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ParticiPativní rozPočet umí PodPořit každou 
zajímavou myšlenku

Žijete na Jihu a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla 
změnit k lepšímu? Chybí vám dětské hřiště nebo prostor pro 
sportovní aktivity? Vzpomínáte na posezení za domem, kde jste 
se před lety potkávali se sousedy? Zakopáváte neustále o roh 
uvolněné kachle na chodníku? Máte potíže s přístupem na veřejná 

místa s kočárkem? Nelíbí se vám neudržované a neupravené pro-
stranství před domem, nebo byste chtěli doplnit místa, kde si hrají 
vaše děti, o lavičku a obyčejný odpadkový koš? Máte nápad, kte-
rý podpoří komunitní život na Jihu? Co funkční plocha pro ska-
tepark, koncert či sportovní klání? 

PřeParkujte Prosím

obvod má vlastní technické služby

komentované vycházky za historií jsou zdarma

o Farmářské trhy je velký zájem

www.spolecnetvorimejih.cz

(Pokračování na straně 12)



aktuality

Přestože várka reflexních pásek rozdávaná úřadem minulý 
měsíc je již vyčerpána, ve dnech 13. a 14. dubna si budou moci 
reflexní pásku opatřit další zájemci, tentokrát i s dobrým pocitem 
z pomoci potřebným. 

V ulicích města budou totiž dobrovolníci v modrých tričkách 
s logem ADRA a s kasičkami na krku oslovovat obyvatele Ostra-
va-Jih s žádostí o finanční příspěvek na podporu dobrovolnického 
centra ADRA. Tato organizace se již řadu let věnuje opuštěným 
a nemocným seniorům i dětem v Ostravě. Zástupci centra připo-
mínají, že za drobný finanční příspěvek získá každý dárce reflexní 
pásku a navíc tak umožní zkvalitnit a zlepšit život druhým. 

Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih na svém 8. zasedání 
mimo jiné rozhodli o termínu konání místního referenda. Ke slou-
čení dvou sousedních škol na Mitušově ulici se občané Jihu mohou 
vyjádřit 30. dubna. Hlasování se bude konat od 10 do 18 hodin. 

Jarní čas láká do přírody. Všichni chtějí ven na procházky, do 
parku i lesa, na zahrádky nebo si jen sednout před dům na lavičku. 
Pro mnohé je právě toto období nejkrásnější z celého roku. A své 
by o úžasném a rozkvetlém kouzlu jara mohli vyprávět zejména 
sadaři, zahradníci a lesníci. 

Nedávno se zrodil velmi pěkný nápad, vytvořit na Jihu takzvané 
Sady mladých. Akce na počest nově narozených občánků je určena 
rodinám a jejich přátelům. V Bělském lese a na jiných vyhrazených 
místech mohou zájemci vysazovat stromky, jako jsou třešeň ptačí, 
dub letní a buk lesní. Druh dřeviny si může každý vybrat sám. Tloušť-
ky stromků budou 6–8 cm, výška 150 cm a samozřejmě budou opat-
řeny zimním balem. U vysazených stromků bude umístěn sloupek 
s informační cedulí (podle dohody bude obsahovat znak obvodu, 
termín výsadby atd.). Vždy bude předem připravená jáma, stromek, 
přídržný kůl, zemina na zasypání dřeviny i potřebné nářadí. Místa 
jsou už přesně stanovená a k nahlédnutí na radnici v kanceláři A209. 
Platba ve výši 800 Kč bude provedena formou daru pro Městské lesy 
Ostrava. Podmínkou výsadby je tedy podpis darovací smlouvy.

První sázení listnáčů v  letošním roce se uskuteční 14. dubna 
v 15 hodin. Zájemci získají podrobnější informace na telefonním 
čísle: 599 430 344.

Správný muž má prý za svůj život stihnout zplodit syna, po-
stavit dům a zasadit strom. Jen pak má jeho život smysl. Aspoň 
to říkávali naši předci.

V průběhu měsíce dubna bude na území obvodu probíhat rajó-
nové čištění komunikací i parkovišť. Záměrem je dlouhodobě řešit 
nepříznivé životní prostředí, jehož nedílnou součástí je mimo jiné 
také prach ze silnic. 

Jednotlivé komunikace budou s předstihem označeny přenos-
ným dopravním značením zóny zákazu zastavení s dobou čištění, 
popř. dopravní značkou B28 – zákaz zastavení a dodatkovou ta-
bulkou s vyznačením termínu realizace.

„Žádáme řidiče, aby dopravní značení v zájmu rychlé a bezpro-
blémové akce respektovali a v avizovaných dnech a označených 
úsecích svá vozidla neparkovali. Výsledek strojního čistění vozo-
vek bude záviset na vstřícném přístupu nás všech,“ říká vedoucí 
odboru dopravy a komunálních služeb Jindřich Haverland.

každá koruna Pomáhá

z jednání zastuPitelstva

PřeParkujte Prosím, začíná 
jarní čištění komunikací

třešně, duby a buky budou 
vysazovány novým občánkům 
v sadu mladých

starosta.indd   1 22.3.2016   14:50:18

nabídka volných stání Pro vozidla i motorky

Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 800 Kč včetně DPH a pro parkování 1 motorky 
ve výši 400 Kč včetně DPH. Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz

Parkovací objekt Městská část 
Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní motorová vozidla Volná stání 

pro motorky

01 Fr. Formana Dubina PP 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 26, 27, 32, 35, 37, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 
56, 57, 58, 59, 60, 62

32 Vl. Vlasákové Bělský Les PP 1, 2, 20, 24, 29, 36, 37

33 Vl. Vlasákové Bělský Les PP 1, 2, 8, 10, 14, 16, 19/2, 20, 24, 26, 30, 41/2

33 Vl. Vlasákové Bělský Les NP 65, 67

41 B. Václavka Bělský Les PP 1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 30, 33, 35, 36, 40, 41, 41/1, 41/2 9/1

41 B. Václavka Bělský Les NP 60/2

42 B. Václavka Bělský Les PP 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19/2, 20, 26, 27, 28, 33, 61

51 L. Hosáka Bělský Les PP 15/1, 40/1
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Vážení spoluobčané!
Je to tady. Nová vize dostává konkrétní obrysy. Přibli-

žujeme o něco víc politiku lidem, dáváme část pravomocí 
do rukou občanů. Udělali jsme další krok ke svobodnému 
rozhodování. A není vůbec malý.

V minulých měsících jsem docela často přemýšlel o vý-
znamu slov demokracie a svoboda.

Opět jsem si uvědomil, že demokracie může být nanej-
výš namáhavá, že vyžaduje mnoho času, ale stále je to nej-
spravedlivější společenský řád. Ve volbách vždy rozhodne-
me, komu dáme příležitost prosazovat slíbený směr a vývoj 
ve společnosti.

Jsem velmi rád, že naši zastupitelé většinově souhlasili 
s projektem participativního rozpočtování. Těším se z toho, 
že obyvatelé obvodu dostanou možnost rozhodovat o smy-
sluplném využití části rozpočtu. Brzy budou ti aktivní z vás 
podávat odvážné, originální i úplně obyčejné náměty pro 
zlepšení každodenního života na Jihu. Ostatní pak zvolí 
nejlepší nápady, aby je v příštím roce mohl městský obvod 
uskutečnit. Věřím, že všechny vaše návrhy budou mít nejen 
charakter funkčnosti a proveditelnosti, ale budou také in-
spirativní a ve všech ohledech zajímavé. Na konci letošního 
roku budeme chytřejší. Právě vaše nápady napoví o správ-
nosti našich činů a postupů. Uvidíme. Společně tvoříme Jih.

starosta Martin Bednář

V loňském roce přijala Městská policie 
Ostrava 125 žádostí o řetízky a panora-
matická kukátka do vchodových dveří 
bytů a domů. A všem vyhověla. Také v le-
tošním roce proto nabízí strážníci lidem 
starším 60 let bezplatnou instalaci těchto 
bezpečnostních prvků. 

Projekt Řetízek bezpečí není v Ostravě 
novinkou. Díky němu se ve vlastních do-
mácnostech lépe cítí už několik tisíc osa-
mělých lidí. O montáž řetízku a  kukátka 
mohou starší lidé požádat pouze písem-
ně prostřednictvím strážníka - okrskáře 
nebo u svého sociálního odboru. V rámci 

instalace s  nimi proškolení strážníci pro-
diskutují bezpečné chování doma i ven-
ku a upozorní je na možná rizika spojená 
s návštěvami cizích osob v domě.

Podrobnější informace lze získat v pra-
covní dny mezi 8. a 15. hodinou na tele-
fonním čísle 720 735 173.

senioři žádají strážníky o instalaci 
bezPečnostních řetízků na dveře

kontakty na vedení obvodu kontakty na vedoucí odborů a oddělení Úmob ostrava-jih
Starosta 
Bc. Martin Bednář 599 430 331
Místostarostka 
Věra Válková 599 430 410
Místostarosta 
RNDr. František Staněk, Ph.D. 599 430 344
Místostarostka 
Ing. Hana Tichánková 599 430 344
Místostarosta 
Bc. František Dehner 599 430 345
Členka rady 
Markéta Langrová 599 430 331
Člen rady 
Ing. Adam Rykala 599 430 410
Člen rady 
Ing. Otakar Šimík 599 430 331
Tajemník 
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Roman Škubal  599 430 316
Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293
Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420
Odbor právní JUDr. Petr Holášek 599 430 335
Odbor financí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260
Odbor dopravy a komunálních služeb Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D. 599 430 270
Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207
Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Alena Brezinová 599 430 288
Odbor investiční Ing. Lubomír Burdík 599 430 382
Odbor sociálně-právní ochrana dětí Mgr. Lenka Pavlíčková 599 430 465
Odbor sociální péče Bc. Lenka Podolinská 599 430 450
Odbor strategického rozvoje,  
vztahů s veřejností, školství a kultury Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA 599 430 282
Odbor podpory volených orgánů Jana Zjavková 599 430 239
Oddělení kontroly a interního auditu Ing. Bc. Jarmila Capová 599 430 456
Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio-
dický tisk územního samosprávného celku • Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady MO Ostrava-Jih • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, 
tel.: 605 292 245 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně (kromě července) v nákladu 50 900 výtisků 
• Datum vydání: 31. 3. 2016 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Foto titulní strana: Jiří Zerzoň, 
www.zerzon.cz • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 9. 4. 2016

Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo www.facebook.com/mob.ovajih
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Historie

řidiči se mohou těšit na další 
Parkovací místa

Jednou z investičních akcí je dostavba nových parkovacích míst 
v ulicích Horní, Provaznická, Mitušova a Sámova v Hrabůvce. Dojde 
zde například k opravám stávajících parkovacích stání a zpevně-
ných ploch. V této chvíli můžeme zmínit také lokality, kde budou 
v dohledné době zahájeny práce na projektové dokumentaci no-
vých parkovacích míst. Jde o ulice Kaminského, Aviatiků, P. Lu-
mumby, B. Václavka a za poliklinikou na ul. Dr. Martínka.

Na Výškovické 70–72 budou zahájeny úpravy stávající zpevněné 
plochy, kde bude postaveno parkoviště s napojením na komunikaci 
III. třídy. Pamatováno je samozřejmě na nový vjezd, doplnění ve-
řejného osvětlení a zpevněnou plochu pro kontejnery na odpady. 
Realizace této stavby by neměla překročit částku 1,9 mil. Kč. V obou 
případech je vyčíslení finančních nákladů stanoveno podle projek-
tové dokumentace. O reálné výši rozhodne veřejná soutěž. Dříve 
vytvořená pasportizace statické dopravy zmapovala dostupná 
místa i jejich využívanost. Nárůst počtu automobilů a tudíž i řešení 
problémů s parkováním však naráží na hustou zástavbu v obvodě. 

Co na problematiku parkování říkají naši zastupitelé?

„Dříve? Koncepce statické dopravy, cca 2  500 nových par-
kovacích míst. Dnes? Nesmyslně vysoký počet uvolněných rad-
ních. Za 4leté volební období se takto vyhodí za platy ‚bafuňářů‘ 
cca 12 mil. Náklady na 1 parkovací místo cca – 25 tis. Jen za tyto 
nové platy radních z ANO a ČSSD bychom postavili 480 parkova-
cích míst,“ uvádí Jan Dohnal (ODS).

„Parkování v našem obvodu si jistě zaslouží pozornost všech. 
Tato situace se roky neřešila komplexně a v současnosti všichni 
sami na vlastní kůži cítíme akutní nedostatek parkovacích míst. 
Těch dnes chybí několik set. Lidé parkují, kde se dá a  bohužel 
mnohdy i na travnatých plochách, které se podle počasí mění na 
bažiny. Proto pozitivně hodnotíme jakýkoliv posun v této oblasti. 
Jsme rádi, že současné vedení radnice věnuje této problematice za-
slouženou pozornost. Je však důležité, aby byla tvorba nových par-
kovacích míst řešena v rámci obvodu spravedlivě a nezapomínalo 
se, jako v posledních letech, především na Výškovice. Zároveň stojí 
za úvahu přehodnotit přístup k parkování tělesně postižených. Ti 
mají v našem obvodě, na rozdíl od jiných městských částí Ostravy, 
převážnou část nákladů na výstavbu a údržbu svých vyhrazených 
stání zpoplatněnu,“ míní Petr Smoleň (hnutí Ostravak).

„Před zasedáním zastupitelstva proběhlo setkání zástupců na-
šeho klubu zastupitelů s vámi, občany. Každý měl možnost se vy-
jádřit k dění v našem obvodu a vznést otázky. Musíme konstatovat, 
že přestože parkování je v našem obvodě problematické, nedělá 
vám, našim spoluobčanům, největší vrásky na čele. Na druhou stra-
nu vám vadí zřizování parkovacích míst bez předchozí informova-
nosti občanů, kterých se to bezprostředně týká. Mnoho dotazů bylo 
směřováno na bezpečnost ve večerních hodinách a provoz takzva-
ných hladových oken a následně poházené odpadky po konzumaci 
zde zakoupených jídel. Také poukazujete na nevšímavost strážníků 

k mladým vandalům. Za všechny náměty a připomínky vám dě-
kujeme. Snažíme se je řešit okamžitě a o výsledcích vás budeme 
informovat. Naše setkání s vámi se bude konat pravidelně před za-
sedáním zastupitelstva,“ říká Martin Mařák (KSČM).

