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V HLAVNÍ ROLI PSÍ ODDANOST. Pes jako zachránce, pomocník i jako fintil. To je 
jen pár bodů z programu akce Pes přítel na Jihu. Tento přátelský festival pro všechny 
milovníky psů se uskuteční 4. června na louce mezi ulicemi Dr. Šavrdy a Zdeňka Cha-
labaly v městské části Bělský Les. Od 10 do 16 hodin jsou připraveny aktivity pro ce-
lou rodinu. Příchozí se dovědí rovněž novinky týkající se psího stravování, seznámí se 
s aktivitami veterinární služby nebo psího fyzioterapeuta a zároveň zjistí výhody psích 
hotelů či salonů. Více informací o festivalu lze najít na webu: www.pespritelnajihu.cz.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Každý občan s trvalým pobytem na úze-

mí Ostravy má do 30. června povinnost za-
platit poplatek za komunální odpad. Ten se 
hradí jednou za kalendářní rok, přičemž jeho 
aktuální výše je 498 korun za osobu a rok. 
Platit lze bankovním převodem, složenkou, 
QR kódem, prostřednictvím SIPO, v poklad-
ně Magistrátu města Ostrava (Prokešovo 
náměstí 8, budova Nové radnice, kancelář 
číslo 101) nebo pomocí online platby na por-
tále: platebniportal.ostrava.cz.

Od 1. ledna 2019 se povinnost uhradit po-
platek za komunální odpad vztahuje také na 

osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny. 
Pro občany městského obvodu Ostrava-Jih 
se jedná o adresu Horní 791/3 v Hrabůvce.

Číslo bankovního účtu je 30015-
1649297309/0800. Variabilní symbol je 
k  dispozici na stránkách: www.ostrava.cz 
v sekci Úřad pod odkazy Nejhledanější – Plat-
ba za komunální odpad.

Pro bližší informace mohou ob-
čané také využít službu call cent-
ra, které funguje na telefonním čísle: 
800 990 980, případně e-mailovou adresu: 
komunalniodpad@ostrava.cz.

POZVÁNKA NA 
ZASTUPITELSTVO

Zasedání Zastupitelstva měst-
ského obvodu Ostrava-Jih se koná 
9. června 2022 od 13 hodin ve 4. patře 
budovy A  Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih. Zájemci mohou v  den 
konání zastupitelstva sledovat celé 
jednání online přenosem na internetu. 
Pořízen bude také videozáznam na 
youtube kanálu Městský obvod Os-
trava-Jih.

SLAVNOSTI JIHU JSOU VYPRODÁNY

Slavnosti Jihu hlásí vyprodáno. Ve dnech 
18. a  19. června, kdy se akce na bývalém 

fotbalovém stadionu NH Ostravy na ulici 
Svazácká v  Zábřehu uskuteční, už na místě 

nebude možné vstupenky zakoupit. Kapaci-
ta areálu je naplněna. Vstupenky byly v na-
bídce od února. Každopádně je pro příchozí 
nachystána spousta zábavy pro celou rodinu 
včetně bohatého programu pro děti. O  hu-
dební doprovod se postarají například Olym-
pic, Kali, Monkey Business, Divokej Bill (na 
snímku), Lenny, Jelen, Poetika či Buty.

Také osoby, které mají vstup zdarma 
(děti do 120 cm výšky v doprovodu dospě-
lé osoby, lidé starší 65 let, držitelé průkazu 
TP, ZTP a  ZTP/P s  doprovodem), se musí 
prokázat volnou vstupenkou.

Bližší informace o Slavnostech Jihu jsou 
průběžně uveřejňovány na facebooko-
vém profilu obvodu: www.facebook.com/
mob.ovajih.

PŘIBUDOU NOVÁ 
PARKOVACÍ MÍSTA

Poptávka po vyšším počtu parkovacích 
míst bude uspokojena v  další lokalitě na-
šeho obvodu. Aktuálně vzniká parkoviště 
mezi ulicemi Jugoslávská a Tylova v Zábře-
hu, a to v prostoru po demolici původního 
obchodu Lidl.

