno jen pět
ZŠ v republice).
ZŠ Šeříková má poměrně dlouhou tradici, její první žáci do
ní nastoupili už v roce 1985.
V současné době ji navštěvuje
více než 370 žáků, kteří jsou
vzděláváni podle školního
vzdělávacího programu Škola
pro život, život do školy, jehož
cílem je, aby žáci získali kvalitní všeobecný základ a rozvíjeli
své schopnosti i dovednosti ve
všech oblastech, které budou
uplatnitelné při dalším studiu.
Škola je umístěna v jedné budově členěné na pět pavilonů. Jsou tu různé učebny, dvě
tělocvičny a školní jídelna,
která nabízí výběr ze dvou jídel a k obědu tzv. bezednou
skleničku. Ve školním roce
2013/2014 škola prošla výraznou proměnou, byla provedena výměna oken, budova byla
zateplena a následně dostala
novou fasádu. Škola se dlouhodobě snaží o vytvoření estetického prostředí pro žáky
i zaměstnance školy. V interiéru návštěvníci najdou velmi
pěknou květinovou výzdobu,
nové šatní skříňky pro žáky,
mnohé třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Výzdobu školy tvoří především práce žáků,
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které jsou vystaveny také ve
školní galerii.
Pro výuku jsou určeny nejen
kmenové třídy, které jsou už
běžně vybaveny interaktivní
tabulí s ozvučením a připojením k internetu a dataprojek-

torem, ale také různé odborné učebny, např. přírodopisu
s multimediálním vybavením
včetně vizualizéru, speciální
multimediální učebna pro výuku cizích jazyků, letos nově
zřízena počítačová učebna
vybavena novým nábytkem,
třicet počítačů s připojením na
internet, výukovými programy
pro různé předměty 1. i 2. stupně. Samozřejmostí je využívání
vnitřní počítačové sítě. Velmi
pěkné prostředí žáci najdou ve
školní čítárně. Škola má také
svůj společenský sál, který
slouží k různým akcím školy,
také pro děti z MŠ Předškolní.
V roce 2009 zrekonstruované
školní hřiště, kde jsou dvě hři-

ště s umělým povrchem, tartanový běžecký ovál, sektory pro
skok do dálky a vrh koulí, je
využíváno také veřejností.
Vzdělávání žáků je zajišťováno kvalifikovanými pedagogy,
kteří se průběžně vzdělávají
a obohacují výuku o nové poznatky. Pedagogové, kvalifikovaní pro práci se žáky se
specifickými vzdělávacími potřebami, se věnují žákům také
v reedukační a logopedické
péči mimo výuku. Žákům se
zdravotním postižením pomáhají ve výuce asistenti pedagoga, v některých třídách
1. stupně jsou zařazeni jako
asistenti ve výuce studenti
učitelství PdF OU. Ve škole
pracuje výchovný poradce
a metodik prevence. Škola usiluje o to, aby se v ní žáci cítili
bezpečně, aby mezi žáky a učiteli byly podporovány dobré
vztahy. Důležitá pro školu je
také komunikace s rodiči žáků,
letos nově i prostřednictvím
systému Škola OnLine.
Součástí vzdělávání žáků je
dlouhodobé zapojení školy do
různých celostátních projektů,
např. Jeden svět na školách,
v rámci výchovy dětí v oblasti
požární prevence je to projekt
Hasík. Ke zkvalitnění výuky
přispívají i projekty, na které
se daří škole získávat finanční
prostředky z různých dotací -

EU Peníze školám, z MŠMT ČR
– projekty na podporu výuky
cizích jazyků, čtenářské gramotnosti, z Magistrátu města
Ostravy, z Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih. V rámci
mezinárodní spolupráce byl
realizován např. projekt Mezinárodní mistrovství žáků v házení papírových vlaštovek.
Pro doplnění a zpestření výuky se žáci školy pravidelně
účastní různých vzdělávacích pořadů, besed, exkurzí,
navštěvují divadlo, obvodní
knihovnu, k volbě povolání
Úřad práce. Mezi tradiční každoroční aktivity školy pro
žáky, rodiče a veřejnost patří
vánoční jarmark a velikonoční
jarmark, společné tvůrčí dílny,
den otevřených dveří, pro žáky
celoškolní mikulášská nadílka,
slavnostní rozloučení žáků
9. tříd, vyhlášení Moudré sovy
- výstupu celoškolního projektu. V rámci environmentální
výchovy je škola přes deset let
sponzorem zvířete v zoo Ostrava.
Žáci ZŠ Šeříková se účastní
různých vědomostních, sportovních soutěží a olympiád,
v nichž dosahují velmi pěkných výsledků. Škola se věnuje také zdravému životnímu stylu dětí – je zapojena do
projektu Ovoce do škol, žáci
1. stupně vyjíždějí každoročně
na ozdravný pobyt do Beskyd,
podle zájmu je pořádán lyžařský kurz, samozřejmostí je výuka plavání v 2. a 3. třídách.
V odpoledních hodinách škola každoročně žákům nabízí
vyžití v různých zájmových
kroužcích, pravidelně jsou to
kroužky anglického jazyka,
sportovní, počítačový, výtvarný, keramický a dramatický.
Dlouhodobou aktivitou školy
je Školička určená pro budoucí
prvňáčky.
Podklady připravila:
Mgr. Šárka Havlásková,
zástupkyně ředitele
ZŠ Šeříková

ELNÁ
T
U
N
D
É
L
NEPŘEH

Den co den míjíme tisíce věcí bez povšimnutí. A pak
stačí jen jedna a musíme se zastavit. Nová Fabia je
totiž nepřehlédnutelná. Víte, že si svůj vůz nyní můžete
barevně vyladit? ColourConcept nabízí bílé, černé, stříbrné
a červené provedení střechy, kol a vnějších zrcátek. Spolu
s barvami karoserie a interiérů tak máte na výběr až ze
125 barevných kombinací! Ukažte i na silnici svůj vytříbený
styl, který Vás odlišuje od ostatních. Nová Fabia s možností
pořízení jedinečné Záruky Mobility Plus s prodlouženou
zárukou na 5 let. Již od 239 900 Kč s klimatizací, 6 airbagy
a ESC s multikolizní brzdou. Chcete vědět víc? Zeptejte
se nás na on-line chatu, zavolejte na Infolinku ŠKODA
800 600 000 nebo nás navštivte a přesvědčíte se sami.
mojeskodafabia.cz

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Zcela nová ŠKODA Fabia
ve 125 barevných kombinacích

AUTO DUBINA, a.s.
Horní 122
700 30 Ostrava-Dubina
Tel.: 599 526 261
www.auto-dubina.cz

SC-341357/2

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů Fabia: 3,4–4,8 l/100km, 88–110 g/km

SC-341645/1

Váš autorizovaný prodejce ŠKODA.