„Konkrétní informace o nových parkovacích místech naznaču-
je, že na obtížném snížení jejich deficitu intenzivně pracuje ve-
dení radnice i odbory, které se problematikou zabývají. Návrhy 
na zlepšení stavu se zabývá také komise pro dopravu, parkovací 
systémy, komunální, čistoty a  pořádku, která dává doporučující 
stanoviska,“ uvádí Karel Pražák (KDU-ČSL).

„V dotaznících a anketách řada z vás oprávněně považuje parko-
vání za oblast, kde vyžadujete pomoc radnice. Problematice parko-
vání proto věnujeme a budeme i nadále věnovat velkou pozornost. 
Z již dříve vypracované studie statické dopravy čerpáme lokality pro 
výstavbu nových parkovišť, oproti minulosti klademe větší důraz na 
úspory a soutěžíme i zakázky, u kterých to zákon přímo nevyžaduje. 
Každoročně takto vzniknou stovky nových parkovacích míst. V přípa-
dech, kdy nedochází k omezení dopravy a bezpečnosti provozu, pod-
porujeme i možnost vybudování stání z podnětu a na vlastní náklady 
jednotlivých občanů. U krytých stání ve vlastnictví obvodu plánujeme 
zvyšovat kvalitu tak, aby po delším nezájmu dorovnala standardy. 
Důraz klademe i na zachování a další zvyšování cenové dostupnosti. 
Pokud budou obsazeny garáže, alespoň částečně se uvolní místo na 
komunikacích, kde je to potřeba. Našli jsme také způsob, jak zvýšit 
počet míst ve vnitroblocích v místní části Bělský Les a budeme rádi 
za další podněty občanů, které je možno směřovat i přímo k rukám 
pana starosty. Nová parkovací místa či řešení pro tuto oblast mohou 
přinést i náměty občanů, směřované na Participativní rozpočet. Více 
o projektu se dozvíte na stránkách www.spolecnetvorimejih.cz a stra-
ně 12 tohoto vydání,“ konstatuje Hana Tichánková (hnutí ANO).

„Pokud chceme pro naše občany zajistit nová parkovací místa, 
máme jako radnice tyto možnosti: můžeme vystavět nová, podpo-
rovat a rozšiřovat parkovací domy, změnit nebo doplnit stávající 
značení a v neposlední řadě využít vhodné místo. Tímto vhodným 
místem může být starý asfaltový plácek – pozůstatek betonového 
hřiště. Řada lidí toto řešení vítá, jiní naopak bojují za dětská hřiště. 
My chceme nabídnout obojí, a proto volíme pečlivě. Na některých 
betonových pláccích vytváříme parkování, na jiných obnovujeme 
dětská hřiště a dáváme jim moderní nádech a dlouhodobě využitel-
né prvky od houpaček a skluzavek až po basketballové koše, které 
mohou využít i dospělí. Další možností získání nových parkovacích 
míst je zjednosměrnění provozu, což jsme již učinili u řady komu-
nikací. Každá ulice pro toto řešení však není vhodná. Ostrava-Jih 
je nejlidnatějším ostravským obvodem, čemuž odpovídá i neustále 
narůstající vytíženost parkovišť. Jako současná místostarostka pro 
oblast dopravy a komunálních služeb vám tedy mohu garantovat, že 
pro nás parkování bylo, je a s vaší podporou také nadále bude jedním 
z nejdůležitějších témat,“ říká Věra Válková (ČSSD).

Nedostatek parkovacích míst „zlobí“ obyvatele obvodu Ostrava-Jih stejně jako řidiče v Moravské Ostravě či Porubě. 
Radnice se snaží postupně vycházet vstříc požadavkům občanů a řešit nejpalčivější problémy spojené s parkováním. 
Na Jihu jsou do plánu investic letošního roku zařazeny dvě stavby za zhruba 10 milionů korun. 
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Základní škola na ulici Srbská 2 otevírá pro školní rok 2016/17 
třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Rodiče mohou své po-
hybově nadané děti hlásit do 31. května. Páťáky se zájmem o spor-
tovní aktivity čeká pohovor s ředitelem školy. Ten je upozorňuje, 
aby nezapomněli s sebou vzít poslední pololetní vysvědčení.

„Do sportovní šesté třídy budeme přednostně přijímat děti, 
které se závodně věnují fotbalu, hokeji, florbalu, atletice a podob-
ně. Počet míst je omezen,“ vzkazuje ředitel Robert Kecskés.

Žáci podle něj nebudou mít pouze navýšen počet vyučo-
vacích hodin tělocviku. Nedílnou součástí výuky bude atletic-
ká, gymnastická průprava a pravidelná reprezentace školy při 
sportovních soutěžích.

O přijetí žáků do sportovní třídy Základní školy Srbská rozho-
duje ředitel školy. Termíny schůzky s ředitelem školy je nutno do-
mluvit na tel. čísle 596 737 772, e -mailem: zs srbska@zs srbska.cz 
nebo osobně.

Páťáci se mohou hlásit 
do sPortovní třídy

DÁREK ZA NÁKUP nad 300 Kč a 500 Kč

Navštivte prodejnu Drogerie Zemánek, 
kde nakoupíte kvalitní českou kosmetiku RYOR! Na prodejně 
Vám rádi poradí s výběrem vhodných přípravků.
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Po předložení kupónu dostanete 

k nákupu kosmetiky RYOR  

nad 300 Kč nebo 500 Kč

 DÁREK!

Platnost k
upónu 

do 30.4.2016
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Čísla demografického vývoje na konci roku 2015
• 4 740 občanů ve věku 0–5 let 
• 12 038 občanů ve věku 6–18 let 
• 62 130 občanů 19–60 let 
• 24 618 občanů ve věku 60+
• 103 526 občanů celkem

• Děti narozené a hlášené k trvalému pobytu v Ostravě-Jih 973
• Účast na slavnostním obřadu vítání občánků v obřadní síni 365
• Zemřelí občané s trvalým pobytem Ostravě-Jih 1 116
• Počet uzavřených sňatků uzavřených v Ostravě-Jih,  

Hrabové a Proskovicích 198
• Nově přistěhovaní z jiných obcí 894

FaktograFie
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Na podzim loňského roku si Mateřská škola Volgogradská při-
pomněla 50 let od svého založení. A to je jistě vhodná příležitost 
k malé rekapitulaci. Jak uvádí ředitelka Lucie Válková, vyhledá-
vaná školka prošla v  posledních letech významnými změnami. 
A další jsou v plánu.

„Už půl století sídlíme na adrese Výškovická 120. Protože jsme 
ale v roce 2004 byli sloučeni s přilehlou základní školou, neseme 
oficiální název Základní škola a mateřská škola Volgogradská 6b, 
příspěvková organizace,“ vysvětluje ředitelka.

V  současné době se mateřinka může pochlubit novou stře-
chou, vyměněnými okny, zateplenou štítovou zdí i krásnou fa-
sádou ozdobenou kresbami usměvavých pastelek. Třídy byly 
vybaveny novým nábytkem, šatními bloky, koberci i edukačními 
pomůckami a hračkami.

Letos objekt čeká ještě rekonstrukce dětských sociálních zaří-
zení. „Součástí školky je rozlehlá zahrada s pěti velkými pískovišti, 
prolézačkami, klouzačkami a novým lanovým parkem. S plánová-
ním nejsme u konce. Hodláme získat finance na její dotvoření. Na 
jaře zbudujeme malinké zahrádky, které budou děti samy obhos-
podařovat,“ uvádí L. Válková.

Šestitřídní mateřská škola je otevřena od 6 do 16.30 hodin, tří-
dy jsou věkově homogenní a děti v nich tráví čas velmi aktivně. 
„Minimálně jednou měsíčně pořádáme v  našich prostorách di-
vadelní představení. Starší děti navštěvují kino, loutkové divadlo 
a pravidelně dochází do přírodovědecké stanice a absolvují ex-
kurze. Samozřejmostí je také nadstandardní nabídka kroužků. Pod 
vedením zkušené akreditované lektorky se uskutečňuje výuka an-
glického jazyka, nabízíme kroužek tanečků, keramiky, dramatický, 
mažoretek. V letošním roce přibyly Logohrátky vedené speciální 
pedagožkou a zaměřené na prevenci vzniku logopedických vad,“ 
vypočítává ředitelka.

Na seznam akcí je potřeba připsat také plavecký a lyžařský vý-
cvik, školu v přírodě, karnevaly, dílničky, jarmarky nebo nocování 
ve školce a loučení se školním rokem.

Rodiče, jejichž děti dorůstají do „školkového“ věku, tedy mají 
2,5 let a více, zve kolektiv učitelek k zápisu. Uskuteční se od 25. do 
26. dubna, zároveň se dny otevřených dveří.

Více se můžete dozvědět na www.zsvolgogradska.8u.cz, pro-
střednictvím e-mailu: msvyskovicka@seznam.cz nebo nově na 
Facebooku MŠ Pastelka.

Na přelom února a března se v našem městském obvodě tě-
šili hlavně prvňáčci. Proč? Během pěti dnů byli totiž v Knihovně 
města Ostravy všichni, kteří bydlí na území Ostravy-Jih, slav-
nostně pasováni na Rytíře knih, knihoven a čtení.

Knihovnice jim uchystaly opravdu pěkný program. Budoucí 
čtenáře přivítaly v kostýmech, popovídaly jim o kouzlech, kte-
rá se v knihách ukrývají, a seznámili se správným zacházením 
s knížkami. Podle zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ na Krestové ulici 
Hany Horečkové se do knihovny mnozí žáčci dostali poprvé 
v  životě. Při té příležitosti jim byly předány průkazky, které 
mohli hned otestovat. Několik dětí si tak domů odneslo první 
vypůjčené knihy.

Slavnostního pasování v pobočce na Dr. Martínka se tradič-
ně ujali zástupci městského obvodu Ostrava-Jih. Do stavu rytířů 
knih, knihoven a čtení povýšili přes dvě stě prvňáčků. 

obvod má nové rytíře knih, knihoven a čtení

mateřinka volgogradská nabízí moderní 
Prostředí, kroužky i výlety
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Zajistit důstojné prožití posledních 
týdnů a měsíců nevyléčitelně nemocným 
lidem je posláním mobilního hospice, kte-
rý pro Ostravu a okolí provozuje od roku 
2003 Charita Ostrava. Cílem služby je 
umožnit nemocným lidem zůstat doma, 
v kruhu svých blízkých, aby netrpěli bo-
lestí a nebyli osamoceni. Péče je poskyto-
vána nepřetržitě 24 hodin denně a je plně 
hrazena ze zdravotního pojištění. 

„Tým Mobilního hospice Kryštof tvoří 
speciálně vyškolené zdravotní sestry a lé-
kaři, které doplňují sociální pracovník, psy-
cholog a duchovní,“ říká vedoucí Charitní-
ho střediska sv. Kryštofa Petra Křetínská.

V  rámci svých aktivit pořádá hospic 
každý měsíc také bezplatný seminář pro 
lidi, kteří se starají o rodinné příslušníky. 
Jmenuje se Jak pečovat o  nemocného 
člověka v domácím prostředí. „Na setkání 

s profesionálními zdravotními sestrami 
se dozvíte, jak zvládnout péči o  člově-
ka se  sníženou pohyblivostí a  získáte 

související informace ze zdravotní a so-
ciální oblasti. Zjistíte, jak se nemocnému 
člověku podává strava, tekutiny a léky, jak 

se provádí osobní hygiena či polohování 
jako prevence vzniku proleženin. Součástí 
jsou také praktické ukázky. Jsou připraveny 
informace o možnostech získání příspěvku 
na péči nebo využívání kompenzačních 
pomůcek, které mohou být nápomocné 
při naplňování potřeb nemocného člověka. 
Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit 
v  charitní Půjčovně kompenzačních po-
můcek, katalog pomůcek a další informace 
můžete najít na webu,“ zve za organizáto-
ry Markéta Štěpánová.

Nejbližší kurz je plánován na 19. dubna, 
od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše 
na ulici Charvátská 785/8 ve Výškovicích.

Více informací zájemci najdou na 
webu www.ostrava.charita.cz, nebo se 
mohou dotázat telefonicky (599 508 533, 
731 534 002) či e-mailem (cho.hospicova.
poradna@charita.cz).

Seminář, ples nebo kino - jak ještě 
lépe prožít kulturní zážitek nebo vzdě-
lávací akci na Jihu? Přece s dobrým jíd-
lem z kvalitních surovin. Kulturní zařízení 
Ostrava-Jih provozuje několik gastro-
nomických zařízení. Díky velkému úsilí 
a  zkušenému personálu si restaurace 
v budově K-TRIA i kavárna v Kině Luna 
získávají stále vyšší důvěru zákazníků, 
o čemž v únoru svědčila rekordní, histo-
ricky nejvyšší návštěvnost.

Velkou měrou se na úspěchu podíle-
la restaurace K-TRIO, která je součástí 

kulturního zařízení a zaznamenala ob-
rovskou návštěvnost v době poledního 
menu, kde je kladen důraz především na 
pestrou nabídku a výběr kvalitních suro-
vin. „Zákazníkům byl zajištěn špičkový 
gastronomický servis v období plesové 
sezony, stejně jako u dalších nájemních 
akcí, mezi které patří firemní večírky, 
školení, semináře atd. Snahou je každé-
mu zákazníkovi poskytnout maximální 
pozornost a individuální přístup, aby 
se klienti rádi vraceli, což se nám daří,“ 
potvrdil současný ředitel Miloš Kosík. 

„S našimi službami a pochoutkami se 
budete moci rovněž setkat při pořádá-
ní venkovních akcí, jako jsou poseze-
ní u  táboráku nebo promítání letního 
kina,“ doplnil.                                           

V loňském roce byla otevřena také 
nová kavárna Café Luna s bohatou na-
bídkou kávy, koktejlů i limonád. V létě je 
plánováno rozšíření sortimentu o zmrzli-
nu a poháry, které si hosté budou moci 
vychutnat na venkovní zahrádce před 
Kinem Luna při čekání na začátek filmu, 
nebo prostě jen pro radost.

Jubilejní, pětačtyřicátý ročník soutěž-
ního klání, tentokrát tematicky nazvaný  
Po stopách Lucemburků aneb Za císař-
skou korunou, přilákal třikrát více účast-
níků školních kol než loni. 

Z 1 250 žáků čtyřiceti šesti základ-
ních škol a gymnázií ostravského okre-
su po náročném výběru odborné poroty 
do okresního kola postoupilo čtyřicet 
tři soutěžících.

Na prvním místě se s přehledem umís-
til Ondřej Rybníček, žák pořadatelské ško-
ly na Mitušově ulici. Ze všech účastníků 

v  Moravskoslezském kraji získal milovník 
historie nejvyšší počet bodů a s vysokou 
šancí uspět tak postoupil i do krajského kola. 

„Patří se poděkovat všem učitelům 
dějepisu, kteří své žáky k soutěži připra-
vovali, a organizátorům okresních i kraj-
ských kol za jejich kvalitní a poctivou 
práci při výchově talentů,“ uvedla před-
sedkyně poroty Jana Jeřábková. Zároveň 
pochválila práci organizátorky okresního 
kola dějepisné olympiády, zástupky-
ně ředitele Základní školy Mitušova 16, 
Marie Sikorové.

mobilní hosPic kryštoF Pořádá semináře Pro 
ty, kdo se starají o nemocné Příbuzné

návštěvnost v kulturním zařízení ostrava-jih 
roste a lidé se sem rádi vracejí

v dějePisné olymPiádě zvítězil 
ondřej rybníček
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Členové ZO Českého svazu ochránců přírody se už několik let sta-
rají o úklid vodního toku Zábřežka. Jak říká členka svazu I. Weissová, 
vždycky na ně v jejím korytě i okolí čeká překvapení: „Nacházíme te-
levize, kufry, válendy. A to ani nemluvím o spoustě plastů, především 
PET lahví. Pokaždé se divíme, kde se v Zábřežce tolik odpadu bere.“ 
Letošní uklízení, tradičně v rámci celorepublikové akce Ukliďme 

svět, se uskuteční 16. dubna a ochránci přírody budou rádi za kaž-
dou pomocnou ruku. Sraz je v 9 hodin na zastávce MHD Pískové 
doly. Rukavice a pytle na separovaný odpad, který čeká odvoz do 
sběrného dvora OZO Ostrava, budou zajištěny. Stačí si natáhnout 
pracovní oblečení a vyrazit. Případné dotazy zodpoví I. Weissová 
(tel.: 775 168 416, e-mail: awiv@seznam.cz). Pomůžete?

Neděle 10. dubna se do historie ostravského kočárkování zapí-
še nesmazatelným písmem. Aktivní rodiče nejlidnatějšího měst-
ského obvodu dostanou poprvé šanci změřit síly v  netradiční 
disciplíně – sportovní chůzi s kočárkem, takzvaném strolleringu.

Závod odstartuje v 15 hodin od Kulturního domu K-TRIO, regis-
trace se uskuteční tamtéž. Na přibližně stometrovou trať se s ko-
čárkem může vypravit skutečně každý. Cílem bude zvládnout mě-
řený úsek chůzí s kočárkem v co nejkratším čase. Na vše budou 
dohlížet rozhodčí a kontrolovat bezpečnost a  regulérnost stylu 
chůze. Pro soutěžící jsou připraveny 3 hlavní kategorie závodů: 
pro maminky, pro tatínky a pro celé rodiny. Vítěz v každé kategorii 
se může těšit na zajímavé ceny.

Dospělí si vyzkouší také slalom s opileckými brýlemi, děti vlast-
ní překážkovou dráhu s kočárkem pro medvídka nebo panenku. 
Prarodiče mohou vyrazit na krátkou procházku s holemi na nor-
dic walking, pod odborným vedením nacvičí správnou techniku 
chůze, k dispozici jim bude měření metabolického věku. Více in-
formací najdete na www.zavodykocarku.cz. Startovné se neplatí!

K aktivnímu trávení volného času ve společnosti fajn lidí zve už 
tradičně pracovnice městského úřadu Ostrava-Jih Šárka Zubková. 
„Dlouho očekávaný prvomájový výšlap na Ondřejník se uskuteční 
1. května. Sraz účastníků je v 8.20 hodin na nádraží Ostrava-Vítko-
vice, spěšný vlak do Frýdlantu nad Ostravicí odjíždí v 8.36. Hlaste 
se u mě, těším se,“ vybízí Š. Zubková s tím, že akce se můžou zú-
častnit jak rodiny s dětmi, tak starší lidé i páry. Důležité je nesedět 
doma, ale vyrazit do přírody.

Druhá nabídka směřuje k lidem 55+. Milovníkům Jadranu, přá-
telské atmosféry a nedotčené chorvatské přírody doporučuje 
Š. Zubková autobusový zájezd. Od 17. do 26. června mohou odpočí-
vat v kompletně vybavených 2, 4 a 6lůžkových apartmánech blízko 
moře. Pobyt zahrnuje stravování v podobě obědů a večeří, snída-
ně si rekreanti zajišťují sami. Pozvolné přístupy do moře přímo od 
apartmánů, výlety do historického Trogiru nebo Splitu i program 
zabezpečený delegátem ocení každý. Více informací o zájezdu do 
Chorvatska, Trogir – ostrov Čiovo, sdělí Šárka Zubková telefonicky 
(599 430 410) nebo e-mailem (sarka.zubkova@ovajih.cz).

ukliďme svět, ukliďme zábřežku, vyzývají ochránci Přírody

závody kočárků: znáte 
strollering?

cestujeme na ondřejník 
i jadran 



miroslav janečka: aktuálně řešíme 
úklid místních komunikací, chodníků, 
veřejné zeleně i ořezy stromů

sídlo technických služeb ostrava-jih čeká na podzim nezbytná rekonstrukce

Když jsme si domlouvali schůzku, 
říkal jste, že nevíte, kdy budete u sebe 
v  kanceláři. Ředitel technických služeb 
nesedí stále za svým pracovním stolem?

Nesedí a ani nemůže (smích). Ve vede-
ní jsem něco málo přes sto dnů a celou tu 
dobu rozjíždíme naši příspěvkovou orga-
nizaci ve velmi širokém záběru s hlavním 
mottem „Čistota na Jihu“. Rozsah všech 
změn je časově nesmírně náročný. Trans-
formujeme organizaci s novým posláním, 
ale se stávajícími zaměstnanci. Dělat na 
zajímavém cíli, abyste měl úspěch, lidi 
byli spokojeni, znamená, že se mu pod-
dáte. Nepracujete osm hodin, pracujete 
pořád. A navíc musíte umět motivovat 
a nadchnout ostatní. Jste tak trochu po-
sedlý každým detailem, rozlišujete věci 
podstatné a nedůležité. Někdy je potřeba 

být velkorysý, tolerantní a vždy maximál-
ně produktivní. Prostě za stolem nemáte 
čas vysedávat.

Co vám v těchto dnech zabírá nejvíc 
času?

Organizační práce, nastavení no-
vých řídicích a provozně-technických 
procesů, spousta administrativních 
úkonů, personálních kroků a potřeba 
komunikovat se zřizovatelem. Hlavně 
ale řešíme úklid místních komunikací, 
chodníků, veřejné zeleně, ořezy stromů 
a v klidu nás nenechává ani shrabování 
a odvoz listí po mírné zimě. Jaro je tady 
a požadavky občanů se na nás hrnou ze 
všech stran. Takže je toho opravdu moc, 
ale to k rozjezdu každé začínající firmy 
prostě patří. Pro mne osobně je to velká 
výzva a v  Ostravě, po letech pracovně 

mimo  ni, pracuji opět v  lokalitě, kde 
jsem kdysi svoji kariéru zahájil.

Máte nějakou vlastní pravdu o čistotě 
a pořádku?

Nechci se brodit rozbředlým listím 
a  zakopávat o kelímky na chodníku, bát 
se posadit na špinavou a rozbitou lavičku, 
chodit kolem vzrostlé a zažloutlé trávy 
a dýchat rozvířený prach…

Před vámi je každopádně náročný 
rok. Nač se zaměříte především? 

Na čistotu a vše příjemné k běžnému 
životu, na údržbu zelených ploch a poko-
senou trávu, aby nás „nepřerůstala“, na 
novou výsadbu zeleně, která u nás oproti 
jiným obvodům Ostravy žalostně chy-
bí, na uklízené chodníky, byť v takovém 
technickém stavu, v  jakém jsou. Vše je 
odvislé samozřejmě od snahy chtít něco 

Od podzimu loňského roku má městský obvod vlastní Technické služby Ostrava-Jih. Konečně, říkají poněkud opa-
trně obyvatelé této části města, kde to právě v minulém roce v oblasti zabezpečení údržby a úpravy veřejných pro-
stranství pořádně zaskřípalo. Zejména, pokud šlo o sečení trávy. Od nově zřízené příspěvkové organizace s více než 
stovkou zaměstnanců i jejího ředitele Miroslava Janečky lidé zázraky nečekají. Ale čistotu a pořádek jednoznačně! 
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zlepšit a mít kvalifikované zaměstnance 
a kvalitní techniku. 

Traktory, sekačky, pily, vozidla?
Ano, skutečně začínáme, jak se říká, 

od nuly. S přispěním zřizovatele chystá-
me nákup komunální, dopravní a zahrad-
nické techniky za 10 milionů korun. Naše 
současná zahradnická a dopravní tech-
nika byla pořízena na podzim minulého 
roku, například 2 traktory na sečení trávy 
a další zahradní stroje. Samozřejmě do 
hlavních činností je zapojeno všech 105 
zaměstnanců. Od 1. března využíváme 
na údržbu zelených prostranství, úklid 
chodníků a podobně v rámci veřejně pro-
spěšných prací příležitosti zaměstnávat 
uchazeče o práci. Přesný harmonogram 
prací v současné době ladíme ve spolu-
práci s odborem dopravy a komunálních 
služeb. Na rozjezd Technických služeb 
Ostrava-Jih jsme dostali vyčleněné pro-
vozní a investiční prostředky i další fi-
nanční zdroje z  Evropského sociálního 
fondu v ČR v objemu zhruba 40 milionů 
Kč. Naši činnost a hospodaření včetně fi-
nančních zdrojů a výnosů vyhodnotíme 
po prvním pololetí 2016 a v přípravě roz-
počtu na rok 2017 vše zohledníme tak, 
aby nový rozpočet již reflektoval rozvoj, 
strategii a cíle naší příspěvkové organi-
zace v příštích letech.

Takže obyvatelé obvodu mohou být, 
pokud jde o čistotu a pořádek v  jejich 
okolí, v klidu?

Děláme vše pro to, aby mohli být. Do 
poloviny roku budeme vědět, jestli jsme 
se neodchýlili od našich záměrů.

Kdy podle vás nemá cenu držet ústa 
a krok?

Určitě když bojujete o peníze pro 
dobrou věc, nebo když se na vás lidi utr-
hují, že jste někde něco udělali špatně 
nebo neudělali vůbec. Z  toho mívám 
těžkou hlavu a přemýšlím, jak z  toho 
vyjít. Důležitá je argumentace a ocho-
ta naslouchat jeden druhému. Někdy je 
to velmi těžké. Důležité je nevzdávat se 
a taky se nebát.

A výsledek se dostaví. Třeba v podo-
bě připravované rekonstrukce sídla vaší 
společnosti?

Přesně tak. Stojím před úkolem za-
jistit ve spolupráci se zřizovatelem 

technických služeb a statutárním měs-
tem Ostrava rekonstrukci současné 
nevyhovující provozní budovy na ulici 
kpt. Vajdy. Je už zpracována projektová 
dokumentace, vydáno stavební povo-
lení na zateplení objektu s kofinanco-
váním Ministerstva životního prostředí 
i snížení energetické náročnosti. Celko-
vá rekonstrukce je předběžně vyčíslena 
na zhruba 23 milionů Kč, ale myslím si, 
že  cena bude po soutěži o něco nižší. 
Počítáme s  tím, že opravy budou zahá-
jeny letos na podzim a na jaře 2017 už 
budeme mít nové a bezesporu důstojněj-
ší zázemí. Navíc mám radost, že město 
převede pozemky a nevyužívanou bu-
dovu na ulici U lesa do majetku obvodu 
Ostrava-Jih právě pro účely naší organi-
zace. Chceme zde vybudovat technické 
zázemí a  garáže pro nově pořízená ko-
munální vozidla a dopravní techniku. 

Máte sny?
Mám. Jeden aktuální se týká právě 

technických služeb. Věřím, že se mi po-
daří uskutečnit. Chci vybudovat efektivní, 
moderní, servisní a funkční organizaci, 
která městu se sto tisíci obyvateli chyběla. 

Rovnou k věci. Kdy odstartujete ofici-
álně generální úklid po zimě?

Už začal. 
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LEGENDA MATERIÁLU
SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm, BARVA SVĚTLE ČERVENÁ

SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ

SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm, BARVA ŠEDÁ

MOZAIKOVÁ OMÍTKA, STŘEDNĚZRNNÁ, BARVA ŠEDÁ

SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm, BARVA ČERVENÁ

OPLECHOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ

POHLED
ZÁPADNÍ

POHLED
VÝCHODNÍ

POHLED
SEVERNÍ

POHLED
JIŽNÍ

Nové logo Technických služeb Ostrava-Jih

Stávající sídlo Technických služeb...

... a takto bude vypadat už na jaře příštího roku.
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na vaše náPady je PřiPraveno 
5 milionů korun

Participativní rozpočet umí podpořit každou zajímavou myšlenku

12
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Díky projektu Společně tvoříme Jih!!! můžete sami navrhnout změnu k lepšímu. Získáte jedinečnou příležitost 
aktivně se zapojit do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtu obvodu. Pro vaše nápady je připraveno 
5 milionů korun.
Líbí se vám záměr Společně tvoříme Jih!!! a chcete ho podpořit? Řekněte o tom svým blízkým, sousedům a zná-
mým. Možná právě oni přijdou s originální a zajímavou myšlenkou, s nevšedním návrhem cokoli zlepšit nebo udělat 
jinak. Dejte proto hlavy dohromady a nebojte se přijít se svou ideou.

sPoleČně zaČínáme tvořit jih!!!
Právě teď vznikl prostor pro vaše myšlenky a nápady. Stačí, 

když si budete všímat svého okolí. Určitě natrefíte na něco, co 
vám už delší dobu schází, co by mohlo ulehčit nebo zpříjemnit ži-
vot vám i ostatním. Na malých věcech záleží, protože dohromady 
dělají celek. Na jakém Jihu chcete žít?

My vám zatím budeme poskytovat co nejvíce informací, a to 
prostřednictvím webových stránek www.spolecnetvorimejih.cz, 
zpravodaje Jižní listy i na připravovaných veřejných setkáních. 
Seznámíme vás s tím, co vlastně participativní rozpočet zna-
mená, které návrhy a jakým způsobem budou přijímány, jak 
celý systém funguje a co je třeba udělat pro to, aby právě váš 
návrh uspěl. 

Časový Přehled
Květen–červen
Období podávání projektů. V této fázi vám budou zaměstnanci 
úřadu poskytovat plnou podporu, aby váš návrh splnil všechna 
kritéria. Pokud budete potřebovat poradit například s odhadem 
finanční náročnosti nebo předpokládanou délkou realizace jed-
notlivých projektů, rádi vám poradí a pomohou.
Červenec–srpen 
Bude zveřejněn seznam podaných návrhů a v rámci úřadu bude 
zahájeno jejich formální a technické posouzení proveditelnosti. 
Autoři dostanou zpětnou vazbu a v případě potřeby budou moci 
své projekty po nezbytné konzultaci doplnit.
Září–říjen 
Jednotlivé projekty, které prošly formálním i technickým posou-
zením, budou prezentovány autory na veřejných setkáních, pro-
střednictvím Jižních listů a na webu Společně tvoříme Jih!!!
Listopad 
Uskuteční se hlasování a výběr těch nejzajímavějších projektů, 
které budou během roku 2017 realizovány.

jak PostuPovat Při Podání návrhu?
Příjem návrhů zahájíme v  květnu letošního roku, připravovat 

je ale můžete už teď. Použijte formulář, který najdete na straně 
15 a 16. K dispozici bude rovněž v papírové podobě v informač-
ním centru Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a také online na 
webových stránkách: www.spolecnetvorimejih.cz.

co je Potřeba si PřiPravit?
• Vyplněný formulář
• Podpisový arch, kterým doložíte podporu minimálně 15 dalších 

obyvatel 
• Ilustrační obrázek, který použijeme pro prezentaci návrhu na 

webu www.spolecnetvorimejih.cz (autorem obrázku musíte 
být přímo vy sami, nebo k němu mít vlastnická práva)

V případě investičního projektu přiložte také mapu, respektive si-
tuační nákres místa, kde má být vámi navržená akce realizována

jaká jsou Pravidla?
• Návrh může podat každý obyvatel Jihu (i bez trvalého pobytu) 

od 16 let
• Návrh musí být realizován na území městského obvodu Ostrava-Jih
• Projekt musí být uskutečněn během 12 měsíců (realizace pro-

běhne v roce 2017)
Podrobná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách: 
www.spolecnetvorimejih.cz a informacích ÚMOb Ostrava-Jih.

jakým zPůsobem lze návrh Podat?
• Osobně (v papírové podobě) – adresa: Horní 791/3, 700 30 

Ostrava-Hrabůvka
• Elektronicky – adresa koordinátorky projektu: 

katerina.sebestova@ovajih.cz
• Prostřednictvím on-line formuláře - webová adresa: 

www.spolecnetvorimejih.cz

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete nezávazně projednat a konzultovat svůj návrh, 
obraťte se na koordinátorku projektu Kateřinu Šebestovou. Ráda a velmi ochotně vám 
pomůže. E-mail: katerina.sebestova@ovajih.cz, tel. č.: 720 952 981

Sledujte nás na: www.spolecnetvorimejih.cz a facebook.com/spolecnetvorimejih
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Příklady a zkušenosti z jiných 
českých měst i zahraničí 
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V České republice je participativní rozpočet novinkou. V měst-
ské části Praha 10 a ve Zbraslavi mají už za sebou první úspěšný rok 
a v zahraničí mají města s podobným rozpočtováním zkušenosti 
daleko bohatější. Velmi inspirativní mohou být pro obvod Ostrava-
Jih výsledky z obcí na Slovensku a v Polsku, kde v rámci participa-
tivního rozpočtu tamní radnice spolupracují s občany od roku 2012. 
Třeba v Dabrowě Gorniczi zaznamenali nejvíce projektů v oblas-
tech zrenovování chodníků, schodů a povrchů silnic, další nejčas-
tější návrhy se týkaly dětských hřišť. Objevily se ale také návrhy na 
výstavbu skate parků, vybavení komunitních center či kulturní akce. 

V Praze stojí v popředí zájmu projekt nazvaný Moje stopa. Oby-
vatelé Prahy 10 získali také příležitost rozhodovat o 5 milionech 
korun. Podaných 39 návrhů splnilo podmínky pro realizaci a po-
stoupilo do hlasování, do kterého se zapojilo přes 5 000 lidí. Jako 
nejdůležitější vnímají např. proměnu veřejného prostoru u metra 
Strašnická, vytvoření místa pro sousedské setkávání „Sejdeme se 
na dvoře” nebo zajištění cykloboxů pro bezpečné uložení kol. Na-
opak potřebný počet hlasů pro následnou realizaci nezískaly třeba 
návrhy naučné stezky, fitness parku či umístění houpací lavičky.

Iniciativu zaměřenou na zlepšení životních podmínek občanů 
městského obvodu a na aktivizaci vyjadřovat se k tomu, co je dle 
jejich názoru v místě, kde bydlí, potřeba změnit či rozvíjet, po-
važuji za výbornou myšlenku. Projekt je určitě příležitostí získat 
dobré a inovativní myšlenky i podněty, které vychází z potřeb 
občanů. Zároveň bych doporučil dát návrhům určité mantine-
ly tak, aby nebyly zasílány nesplnitelné a nerealizovatelné ná-
vrhy, kdy by mohlo dojít u občanů k nenaplněnému očekávání 
a k možnému rozčarování.

Přestože nejsem občanem tohoto obvodu, dovolím si vzhle-
dem k tomu, že zde provozuje naše organizace sociální služby, 
zaslat podnět k rozšíření parkovacích míst v určitých částech 
Jihu. Podle mých zkušeností jde například o Dubinu, kde je si-
tuaci nutno nejen vzhledem k bezpečnosti provozu řešit. Dále 
bych určitě hlasoval pro rozšíření kamerového systému v oblas-
tech, kde je dle statistik ve zvýšené míře páchána trestná činnost 
a ve kterých se v nejbližším okolí nenachází policejní stanice 
(PČR nebo MP). Rovněž bych navrhoval zaměřit se na rozšíření 
otevřených sportovišť. To by se ale zcela jistě musel zabezpečit 
alespoň minimální dohled nad jejich používáním.

Martin Pražák
ředitel Charity Ostrava

Zatím jsem nad podáním návrhu nepřemýšlel, na druhou stranu 
teď rovnou můžu jmenovat dvě věci, které by šly na Jihu zlepšit a ne-
stálo by to ani moc peněz. Jako první bych se přimlouval, a jsem 
si jistý, že bych nebyl sám, za vyřešení situace s parkováním v ulici 
Šeříková. Auta stojící na chodníku sice uvolnila silnici a neblokují pro-
voz, všichni chodci ale musí chodit po trávě vedle řady zaparkova-
ných aut. Pokud tedy nechtějí jít po silnici. Dovedete si představit, jak 
teď na jaře trávník vypadá – rozježděný od kočárků, kol, plný psích 
exkrementů. Druhou věcí, která by mě potěšila, by bylo zušlechtění 
běžeckého okruhu v Bělském lese. Takzvaný piliňák využívají desítky 
sportovců denně a na rozdíl od prostranství u Dakoty, kde se vybu-
doval chodníčkový ovál s lavičkami, tady žádná péče vidět není.

Jan Mikulka
obyvatel obvodu

Víte, že…
… participativní rozpočet je nástrojem přímé demokracie, 
díky kterému mohou občané nejlidnatějšího ostravského 
obvodu už letos rozhodnout svými nápady a posléze i svý-
mi hlasy o vyčleněné části obecního rozpočtu. 
… slova SPOLEČNĚ TVOŘÍME JIH vystihují nejen kreativitu 
při převádění přání na papír, ale také následnou spoluprá-
ci s úřadem na zpracování projektu i součinnost obyvatel 
obvodu při výběru nejlepších nápadů určených k realizaci. 
… autorem vizuálního zpracování je talentovaný ostravský 
grafik Nikos Eftimiadis. Říká, že slogan i samotné heslo 
vzniklo hrou se slovy a jejich aplikací. Cílem bylo vymyslet 
kampaň na podporu kreativních myšlenek a zároveň lidem 
připomenout, že jsou součástí obvodu, ve kterém žijí. „Zá-
kladem bylo pozitivní slovo tvořím – vytvářím. S nápisem 
tvořím JIH na propisce jsme se shodli na tom, že právě toto 
slovo může s každým tahem propisky symbolizovat, že si 
lidé mohou nyní psát svou budoucnost ve spolupráci s rad-
nicí sami,“ dodává autor loga. 
… facebooková stránka Společně tvoříme JIH!!! získává fa-
noušky po stovkách a o tematiku participativního rozpočtu 
zaznamenává radnice stále větší zájem veřejnosti. 

Veřejná setkání se uskuteční
18.4. v 17.30 Kulturní dům K-TRIO 
20.4. v 17.30  Středisko volného času V Zálomu 
26.4. v 17.30  Dům kultury AKORD 
27.4. v 17.30  Knihovna města Ostravy,  
 pobočka Výškovice  
 (29. dubna 33, budova bývalé ZŠ)

co si myslíte o Příležitosti Podílet se na rozvoji jihu, kterou 
občané získají díky Projektu ParticiPativního rozPočtu?



tady máte Peníze a nám na radnici řekněte, 
kam je máme investovat

Místostarostka Hana Tichánková má k rozpočtu obvodu profesionální a jak často říká i docela silný vztah. Baví ji 
a zajímá v mnohem širším záběru, než nabízejí čísla v příjmové nebo výdajové kapitole. Stála u zrodu participativ-
ního rozpočtování v Ostravě-Jih. Trávila nad ním mnoho večerů a věnovala se jeho přípravě s nasazením, jež nebývá 
u nás obvyklé.

Co je na participativním rozpočtu tak výjimečného?
V létě roku 2014 jsem se poprvé setkala s příklady dobré praxe. 

A překvapilo mě, jak originální a přínosné projekty se dají dělat 
v rámci měst a obcí v zahraničí, a také už v České republice, s ak-
tivní účastí obyvatel. Začala jsem se okamžitě pídit po konkrétních 
informacích, zda bychom mohli u nás zavést tuto vzájemnou spo-
lupráci. Participativní rozpočtování je totiž založeno na naprosto 
jednoduchých aspektech. Jde o několikastupňový proces, v němž 
občané sami rozhodují o vyčleněné části veřejného rozpočtu. Mají 
možnost diskutovat a pojmenovávat problémy a navrhovat jejich 
řešení. Vznikají tak všude ve světě velmi zajímavé realizace, o kte-
rých zase hlasují občané. Fascinuje mě, že lidé mohou a hlavně 
chtějí cokoli změnit, co se jim nelíbí a co jim vadí, že jsou aktivní 
a záleží jim na tom, kde a v jakých podmínkách žijí a pracují.

Víte, že si trochu komplikujete život?
Samozřejmě, že je jednodušší pracovat s naším rozpočtem tra-

dičním způsobem, ale participativní financování je nejen mimo-
řádný nástroj přímé demokracie, ale má i nezaměnitelné kouzlo. 
Jak více už můžete lidem přiblížit rozhodování o veřejných finan-
cích než touto formou? Když to hodně zjednoduším, tak obyva-
telům našeho obvodu říkáme: Tady máte peníze a nám na radnici 
řekněte, kam je máme investovat.. Víte to lépe než politici nebo 
úředníci. Předáváme vám část našich pravomocí a současně vám 
pomůžeme zpracovat, prosadit a uskutečnit vaše návrhy. 

Ve kterém momentu jste si řekla: To je ono, to je správný pro-
jekt pro náš obvod?

Vzpomínám si na to přesně. Byla jsem pracovně v Polsku, kde 
jsem se seznámila s konkrétními výsledky jednoho takového par-
ticipativního rozpočtu. Cenné zkušenosti našich kolegů z města 
Zbraslav mě okamžitě přesvědčily, že Ostrava-Jih má potenciál 
tento projekt připravit a rozjet. Naším záměrem je prostě vylepšit 

a využít spolupráci občanů a radnice. V žádném případě nebude-
me přidělovat peníze podle toho, o kolik si kdo požádá. Rozhodo-
vat bude kvalita. Dali jsme už dohromady pravidla, jak ji vyhodno-
tit, jak zaručit, který z návrhů je životaschopný a který není.

Nebude problém ve finančních možnostech obvodu?
To si nemyslím, letos jsme vyčlenili 5 milionů korun a věřím, že 

investice do tohoto projektu v příštích letech porostou. Ale mu-
síme je samozřejmě rozumně využít. Z dlouhodobého hlediska 
bych přivítala, kdyby se do participativního rozpočtování postup-
ně zapojila celá Ostrava. Městské projekty by financoval magist-
rát, obvodní jednotlivé městské obvody. 

U nás se ale někdy velmi těžko prosazují nové věci. 
To je pravda. Letos budu spokojena, když se přihlásí obyvatelé 

Jihu, třeba jen s desítkami dobrých nápadů, a když několik tisíc ji-
ných obyvatel vybere nejlepší z nich. Věřím, že se nám to povede. 

Co vás dosud nejvíc překvapilo?
Určitě skutečnost, že lidé si prostě vůbec nedokázali předsta-

vit, že něco takového existuje a že je možné projekt jednotlivce 
realizovat. Znáte to, nejhorší bývají zábrany v našich hlavách. 

Dnes máme přesně specifikovaný cíl, na míru ušitý tým. Na 
řadě je produktivita a kreativita. Je strašně důležité vrátit se k za-
jišťování některých běžných věcí, které nás obklopují. Některé se 
totiž u každého z nás dostávají jakoby pod hranici rozlišovacích 
schopností. 

Společně tvoříme Jih!!! – to je výzva pro všechny? 
Přesně. Když se nám v prvním roce projektu participativního 

rozpočtu našeho obvodu podaří oslovit obyvatele, aby přihlásili 
své nápady a vybrali ten nejlepší, budu ráda. A až v roce 2017 
budeme ten nejlepší realizovat, budu nadšená. Prostor pro nové 
myšlenky a změny je dostatečně velký. Začíná mimořádně zajíma-
vý test. Věřím mu. 

Zleva: Kateřina Šebestová a Hana Tichánková
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jméno a Příjmení 

název

Krátký, výstižný, zajímavý.

Nápady mohou předkládat osoby starší 16 let.

Několik vět, čeho se nápad týká a co je jeho cílem, proč jej navrhujete.

Krátký popis, jak bude nápad sloužit obyvatelům dané části – např. kolik osob jej využije, zda bude využíván sezonně nebo celoročně. Je-li realizace 
nápadu navržena v prostorách příspěvkové organizace města – např. škola, kulturní zařízení, knihovna. Uveďte, jakým způsobem budou moci váš nápad 
využít obyvatelé místní části – otevírací hodiny a podobně.

Co nejpřesněji popište místo, adresu, případně zmínku o tom, že mapka je doplněna jako příloha.

e-mail

místní Část

hrabůvka dubina bělský les zábřeh Pískové dolyvýškovice

ulice

PoPis

jak využijí návrh obyvatelé místní Části

místo realizace

Číslo orientaČní
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Celkové náklady související s realizací projektu

Popis

Adresa bydliště

Položka

Jméno a příjmení

Cena celkem v Kč

Podpis

Cena za kus v KčPočet kusů

PředPokládané náklady související s realizací náPadu

PodPisový arch

Lavička 5 2 980 14 900Parková lavička délka 1,5m bez opěradla, pozink a dřevo

Podpisový arch, který dokládá podporu minimálně 15 dalších obyvatel místní části. 

www.spolecnetvorimejih.czfacebook.com/spolecnetvorimejih
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Věkem se kazí zrak, ale člověk jaksi 
lépe vidí… Citát slovenského spiso-
vatele Petera Gregora je platný bez 
ohledu na století nebo zemi, v  níž 
žijeme. Nadhled, moudrost a radost 
z každého dne si uvědomují dříve na-
rození o mnoho více než rozjívení tee-
nageři. Vždycky to tak bylo a vždycky 
to tak bude. Popřejme našim spolu-
občanům hodně zdraví, spokojenosti 
a pohody. Mějme je v  úctě a važme 
si jejich zkušeností a lásky. Mezi ty, 
kteří oslavili krásné narozeniny letos 
v březnu, patří:
Marie Vzatková .    .    .    .    .    .    .   95
Jiřina Víchová  .   .   .   .   .   .   .   94

Zdeněk Kublín  .   .   .   .   .   .   .   93
Vlasta Pavlíčková  .   .   .   .   .   .   93
Vlasta Jirešová  .    .    .    .    .    .    .   92
Věra Blahová    .   .   .   .   .   .   .  91
Jarmila Obstová   .   .   .   .   .   .  91
Libuše Pollochová .    .    .    .    .    .   91
Božena Formanová   .   .   .   .   .  90
Zdeňka Raimanová    .   .   .   .   .  85
Danuše Skřínská   .   .   .   .   .   .  85
Štefan Polka .   .   .   .   .   .   .   .  85
Bohumila Slámová.   .   .   .   .   .  85
Jaroslava Kříčková.   .   .   .   .   .  85
Alenka Prnková .   .   .   .   .   .   .  85
Otmar Schwank.   .   .   .   .   .   .  85
Helena Bolková .   .   .   .   .   .   .  85
Veronika Velčovská   .   .   .   .   .  85

Anna Matýsková   .   .   .   .   .   .  85
Katarzyna Saidlová   .   .   .   .   .  85
Jarmila Hlinková   .   .   .   .   .   .  80
Jindřích Zemlák    .   .   .   .   .   .  80
Vlasta Šochová .    .    .    .    .    .    .  80
Eduard Bajgar  .   .   .   .   .   .   .  80
Ján Papiež   .   .   .   .   .   .   .   .  80
Lýdia Štucková .    .    .    .    .    .    .  80
Alexej Ivan  .   .   .   .   .   .   .   .  80
Helena Čermáková.   .   .   .   .   . 80
Helena Vilkusová  .   .   .   .   .   .  80
Marie Kašná .    .    .    .    .    .    .    .  80
Zdenka Kubáčová  .    .    .    .    .    .  80

Uvedení jubilanti souhlasili se zveřej-
něním svého jména v Jižních listech.

Jsem maminkou 4letého chlapeč-
ka Filípka, jehož start do života nebyl 
vůbec jednoduchý. Narodil se 16 týdnů 
před termínem, na hranici života a smr-
ti. V  nemocnici strávil 123 dnů a již od 
začátku byl plný vůle a vybojoval si ži-
vot. Během rizikového porodu však do-
šlo k celoživotnímu postižení – porušení 
periferních nervů v oblasti míchy a život 
s hendikepem nás neminul. Již od 6 týd-
nů života začala jeho rehabilitační tera-
pie, která probíhá denně a stává se tak 
celoživotní součástí jeho dnů. Rehabilita-
ce je velice fyzicky náročná, ale neustálý 
posun dopředu nás nejen motivuje, ale 
přináší i velkou radost z nových možností 
obstát v dnešním světě.

Filípek je velice společenský, komu-
nikativní a usměvavý kluk. Po psychické 
stránce je naprosto v pořádku. Má radost 
ze života a velkou vůli překonávat pře-
kážky. Moc se snaží, je velice houževnatý 
a v současné době se pohybuje prostřed-
nictvím zdravotních berlí. 

Od září 2015 je integrován v MŠ Srb-
ská  4, v  Ostravě-Výškovicích, v logope-
dické třídě mezi dětmi s vadami řeči, 
poruchou autistického spektra a jiným 
fyzickým postižením. O integraci se čas-
to hovoří, ale zkušenost je nepřenosná, 
kdo nezažije – nepochopí. Vůbec nebylo 
jednoduché najít MŠ, která by měla zájem 
a byla nakloněna dítě s fyzickým hendike-
pem přijmout. Častým důvodem byly ne-
vhodné podmínky, neochota pedagogů 
dělat neplacenou práci navíc, absence vy-
pracovaných individuálních vzdělávacích 
plánů pro tyto děti a v neposlední řadě 
– co na to řeknou rodiče zdravých dětí? 
My však měli to štěstí a našli MŠ, která 
byla připravena a přívětivá nás přijmout. 
Filípek se do školky vždy těší, i když ji 
navštěvuje sporadicky na úkor náročné 
rehabilitační terapie. Děti i všichni učite-
lé a ostatní personál MŠ ho přijali velice 
pěkně a MŠ je pro nás oázou, která nám 
umožnila socializaci a spoustu nových 
znalostí, dovedností a psychické pohody. 

Integrace Filípka pozitivním způso-
bem posouvá ve vzdělávání, poskytuje 
mu běžné prostředí, které se učí zvládat 
i se svým hendikepem, spolužáci jsou 
pro něj neskutečnou motivací – snaží se 
je napodobovat a získal si hodně nových 
kamarádů. Ale i on sám přinesl do života 
zdravých dětí malé obohacení. Děti snáz 
přijímají rozdíl mezi lidmi, mají větší tole-
ranci a respekt k odlišným lidem a neřeší 
tolik jejich odlišnost. Berou to jako samo-
zřejmost a jsou opravdu moc přívětivé 
Filípkovi pomáhat a dávat na něj pozor.

Dnes už vím, že integrace je přede-
vším o lidech, o lidech s dobrým srdcem 
a empatií. Na integraci musí přistoupit 
všichni pracovníci školky – vedení, uči-
telé i ostatní personál. A záleží opravdu 
na všech, zda se dítě začlení a stane se 
respektováno. My si velice vážíme všech, 
že nám integraci umožnili a náš syn 
může zažívat to, co jeho zdraví vrstevníci 
a je opravdu šťastný. 

Spokojená maminka a šťastný Filípek

Rodina Vladimíra Drozda z  Hrabůvky 
co nejsrdečněji děkuje lékařkám, ses-
třičkám a sociální pracovnici docházkové-
ho „HOSPICE“ Ondrášek se sídlem v Os-
travě-Jihu, Gurťjevova ulice, za velikou 
a vždy laskavou zdravotní péči v průbě-
hu těžké a dlouhotrvající nemoci našeho 
otce, kterému tím bylo umožněno klidné 
a spokojené dožití života v domácím ro-
dinném prostředí. 

Děkují děti a manželka

Aktivní členové TJ Sokol Výškovice se 
během roku věnují nejen cvičením těla, 
ale i  ducha. V rámci besed se seznamují 
s historií své TJ i domovské obce. Přednáš-
ky vede pan Mazurek, amatérský archivář 
a historik, který je díky svým dlouholetým 
bádáním v archivech chodící encyklopedií 
Výškovic. Přednášky se konají na historic-
kém místě v bývalé restauraci u Honýše. 
V tamním sále v  roce 1919 začal Sokol 
svou činnost. Besed v nynější Řízkárně 
se účastní několik desítek členů i dalších 
zájemců o historii místa, kde žijí, případně 

kdysi bydleli. V poslední únorové přednáš-
ce se dozvěděli o písemné historii obce do 
roku 1939, jak byla zapsána v tzv. pamět-
ní knize místním ředitelem školy. Mohli se 
rovněž podívat na historické katastrální 
mapy z roku 1832, kdy byla obec poprvé 
podrobně zmapována, a porovnat tehdej-
ší stav s dnešní leteckou mapou. Potěšilo 
je, co z této doby ještě zůstalo na svém 
místě. Další přednášky budou pokračovat 
a účast bude jistě stejně hojná.

Olga Mandrlová
za TJ Sokol Vyškovice - oddíl žen

všechno nejlePší našim jubilantům

i já jsem mezi dětmi... aneb Poděkování mš srbská 4

hosPici ondrášek 
Patří velká 
Poklona

toulky historií obce
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Program

komentované vycházky PřiPomenou 
mezinárodní den Památek

18

Historie

Na počátku 80. let minulého století vyhlásila organizace 
UNESCO 18. duben Mezinárodním dnem památek a sídel. Jed-
ním z hlavních cílů bylo zvýšit povědomí o památkách a historii 
míst, která jsou součástí každodenního života veřejnosti. V  le-
tošním roce se k Mezinárodnímu dni památek rozhodl připojit 

také městský obvod Ostrava-Jih. O víkendu 16. a 17. dubna se 
uskuteční osm bezplatných komentovaných prohlídek, na kte-
rých průvodci Tomáš Majliš a Petr Přendík návštěvníkům přiblíží 
historii a zajímavá místa jednotlivých částí obvodu. Délka každé 
z prohlídek bude přibližně 80 minut. 

VSTUPENKY ZDARMA
Vstupenky na akci v rámci Mezinárodního dne památek o víkendu 16. a 17. dubna si mohou zájemci vyzvednout v úředních hodinách 
od 4. dubna v informačním centru Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. 
Upozornění: Kapacita každé komentované vycházky je maximálně 50 účastníků (dvě vstupenky na osobu). 

Sobota 16. dubna
9.00 – Starý Zábřeh
Sraz: Před kostelem Navštívení Panny Marie u zámku
Popis: Vycházka původně zemědělskou obcí, jejíž vzhled změnila 
výstavba panelového sídliště 

11.00 – Staré Výškovice
Sraz: Před kaplí ve starých Výškovicích
Popis: Vycházka za zachovanými místy historie starých Výškovic 
– kaplí, školou, starými rybníky nebo hostincem U Honyšů

14.00 – Jubilejní kolonie
Sraz: Před Komorním klubem (Velflíkova 8)
Popis: Vycházka Jubilejní kolonií, která před druhou světovou 
válkou nabídla komfortní bydlení zaměstnancům Vítkovických 
železáren

16.30 – Bělský les
Sraz: Před restaurací Dakota
Popis: Vycházka za historií zdejších kasáren, výletních restaurací, 
pískoven nebo vodárenství

Neděle 17. dubna
9.00 – Jižní město
Sraz: Autobusová zastávka Hotelového domu Hlubina
Popis: Vycházka za realizovanými a nerealizovanými plány 
na výstavbu sídliště pro 250 000 obyvatel

11.00 – Stará Hrabůvka
Sraz: Tramvajová zastávka Provaznická
Popis: Vycházka za historií zdejšího fojtství, kostela, škol, letiště 
a míst spojených s minulostí obce

14.00 – Jubilejní kolonie
Sraz: Před Komorním klubem (Velflíkova 8)
Popis: Vycházka Jubilejní kolonií, která před druhou světovou 
válkou nabídla komfortní bydlení zaměstnancům Vítkovických 
železáren

16.30 – Kříže a kapličky starého Zábřehu
Sraz: Autobusová zastávka Pískové doly
Popis: Vycházka za zábřežskými kříži a kapličkami spojená 
s ukázkou historických snímků obce 
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kulturní dům k-trio

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 
739 107, e-mail: info@kzoj.cz, www.kzoj.cz

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
3., 10., 17., 24. 4. v 17.00 hod.
TANEČNÍ VEČERY: živá hudba, pro příznivce 
společenského tance se skupinou DOMINO. 
Vstupné 40 Kč, předprodej KD K-TRIO

13. 4. v 19.00 hod.
BLÁZINEC divadelní představení, ve kterém 
hlavní roli / jako i všechny další / ztělesňuje 
jediný herec Miroslav Táborský: hra Jaroslava 
Gillara je napínavou groteskou o světě, ve kte-
rém se vlády zmocní blázni z jednoho psychia-
trického ústavu. Vstupné 320, 280, 220, před-
prodej KD K-TRIO, OIS

21. 4. v 19.00 hod.
KAREL PLÍHAL: koncert předního českého fol-
kaře a písničkáře. Vstupné 220 Kč, předprodej 
KD K-TRIO, OIS

29. 4. od 16.00 hod.
STAVĚNÍ MÁJE: doprovodný program, soutěže 
pro malé i velké návštěvníky, vstup zdarma

DĚTEM
3. 4. v 10.00 hod.
NAŠEL SE MEDVĚD I. aneb Jak ztracený 
medvídek procestuje Anglii, Francii a Rusko. 
Hrdinou divadelního představení je nalezený 
medvídek, s kterým prožijete pozoruhodná 
dobrodružství. Pohádka pro nejmenší v  Kině 
LUNA. Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO, 
Kino LUNA, OIS

17. 4. v 10.00 hodin
JARO S KLAUNEM HOPSALÍNEM: interaktivní 
zábavný pořad pro děti, přijďte přivítat jaro! 
Děti, které přijdou s jarním motivem, při vstu-
pu obdrží odměnu. Vstupné 60 Kč, předprodej 
KD K-TRIO

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE A KURZY
11. 4. v 17.30 hod.
PARTNERSKÁ KOMUNIKACE: jednoduše, 
prakticky, s nadhledem a humorem o vztazích 
a komunikaci mezi partnery přednáší rodinný 
terapeut Drahoslav Červenka. Vstupné 60 Kč, 
předprodej KD K-TRIO 

16. 4., 9.00–17.00 hod.
AJURVÉDA A JÓGA I.: sobotní seminář s Ro-
manou Farnou. Základy ajurvédského učení 
a praktický nácvik jednoduchých asan, decho-
vých a koncentračních technik. Nutná rezerva-
ce. Vstupné 650 Kč, předprodej KD K-TRIO 

19. 4. v 17.30 hod.
JAK ZAUJMOUT A OBSTÁT VE SPOLEČNOSTI: 
využití etikety ke zpříjemnění každého dne. 
Mgr. Tomáš Oliverius, certifikovaný specialista 
na vzdělávání a rozvoj vám pomůže pravidlům 
lépe porozumět a hned je vyzkoušet na mo-
delových situacích. Vstupné 60 Kč, předprodej 
KD K-TRIO 

23. 4., 9.00–17.00 hod.
AJURVÉDA A JÓGA II.: sobotní seminář s Ro-
manou Farnou.  Určení tělesného typu a du-
chovní úrovně. Strava dle ajurvédy, masáž 
marmových bodů a praktická cvičení na kon-
centraci a dobrou kondici. Nutná rezervace. 
Vstupné 650 Kč, předprodej KD K-TRIO 

27. 4. v 17.30 hod.
LÉČIVÁ SÍLA BYLINEK: na téma léčení po-
mocí fytoterapie přednáší Radomír Wojnar, 

absolvent mimořádného studia na fakultě Far-
macie vysoké školy University Karlovy v Hradci 
Králové. Dozvíte se, jaké bylinky použít proti 
jarní únavě, jak bylinky pěstovat, sbírat a zpra-
covat. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO 

30. 4., 9.00–15.00 hod.
CVIČÍME PRO RADOST: mimořádná sobotní 
nabídka pohybových aktivit.
9.00 Body form (Mgr. Jana Skřipčáková), 10.30 
Jóga (Mgr. Miluše Muroňová), 12.00 Pilates 
s bossu (Mgr. Danuše Bajgarová), 13.30 Super-
kalanetika (Ing. Sylva Sládečková), 15.00 SM 
systém (RNDr. Renata Vlachová). Během dne 
si můžete nechat zdarma změřit metabolický 
věk. Nutná rezervace. Vstupné 60 Kč, předpro-
dej KD K-TRIO 

VÝSTAVY
NÁVRH A REALIZACE: výstava výtvarných kur-
zů J. Odrášky 

STANISLAV HOLINKA – obrazy: výstava v Re-
stauraci K-TRIO

komorní klub

Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 739 
107, e-mail: info@kzoj.cz, web: www.kzoj.cz

7. 4. v 19.00 hod.
WINTERFISCH QUARTET FEAT JOHANNES 
ENDERS (USA/Germany/CZ): Jazzový koncert 
v  exkluzivním seskupení. Walter Fischbacher, 
piano, composition, Andy Winter, drums, com-
position, Johannes Enders, saxophone, Petr 
Dvorsky, bass. Vstupné 150 Kč, předprodej KD 
K-TRIO, OIS
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OCELOVÉ MĚSTO, OCELOVÉ SRDCE, 
HC VÍTKOVICE STEELHC VÍTKOVICE STEEL

Ostravar Aréna

TOMÁŠ KUDĚLKA 
obránce #88 

výška 190, váha 93, hůl levá

Aplikace šetří  
podnikatelům peníze a čas
Význam nových technologií roste s tím, jak se 
vyvíjí česká legislativa. Aplikace na míru mohou 
podnikatelům významně usnadnit práci.
„Jsem majitelkou rodinné restaurace a od ledna 
i spolumajitelkou penzionu. Abych zvládla nové 
povinnosti, potřebovala jsem práci v restauraci 
co nejvíc zautomatizovat. Hledala jsem řešení, 
které by mi umožnilo vést si přehled o tržbách, 
a  také jsem chtěla zavést platby kartou. Ze 
současné nabídky byla ePokadna od Vodafonu 
jasná volba. Zvládá vše, co potřebuji, a je velmi 
jednoduchá na ovládání,“ říká čtyřiatřicetiletá 
paní Radka.
Vodafone ePokladna umožňuje evidovat data 
o  tržbách, vystavovat elektronické účtenky 
i sledovat pohyb zásob na skladě. Aplikace je 
uzpůsobena k přijímání stravenek a je možné 
k ní připojit mobilní platební terminál a kapesní 
tiskárnu. Navíc je schopná objednávky evidovat 
pod jednotlivými stoly v restauraci.
„Vybrala jsem si verzi ePokladna Komplet pro 
restauraci a verzi Standard pro penzion. Obě 
mě přijdou na 720 korun měsíčně. Chytrý 
telefon i tablet už jsem měla, dokoupila jsem 
jen mobilní tiskárnu na účtenky a pronajala si 
u  banky terminál pro bezhotovostní platby,“ 
vysvětluje podnikatelka.
A  výsledek? „Práce v  restauraci se zjednodušila, neztrácíme čas 
luštěním papírových účtenek a počítáním skladových zásob. Zbývá mi 
víc času na penzion. Populární jsou platby kartou. Zákazník nemusí 
hlídat hotovost v peněžence a víc utrácí. Mile mě překvapilo, že díky 
aplikaci jsem v  podstatě připravená k  přechodu na elektronickou 
evidenci tržeb,“ dodává.



14. 4. v 18.00 hod.
ACONCAGUA (6964 m) – Argentina - boj 
o  přežití: Cestopisný komponovaný pořad 
Jiřího Kráčalíka. Expedice s  cílem vystoupit 
na nejvyšší vrchol amerického kontinentu se 
ocitla pět dní v pasti. Zastihlo ji pověstné Vi-
ento Blanco – smrtící vichřice… Vstupné 50 Kč, 
předprodej KD K-TRIO

23. 4. v 17.00 hod.
COLOUR BASS DUO komorní cyklus koncertů: 
Jiří Porubiak, basklarinet, Lukáš Michel, klavír, 
Hana Tomanová, viola, j.h., program H. Ecc-
les, D. Brosse, H. Bok, Ol. Flosman, L. Sluka aj. 
Vstupné 150 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS 

30. 4. v 19.00 hod.
ELISABETH LOHNINGER & WALTER FISCHBA-
CHER: jazz, vocal & piano; „Nesčetně barev 
a možností“ – to vám přijde na mysl, pokud se 
budete snažit popsat hlasové umění zpěvačky 
Elisabeth Lohninger. Doprovodí ji význačná 
osobnost moderní jazzové scény, klávesista 
Walter Fischbacher. Vstupné 140 Kč, předpro-
dej KD K-TRIO, OIS

kino luna

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 751 
713, e-mail: kino.luna@kzoj.cz, www.kzoj.cz

1. 4.–3. 4. v 15.00 hod.
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 3D (Zootopia, 
USA 2016): Animovaný / akční / dobrodružný, 
české znění, přístupný, 109 minut. Jednotné 
vstupné 130 Kč

1. 4.- 3. 4. v 17.30 hod.
TEORIE TYGRA (ČR 2016): Komedie, přístupný, 
101 minut. Vstupné 120 Kč

1. 4.–3. 4. v 19.45 hod.
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVE-
DLNOSTI 2D (Batman vs Superman: Dawn of 
Justice, USA 2016): Akční / dobrodružný / fan-
tasy, české znění, od 12 let, 151 minut. Jednotné 
vstupné 110 Kč

3. 4. v 10.00 hod.
NAŠEL SE MEDVĚD: Hrdinou divadelního 
představení je nalezený medvídek, se kterým 
prožijete pozoruhodná dobrodružství. Hrají 
herci Divadla Krapet.

4. 4. v 15.30 hod.
V HLAVĚ 2D (Inside Out, USA2015): Oscar 2016 
za nejlepší animovaný film. České znění, 94 mi-
nut. Jednotné vstupné 80 Kč

4. 4. v 17.45 hod.
RODINNÝ FILM (ČR / Něm. / Fr. / Slov. / 
Slovinsko 2015): Drama, od 12 let, 95 minut. 
Vstupné 60 Kč

4. 4.–6. 4. ve 20.00 hod.
TEORIE TYGRA (ČR 2016): Komedie, přístupný, 
101 minut. Vstupné 120 Kč

5. 4.–6. 4. v 15.30 hod.
HODNÝ DINOSAURUS (The Good Dinosaur, USA 
2015): Animovaný / rodinný / komedie, české 
znění, 101 minut. Jednotné vstupné 80 Kč

5. 4. v 17.45 hod.
DEADPOOL (Deadpool, USA / Kanada 2016): 
Akční / dobrodružný / komedie / sci-fi, české 
titulky, od 15 let, 108 minut. Vstupné 90 Kč

6. 4. v 18.00 hod.
LAGERFELD – důvěrné (Lagerfeld Confidential, 
Francie 2007): Exkluzivně v  Ostravě! Portrét 
ikony světové módy, hlavního návrháře Chanel. 
České titulky, od 12 let, 89 minut. Vstupné 90 Kč

7. 4.–9. 4. v 17.45 hodin
TEORIE TYGRA (ČR 2016): Komedie, přístupný, 
101 minut. Vstupné 120 Kč

7. 4.–9. 4. ve 20.00 hod.
MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2 (My Big Fat 
Greek Wedding 2, USA 2016): Komedie, české 
titulky, od 12 let, 93 minut. Vstupné 110 Kč

8. 4.–17. 4. (mimo 10. 4.) v 15.30 hod.
PAT A MAT VE FILMU (ČR 2016): Animova-
ný / rodinný, 80 minut. Jednotné vstupné 90 Kč

10. 4. v 16.00 hod.
Metropolitní opera New York – zpožděný pří-
mý přenos vrcholné operní podívané: GIACO-
MO PUCCINI: MADAMA BUTTERFLY: Tentokrát 
se v titulní roli objeví jedna z nejlepších součas-
ných představitelek Madam Butterfly, soprani-
stka Kristine Opolais. Námořního důstojníka 
Pinkertona, bude zpívat Roberto Alagna. Or-
chestr Metropolitní opery bude řídit Karel Mark 
Chichon. Nastudování italsky s  anglickými 
a  českými titulky. Předpokládaná délka 3 ho-
diny, 48 minut. Základní vstupné 300 Kč, zvý-
hodněné vstupné v rámci abonmá činí 250 Kč

11. 4. v 17.30 hod.
DVOJNÍCI (ČR 2016): Komedie, od 12 let, 103 
minut. Vstupné 60 Kč

11. 4. v 19.45 hod. a 12. 4.–13. 4. v 17.30 hod.
DECIBELY LÁSKY (ČR 2016): Komedie / hu-
dební / romantický, přístupný, 91 minut. Vstup-
né 100 Kč

12. 4.–13. 4. v 19.30 hod.
DEADPOOL (Deadpool, USA / Kanada 2016): 
Akční / dobrodružný / komedie / sci-fi, české 
titulky, od 15 let, 108 minut. Vstupné 90 Kč

PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

13. 4. v 10.00 hod.
ŽABÁK RIBIT (animovaný). Bližší info kino.
luna@kzoj.cz

14. 4.–17. 4. v 17.45 a 20.00 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK (ČR 2016): 
Legenda se vrací po 12 letech na plátna kin! 
Komedie, r. Dušan Klein, přístupný. Vstupné 
120 Kč

17. 4. v 10.00 hod.
POHÁDKY PRO KOČKU (ČR): Filmové pásmo 
krátkých pohádek, 76 minut. Kotě. O kočičce, 
myšičce a červené slepičce. Kočičí škola. Kocou-
rek Modroočko: Já a můj dvojnožec. Malování 
pro kočku. Kocourek Mňouk. Vstupné 30 Kč

18. 4.–23. 4. (mimo 22. 4.) v 15.30 hod.
KUNG FU PANDA 3 – 2D (Kung Fu Panda 3, 
USA 2016): Animovaná komedie, české znění, 
94 minut. Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč

18. 4. v 17.45 hod.
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU (ČR 
2016): Dokumentární / Road movie, přístupný. 
Vstupné 60 Kč

18. 4.–20. 4. ve 20.00 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK (ČR 2016): 
Legenda se vrací po 12 ti letech na plátna kin! 
Komedie, r. Dušan Klein, přístupný. Vstupné 
120 Kč

19. 4.–20. 4. v 17.45 hod.
OREL EDDIE (Eddie the Eagle, USA / VB / Ně-
mecko 2016): Drama / sportovní / komedie, čes-
ké titulky, přístupný, 105 minut. Vstupné 110 Kč

21. 4.–23. 4. v 17.30 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK (ČR 2016): 
Legenda se vrací po 12 ti letech na plátna kin! 
Komedie, r. Dušan Klein, přístupný. Vstupné 
120 Kč

21. 4. – 23. 4. v 19.45 hod.
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 3D (The Huntsman 
Winter´s War, USA 2016): Akční / dobrodružný 
/ fantasy, české znění, od 12 let. Vstupné 140 Kč

22. 4. ve 13.50 hod.
PROMÍTÁME ŠKOLNÍM DRUŽINÁM. Bližší info: 
kino.luna@kzoj.cz

25. 4.–26. 4. v 15.15 hod.
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA (Barbie: Spy 
Squad, USA / Kanada 2016): Animovaný / ro-
dinný, české znění, 75 minut. Jednotné vstup-
né 90 Kč

25. 4. v 17.00 hod.
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ (The Reve-
nant, USA 2015): Dobrodružný / drama, české 
titulky, od 15 let, 156 minut. Vstupné 60 Kč

25. 4.–26. 4. ve 20.00 hod.
ČARODĚJNICE (The Witch, USA / Kanada 
2016): Horor, české titulky, od 15 let, 92 minut. 
Vstupné 100 Kč

26. 4. a 28. 4. v 17.45 hod.
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 2D (The Huntsman Win-
ter´s War, USA 2016): Akční / dobrodružný / 
drama / fantasy, české znění, od 12 let. Vstupné 
120 Kč

27. 4. v 17.45 hod.
CAROL (Carol, VB / USA 2015): Drama / ro-
mantický, české titulky, od 12 let, 118 minut. 
Vstupné 110 Kč

27. 4. ve 20.00 hod.
SPOTLIGHT (Spotlight, USA 2015): OSCAR 
2016 – za nejlepší film; Životopisný / thriller 
/ drama, české titulky, přístupný, 128 minut. 
Vstupné 120 Kč

28. 4.–30. 4. v 15.30 hod.
ŘACHANDA (ČR 2016): Pohádkový příběh, pří-
stupný, 104 minut. Vstupné 90 Kč

28. 4.–30. 4. ve 20.00 hod.
PÁTÁ VLNA (The 5th Wave, USA 2016): Dobro-
družný sci-fi, thriller, české titulky, od 12 let, 108 
minut. Vstupné 120 Kč

29. 4.–30. 4. v 17.45 hod.
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY (ČR 2016): Komedie 
s hvězdným obsazením, r. Tomáš Svoboda, pří-
stupný. Vstupné 110 Kč

vítkovice aréna

Ruská 135, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 707 303, 
e-mail: ova@arena-vitkovice.cz, www.arena-
-vitkovice.cz

MĚSTSKÝ STADION 
2. 4. v 15.30 hod.
MFK VÍTKOVICE – FC MOHELNICE: utkání Mo-
ravskoslezské fotbalové ligy

9. 4. v 17.00 hod.
FC BANÍK OSTRAVA - 1. FC SLOVÁCKO: 
Tipsport liga

16. 4. v 15.30 hod.
MFK VÍTKOVICE – SK LÍŠEŇ: utkání Moravsko-
slezské fotbalové ligy

23. 4. v 17.00 hod. 
FC BANÍK OSTRAVA - FC SLOVAN LIBEREC: 
Tipsport liga

30. 4. v 16.00 hod. 
MFK VÍTKOVICE – 1. HFK OLOMOUC: utkání 
Moravskoslezské fotbalové ligy

MULTIFUNKČNÍ HALA
28. 4. v 19.30 hod.
„S LÁSKOU“ NO NAME TOUR 2016

29. 4. v 19.30 hod.
„S LÁSKOU“ NO NAME TOUR 2016: Sloven-
ská skupina No Name vydala své další album 
S láskou. Poprvé si kapela vydává album pod 
vlastní značkou a prvně si muzikanti napsali 
a zprodukovali všechny písničky sami. A kromě 
toho si duet zazpívali dva členové, Igor Timko 
se Zollim Sallaiem.
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www.ovajih.cz

knihovna města ostravy

POBOČKA DR. MARTÍNKA
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, 
tel.: 599 522 303, e-mail: hrabuvka@kmo.cz, 
www.kmo.cz

16. 4., 9.00–11.30 hod.
V APRÍLOVÉM RYTMU: tvůrčí dílna; výroba oz-
dobných chrastítek.

21. 4. během půjčování
REKORDY ZEMĚ: obrázkový kviz o zajímavos-
tech naší planety; v rámci oslav Dne Země.

21. 4. během půjčování
PĚT LET NEBO DESET TISÍC?: test ze znalostí 
odpovědného a šetrného nakládání s odpady 
ve vztahu k životnímu prostředí; v rámci oslav 
Dne Země.

30. 4. v 9.00 hod.
JAK SKŘIVAN PROBUDIL JARO: dramatizace 
pohádky podle knihy Zbyňka Malinského spo-
jená s výrobou přáníček pro maminky k jejich 
svátku; v rámci knihovnického klubu Martínek 
pro děti předškolního věku a jejich rodiče.

POBOČKA VÝŠKOVICE
29. dubna 33, Ostrava-Výškovice, 
tel.: 599 522 350

celý měsíc
OSTRAVA SYROVÁ: výstava amatérského foto-
grafa Romana Nedbala zachycuje syrovou rea-
litu dnešní Ostravy s použitím zvýrazňovacích
prostředků.

7. 4., 15.00–17.00 hod.
BUDKA PRO DUDKA: tvůrčí dílna; výroba papí-
rové ptačí budky.

14. 4., 15.00–17.00 hod.
TEENCLUB GAUČÁRNA - PO STOPÁCH ROC-
KU: do třetice o hudbě, kterou neznáte.

19. 4., 15.00–18.30 hod.
PROČ HAMLETOVI CESTY NEVONÍ: beseda 
pro dospělé spojená s  videoprojekcí na téma 
„co měl Claudius v plánu, když poslal Hamleta 
pryč ze země“; v rámci projektu „William Sha-
kespeare - OSTRAVA 2016“.

21. 4. během půjčování
UKLIĎ SI: třídění odpadků; ukliď odpadky ze 
stromu a správně roztřiď do nádob na odpad; 
v rámci oslav Dne Země.

21. 4. během půjčování
PRASÁTKO PRO ŠTĚSTÍ: skládání z papíru; slož 
si prasátko z papíru, které můžeš někomu da-
rovat; v rámci oslav Dne Země.

28. 4. v 16.00 hod.
A PAK SE TO STALO!: veřejné čtení ze stejno-
jmenné knihy Ester Staré.

POBOČKA ZÁVODNÍ
Závodní 47, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 
599 522 308

19. 4.–22. 4. během půjčování 
HRDINOVÉ ZVÍŘÁTKA: zábavná soutěž pro 
mladší děti; v rámci oslav Dne Země.

20. 4., 15.00–16.30 hod.
ZA KAPLIČKAMI A KŘÍŽI ZÁBŘEHU NAD OD-
ROU: vycházka s průvodcem Bc. Petrem Přen-
díkem; sraz na zastávce Městský stadion.

21. 4., 14.00–17.00 hod.
MOTÝL: tvůrčí dílna; tvorba motýla ze strá-
nek vyřazených knih; v rámci oslav Dne Země.

21. 4., 14.30–16.00 hod.
SETKÁNÍ S  MAZLÍČKY: setkání dětí a jejich 
zvířecích kamarádů v  knihovně; tradiční akce 

obohacená o návštěvu paní veterinářky; v rám-
ci oslav Dne Země.

POBOČKA GURŤJEVOVA
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 599 522 321

celý měsíc
APRÍLOVÁNÍ: soutěž 

18. 4.–22. 4. během půjčování 
NEJSME TADY SAMI: soutěž; v rámci oslav Dne 
Země.

18. 4.–22. 4. během půjčování 
ZELENÁ SE ZELENÁ: výtvarná dílna; v  rámci 
oslav Dne Země.

dům kultury akord

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511, 
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz

1. 4. ve 20.00 hod. / Klub Akord
APRÍLOVÝ DISKOPLES: S  tanečními hity pro 
všechny generace. V programu orientální tan-
ce a losování vstupenek. Hraje DJ Sun. Vstupné 
220 a 160 Kč

5. 4. v 10.00 hod.
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT – Hravé divadlo: 
Pohádka Jana Vodňanského a Pavla Poláka 
o  chytrých kůzlátkách a vlkovi, plná vtip-
ných a hravých akcí. Doporučeno pro děti 
od 3 do 9 let, volná místa i pro veřejnost. 
Vstupné 65 Kč

5. 4. v 15.00 hod. / Klub Akord 
SENIOR KLUB - Kostarika očima Renáty Mo-
skalové: Cestopisná přednáška s projekcí foto-
grafií o Kostarice. Chybět nebude malá módní 
přehlídka a tradiční taneček. Vstup zdarma 
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10. 04. | OSTRAVA
19:00 | RT Torax Arena (SAREZA Poruba)

předprodej: ticketstream.cz  �  info: www.shaolin2016.cz
PartneřiPořádá
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Soukromá základní škola  
a mateřská škola, s. r. o.

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

P Ř I J Í M Á
děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
/děti a žáci s kombinacemi zdravotního postižení/

• velmi nízký počet dětí a žáků ve třídách
• logopedická péče s klinickým logopedem

• zdravotní tělesná výchova pod vedením fyzioterapeuta
• výuka alternativní komunikace – pro děti a žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami /LMP, STMP, TMP, PAS/
• plně kvalifi kovaný pedagogický sbor, asistenti pedagoga 
• velký důraz na reedukaci, socializaci, zvládnutí inkluze

• výuka cizích jazyků
• široká nabídka mimoškolních aktivit, zájmových útvarů 

• svoz a rozvoz dětí a žáků 

www.volgogradska.cz
www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/

Telefon: 602 713 226
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PRÁCCE PROOVÁDDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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 S
C
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KONTAKT NA INZERCI
Vážení klienti, uzávěrka inzerce do DUBNOVÉHO 
vydání JIŽNÍCH LISTŮ je již 15. 4. 2016.

Inzertní manažerka: Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

antonin.krumnikl@re-max.cz 733 164 162

ANTONÍN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN To nejlepší rozhodnutí, které můžete při pro-
deji nebo nákupu nemovitosti udělat.

í realitní služby v Ostravě a okolí.Poskytuji nadstandardní
Vytvořil jsem fukční plán celého procesu prodeje či koupě nemovitos-
ti a zakládám si na kvalitním zpracování inzerovaných nabídek. Díky 
tomu v relativně krátkém čase dosahuji výsledků, se kterými jsou mí 
zákazníci spokojeni. Co pravděpodobně oceníte při naší spolupráci?

loajalitu k zákazníkům
dostupnost pro zákazníky
zájem o potřeby zákazníků
úpřímné a férové jednání

výbornou znalost trhu
důraz na vzdělání v oboru
vysokou úspěšnost prodejů
rozsáhlou databázi zákazníků

Pokud zvažujete prodej nebo nákup nemovitosti v 
Ostravě a okolí zavolejte nebo napište email. UdělámO

si dostatek času k nalezení řešení, které Vám bude 
vyhovovat.

Oznámení o provozu nového 
ambulantního zdravotnického zařízení:

GYNET Lékařské centrum
Ambulance NEUROLOGIE

MUDr. Janka Gorgolová, MUDr. Irena Johannová
Kotlářova 8, Ostrava - Zábřeh 700 30

Objednávky každou středu od 7,00 do 14,00
tel.: 590 990 455

Smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami.
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Máte-li zájem o umístění inzerce, 
prosím volejte nebo pište na uvedený kontakt.
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antonin.krumnikl@re-max.cz 733 164 162

ANTONÍN To nejlepší rozhodnutí, které můžete při pro-
deji nebo nákupu nemovitosti udělat.

Poskytuji nadstandardní realitní služby v Ostravě a okolí.
Vytvořil jsem fukční plán celého procesu prodeje či koupě nemovitos-
ti a zakládám si na kvalitním zpracování inzerovaných nabídek. Díky 
tomu v relativně krátkém čase dosahuji výsledků, se kterými jsou mí 
zákazníci spokojeni. Co pravděpodobně oceníte při naší spolupráci?
•	 loajalitu k zákazníkům
•	 dostupnost pro zákazníky
•	 zájem o potřeby zákazníků
•	 úpřímné a férové jednání

•	 výbornou znalost trhu
•	 důraz na vzdělání v oboru
•	 vysokou úspěšnost prodejů
•	 rozsáhlou databázi zákazníků

Pokud zvažujete prodej nebo nákup nemovitosti v 
Ostravě a okolí zavolejte nebo napište email. Udělám 

si dostatek času k nalezení řešení, které Vám bude 
vyhovovat.



6. 4. ve 20.00 hod.
ANETA LANGEROVÁ – Na Radosti: Koncert 
za doprovodu kapely a smyčcového tria. Ane-
ta pokračuje v úspěšném turné Na Radosti ke 
stejnojmennému novému albu. Vstupné  470, 
420, 370 a 300 Kč 

8. 4. v 19.00 hod.
EDWARD ALBEE: KDO SE BOJÍ VIRGINIE 
WOOLFOVÉ? Městská divadla pražská - Di-
vadlo Rokoko: Slavné komorní drama plné 
překvapivých zvratů i absurdních krutých her, 
hluboká sonda do partnerských vztahů. Režie: 
Petr Svojtka. Hrají:  Veronika Gajerová, Aleš 
Procházka, Viktor Dvořák, Veronika Kubařová. 
Vstupné 400, 350 a 300 Kč

12. 4. v 10.00 hod. 
AKTIVNÍ SENIOR – Cvičení na balónech: 
Přednáška lektorky Zuzany Kaiser s  praktic-
kou ukázkou cviků na velkých balónech. Vstup 
zdarma – kapacita omezena, nutná rezervace 
předem na recepci DK Akord – tel. 596 762 511, 
info@dk-akord.cz.

15. 4. – dopoledne
Molière: TARTUFFE – ArtWay Theatre: Kla-
sicistická francouzská komedie od  Molièra 
ze 17. století. Doporučeno pro žáky 2. st. ZŠ 
a studenty SŠ, ale volná místa i pro veřejnost. 
Vstupné 90 Kč

15. 4. v 19.00 hod.
Tracy Letts: ZABIJÁK JOE, Divadlo Kalich: 
Kultovní černá romance Tracyho Lettse. Drs-
ná komedie o jedné velmi svérázné rodince 
z městské periferie, kde se bratr se sestrou 
rozhodnou vyřešit své finanční potíže tím, že 
najmou vraha na svou vlastní matku, která má 
uzavřenou značně vysokou životní pojistku. 
Režie: Petr Svojtka Hrají: Igor Chmela, Marek 
Taclík, Tatiana Vilhelmová alt. Ivana Jirešová 
a další. Vstupné 420, 370, 320 a 200 Kč

16. 4. v 19.00 hod. / Klub Akord
TANČÍRNA: Večer příznivců společenského 
tance. Hudební režie: Vladimír Koždoň. Vstup-
né 99 Kč

18. 4. v 19.00 hod.
Jean-Luc Godard, Peter Serge Butko: BLÁZ-
NIVÝ PETŘÍČEK – SergeArt: Gangsterská po-
hádka podle stejnojmenného filmu s J. P. Bel-
mondem o mladém znuděném muži a krásné 
teroristce, kteří na útěku před policií a vlastními 
rodinami nacházejí ten nejvražednější cit – lás-
ku. Hrají Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová. 

20. 4. v 19.00 hod.
MICHAL HRŮZA a kapela Hrůzy: HRŮZA V DI-
VADLE: pokračování úspěšné tour po tuzem-
ských divadlech. Vstupné 490, 440, 390 a 200 
Kč, děti do 15 let 30% sleva

21. 4. ve 20.00 hod. / Velký sál
HOP TROP: Jarní turné folkové legendy k vydá-
ní DVD Hop Trop 35 let. Jaroslav Samson Lenk, 
Ladislav Huberťák Kučera a Jaromír Šroub Von-
dra  připravili zcela nový program obohacený 
o projekci. Vstupné: 350 Kč, ZTP 300 Kč

23. 4. v 16.30 hod. / Velký sál
JEN POČKEJ, ZAJÍCI!: Divadlo Applause: Vý-
pravná divadelní pohádka à la klauniáda na 
motivy legendárního stejnojmenného animo-
vaného seriálu. Vstupné 130 Kč

23. 4. ve 20.00 hod. / Klub Akord
LENKA LO HRŮZOVÁ + Public Relations: Ví-
tězka Hlasu Československa 2014 se předvede 
se svou rockovou kapelou LoGarytmy. Vstupné 
předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč 

29. 4. v 19.00 hod.
ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS: 
Nás to tady furt baví!: Koncert plný swingo-
vých a hot-jazzových hitů ke 20. výročí kapely.
Vstupné 450, 410, 370 a 250 Kč

30. 4. v 19 hod. / Klub AKORD
IMPROVIZAČNÍ DIVADLO Z OSTRAVY / V RÁM-
CI PROJEKTU STU2-NA: Klubové studentské 
představení, kde improvizace herců na dané 
téma je základem představení. Vstupné 30 Kč

PŘIPRAVUJEME
10. 5. v 19.00 hod.
David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ - Divadlo pod 
Palmovkou: Hra podle tajných deníků králov-
ského logopeda Lionela Logua. Skutečností 
inspirovaný osud britského krále potýkajícího 
se s koktáním, které stejně jako jeho nesmělost 
a psychická zranitelnost zásadně ohrožují bu-
doucnost království, jenž se nachází na prahu 
světové války... Režie: Petr Kracik. Hrají: Martin 
Stránský, Dušan Sitek, Simona Vrbická alt. Pet-
ra Horváthová a další.

13. 5. v 19.00 hod.
WARREN ADLER: VÁLKA ROSEOVÝCH - Diva-
dlo A. Dvořáka Příbram: Černá komedie o roz-
padu manželství „bez důvodu“. Režie: Ondřej 
Sokol. Hrají: Michal Dlouhý, Helena Lapčíková 
alt. Kateřina Lojdová, Lukáš Král, Roman Štabr-
ňák a další.

14. 5. v 19.00 hod.
HONZA NEDVĚD: Letos oslaví Honza 50 let na 
pódiu. Pro svůj návrat na pódia si přizval dvě 
skvělé hudební osobnosti: Pavla Helana a Jin-
dru Koníře.

19. 5. ve 20.00 hod.
CELEBRITY – Studio Dva: Celovečerní one 
man show Ondřeje Sokola à la stand-up come-
dy. Nečekaný pohled do jeho soukromí a téměř 
všech umělců v České republice. 

31. 5. v 19.00 hod.
CAVEMAN: Máte chuť se rozesmát až k slzám? 
Přijďte se podívat na slavnou one man show 
o  tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
o  rozdílech mezi námi, o  lásce, partnerství 
a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

13. 6. v 19.00 hod.
Václav Havel, Karel Brynda: MLÝNY - Divadlo 
Sklep: Absurdní komediální drama z vojenské-
ho prostředí. Děj se odehrává za socialismu 
kdesi ve vojenském útvaru. Režie: Jiří Fero Bur-
da. Hrají: Jiří Fero Burda, Jan Slovák, David Vá-
vra alt. Robert Nebřenský, Tomáš Hanák, Fran-
tišek Váša, Milan Šteindler alt. Ondřej Trojan, 
Zdeněk Marek, Petr Koutecký, Monika Načeva 
alt. Hana Pafková. 

20. 6. v 19.00 hod.
VYSAVAČ – Studio Dva: Bohumil Klepl  v  je-
dinečné komediální one man show Patrika 
Hartla  o  zamilovaném uklízeči z  nákupního 
centra.

středisko volného Času 
ostrava-zábřeh

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062, 
607 046 379, www.svczabreh.cz

16. 4. 
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ LIGY: florbal, info 
p. Nováček

17. 4. 
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ LIGY: aerobic, info 
p. Nováček

29. 4. 
SLET ČARODĚJNIC: info p. Řehořová

POBOČKA V ZÁLOMU
V Zálomu 1, Pískové Doly, tel.: 724 034 750

17. 4. v 10.00 hod.
TVOŘIVÁ SOBOTA, RUKODĚLNÉ DÍLNY: jarní 
vazby z pedigu, fimo, smalt, registrace nutná 
předem, info: p. Červená

21. 4., 9.00–16.00 hod.
DEN ZEMĚ: ekologická akce pro veřejnost 
zdarma, parkoviště za nám SNP, Ostrava-Zá-
břeh, info: p. Červená

27. 4. v 15.00 hod.
SLET ČARODĚJNIC 

POBOČKA DUBINA
J. Matuška 26a, tel.: 727 856 841

28. 4.
SLET ČARODĚJNIC: info: p. Volek

sPortovní centrum 
dubina

Horní 287/81, Ostrava-Dubina, tel.: 721 177 300, 
www. scdubina.cz

2. 4.–4. 4.
FLORBAL – 1. SC VÍTKOVICE: Play-off – semi-
finále mužů

2. 4., 8.00–13.00 hod.
FLORBAL - 1. SC VÍTKOVICE: elévové Draci

6. 4.
FLORBAL – 1. SC VÍTKOVICE: Play-off – semi-
finále žen

7. 4.
FLORBAL – 1. SC VÍTKOVICE: Play-off – semi-
finále mužů

8. 4.–10. 4.
FLORBAL – 1. SC VÍTKOVICE: Play-off – semi-
finále mužů a žen

10. 4., 8.00–14.00 hod.
FLORBAL - 1. SC VÍTKOVICE: přípravka Lvíčata

15. 4., 7.30–15.00 hod.
FLORBAL - BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V  OST-
RAVĚ: turnaj středních – církevních škol

21. 4., 8.00–18.00 hod.
FLORBAL - TV POLAR: RBP STREET HOCKEY 
2016

24. 4., 9.00–14.30 hod.
FLORBAL - 1. SC VÍTKOVICE: mladší žákyně

29. 4.–30. 4. 
BASKETBAL: SBŠ Ostrava (Národní festival 
minižáků a minižákyň 2016)
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jižní listyškolství

Soukromá základní škola  
a mateřská škola, s. r. o.

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

P Ř I J Í M Á
děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
/děti a žáci s kombinacemi zdravotního postižení/

• velmi nízký počet dětí a žáků ve třídách
• logopedická péče s klinickým logopedem

• zdravotní tělesná výchova pod vedením fyzioterapeuta
• výuka alternativní komunikace – pro děti a žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami /LMP, STMP, TMP, PAS/
• plně kvalifi kovaný pedagogický sbor, asistenti pedagoga 
• velký důraz na reedukaci, socializaci, zvládnutí inkluze

• výuka cizích jazyků
• široká nabídka mimoškolních aktivit, zájmových útvarů 

• svoz a rozvoz dětí a žáků 

www.volgogradska.cz
www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/

Telefon: 602 713 226
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PRÁCCE PROOVÁDDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra, 
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou, 

rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji. 
Pošlete SMS, RK nevolat!
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C

-3
51

77
3/

03
S

C
-3

51
86

8/
01

KONTAKT NA INZERCI
Vážení klienti, uzávěrka inzerce do DUBNOVÉHO 
vydání JIŽNÍCH LISTŮ je již 15. 4. 2016.

Inzertní manažerka: Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

antonin.krumnikl@re-max.cz 733 164 162

ANTONÍN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN To nejlepší rozhodnutí, které můžete při pro-
deji nebo nákupu nemovitosti udělat.

í realitní služby v Ostravě a okolí.Poskytuji nadstandardní
Vytvořil jsem fukční plán celého procesu prodeje či koupě nemovitos-
ti a zakládám si na kvalitním zpracování inzerovaných nabídek. Díky 
tomu v relativně krátkém čase dosahuji výsledků, se kterými jsou mí 
zákazníci spokojeni. Co pravděpodobně oceníte při naší spolupráci?

loajalitu k zákazníkům
dostupnost pro zákazníky
zájem o potřeby zákazníků
úpřímné a férové jednání

výbornou znalost trhu
důraz na vzdělání v oboru
vysokou úspěšnost prodejů
rozsáhlou databázi zákazníků

Pokud zvažujete prodej nebo nákup nemovitosti v 
Ostravě a okolí zavolejte nebo napište email. UdělámO

si dostatek času k nalezení řešení, které Vám bude 
vyhovovat.

Oznámení o provozu nového 
ambulantního zdravotnického zařízení:

GYNET Lékařské centrum
Ambulance NEUROLOGIE

MUDr. Janka Gorgolová, MUDr. Irena Johannová
Kotlářova 8, Ostrava - Zábřeh 700 30

Objednávky každou středu od 7,00 do 14,00
tel.: 590 990 455

Smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami.
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Máte-li zájem o umístění inzerce, 
prosím volejte nebo pište na uvedený kontakt.
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Detoxikace organismu 
= zdravější 

a kvalitnější život 

Centrum metody C. I. C. nabízí:
• zkušené terapeuty Joalis
• indikace organismu přístrojem

Salvie
• poradenství pro optimální zdraví

email: centrumostrava@joalis.cz
tel.: 730 517 776, 553 034 370
Pražákova 7, Ostrava – Mariánské Hory

www.              .cz
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INZE

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

PRO MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN

OPTIKA TRIUMPH

NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY
SLEVY
Samozabarvovací

S prémiovou antireflexní úpravou
a ochranou před UV zářením

S hydrofobní úpravou

Ztenčené       Odlehčené

PPRO

H

KY

ou

VELKÉ
NA BRÝLOVÉ OBRUBYNA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY
SLEVA až 50 %AKCE 1+1 ZDARMA

JARNÍ SLEVY

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 | www.triumphoptical.cz
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Soukromá základní škola  
a mateřská škola, s. r. o.

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

P Ř I J Í M Á
děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
/děti a žáci s kombinacemi zdravotního postižení/

• velmi nízký počet dětí a žáků ve třídách
• logopedická péče s klinickým logopedem

• zdravotní tělesná výchova pod vedením fyzioterapeuta
• výuka alternativní komunikace – pro děti a žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami /LMP, STMP, TMP, PAS/
• plně kvalifi kovaný pedagogický sbor, asistenti pedagoga 
• velký důraz na reedukaci, socializaci, zvládnutí inkluze

• výuka cizích jazyků
• široká nabídka mimoškolních aktivit, zájmových útvarů 

• svoz a rozvoz dětí a žáků 

www.volgogradska.cz
www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/

Telefon: 602 713 226
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PRÁCCE PROOVÁDDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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 S
C
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KONTAKT NA INZERCI
Vážení klienti, uzávěrka inzerce do DUBNOVÉHO 
vydání JIŽNÍCH LISTŮ je již 15. 4. 2016.

Inzertní manažerka: Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

antonin.krumnikl@re-max.cz 733 164 162

ANTONÍN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN To nejlepší rozhodnutí, které můžete při pro-
deji nebo nákupu nemovitosti udělat.

í realitní služby v Ostravě a okolí.Poskytuji nadstandardní
Vytvořil jsem fukční plán celého procesu prodeje či koupě nemovitos-
ti a zakládám si na kvalitním zpracování inzerovaných nabídek. Díky 
tomu v relativně krátkém čase dosahuji výsledků, se kterými jsou mí 
zákazníci spokojeni. Co pravděpodobně oceníte při naší spolupráci?

loajalitu k zákazníkům
dostupnost pro zákazníky
zájem o potřeby zákazníků
úpřímné a férové jednání

výbornou znalost trhu
důraz na vzdělání v oboru
vysokou úspěšnost prodejů
rozsáhlou databázi zákazníků

Pokud zvažujete prodej nebo nákup nemovitosti v 
Ostravě a okolí zavolejte nebo napište email. UdělámO

si dostatek času k nalezení řešení, které Vám bude 
vyhovovat.

Oznámení o provozu nového 
ambulantního zdravotnického zařízení:

GYNET Lékařské centrum
Ambulance NEUROLOGIE

MUDr. Janka Gorgolová, MUDr. Irena Johannová
Kotlářova 8, Ostrava - Zábřeh 700 30

Objednávky každou středu od 7,00 do 14,00
tel.: 590 990 455

Smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami.
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Máte-li zájem o umístění inzerce, 
prosím volejte nebo pište na uvedený kontakt.
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O med, Vejce, zeleninu, OVOce i bylinky  
je Velký zájem

Na tržnici u náměstí SNP byla zahájena v pátek 18. března nová 
tradice tzv. farmářských trhů. Ty by se i v budoucnu měly konat 
vždy jednou měsíčně. 

Nejen dokonalé jarní počasí přilákalo vysoký počet návštěvníků 
k nákupu regionálních výrobků. Na 30 drobných pěstitelů a výrobců 
přivítalo příchozí svým kvalitním sortimentem. Lidé si mohli nakoupit 
med, domácí vajíčka, čerstvé ovoce, ale také bylinky nebo sazenice. 
První farmářské trhy se nesly v duchu Velikonoc a vedle tradičního 

zboží farmáři nabízeli také výrobky spojené se svátky jara. „Budeme 
rádi, když obyvatelé Jihu přijmou farmářské trhy za své a zvyknou 
si je v  hojném počtu navštěvovat. My zase na oplátku budeme 
stále vylepšovat na základě připomínek občanů jejich kvalitu. Stá-
le například hledáme prodejce těch nejlepších českých a sloven-
ských výrobků,“ řekla místostarostka městského obvodu Ostrava-
Jih Věra Válková. DALŠÍ FARMÁŘSKÉ TRHY SE BUDOU KONAT 
20. DUBNA OD 7 DO 18 HODIN.
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zoom

www.ovajih.cz