„Veřejnost bude mít k  dispozici přibliž-
ně sto padesát kolmých parkovacích míst. 
Šest míst je přitom vyhrazeno pro osoby 
imobilní. K  jednotlivým dlážděným par-
kovacím pásům budou zřízeny asfaltové 
příjezdové komunikace,“ upřesnila místo-
starostka Hana Tichánková, jež má v gesci 
investice obvodu. Zároveň dodala, že navr-
hované parkoviště s  nově osazenými LED 
svítidly bude napojeno dvěma sjezdy na 
ulici Tylovu. V  lokalitě rovněž dojde k  vý-
sadbě stromů a keřů.

Celkové náklady této investiční akce, kte-
rá by měla být dokončena letos v říjnu, jsou 
16,5 milionu korun. Částkou 10 milionů korun 
se na stavbě podílí společnost Lidl.

Foto: archiv kapely Divokej Bill

Foto: Lukáš Ston
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Milí Jižané,
jak plánujete prožít léto? Venkovní tep-

loty letí vzhůru a  obdobně stoupající ten-
denci mají bohužel, jak všichni pociťujeme, 
i ceny. U léta máme jistotu, že s příchodem 
podzimu skončí, u  pohybu cen těžko říci… 
Každopádně se snažíme, abyste si prázd-
ninové měsíce mohli v pohodě užít i přímo 
v obvodu.

Na většinu akcí, které pro vás připravu-
jeme, je vstup zdarma. Stejně tak do škol-
ních sportovních areálů v  obvodu, které 
jsou přes sezonu opět přístupné veřejnosti. 
Máme štěstí, že i půvabná příroda je doslova 
na dosah, vyrazit lze pěšky nebo na kole do 
areálu Rybníky Pod Hurou, Bělského lesa, 
k  Odře nebo Ostravici. Lidé s  trvalým po-
bytem v Ostravě jsou na tom obecně lépe. 
Platí nejnižší daně z nemovitostí v zemi, mají 
levnou a  dostupnou městskou hromadnou 
dopravu, poplatek za odpad je přibližně 
poloviční, než jsou náklady na jeho svoz, 
třídění a  likvidaci, a  v  obecních bytech se 

zvyšovaly nájmy jen minimálně. K občanům 
může mířit cílená pomoc v rámci sociálních 
služeb, včetně dotovaných aktivit pro senio-
ry. Trvalý pobyt v Ostravě se prostě vyplácí 
i tam, kde by to člověk nečekal. 

V současnosti například řešíme možnost 
vzniku parkovací zóny. Jak se ukazuje, řada 
lidí v dotčené lokalitě tam nemá hlášen trva-
lý pobyt, což by pro ně znamenalo nemož-
nost v  zóně dlouhodobě parkovat. Zvažte 
zkrátka, zda nepřišel čas zajít k nám na úřad 
a trvalý pobyt si zde jednoduše zařídit. Po-
čet trvale přihlášených obyvatel rozhoduje 
také o financích, které obvod dostává. Více 
peněz znamená více opravených chodníků, 
škol a  školek, volnočasových míst i  aktivit 
a  všeho dalšího, co může udělat život na 
Jihu zase o něco příjemnější. Ale to vše ur-
čitě víte.

Užívejte si hezké odpočinkové chvíle, dny 
i celé měsíce. Léto na Jihu budiž pochvále-
no!

starosta Martin Bednář

PRÁZDNINOVÝ DEN MĚSTSKÝCH OBVODŮ
Společná akce pro širokou veřejnost je ve 

spolupráci městských obvodů Ostrava-Jih 
a Ostrava-Nová Bělá připravena na prázdni-
novou sobotu 6. srpna. 

Areál Integrovaného výjezdového centra 
Ostrava-Jih, který se nachází na ulici Kamin-
ského 636/12 v  Nové Bělé, bude návštěv-
níkům přístupný od 10 do 19 hodin a  jak 
slibují organizátoři, nabídne vskutku pestrý 
program.

Představeny budou aktivity Integrované-
ho výjezdového centra, jako jsou například 

ukázky práce hasičů, záchranářů, policejních 
psů i koní, stejně tak Armády České repub-
liky, vojáků Krajského vojenského velitelství 
Ostrava i řada sportovních a kulturních sub-
jektů působících v obvodu.

Příchozí se mohou těšit také na herní 
zóny pro děti, hudební program, chybět ne-
bude občerstvení.

Vstup na akci je zdarma. Bližší informa-
ce budou postupně uveřejňovány na webu: 
www.ovajih.cz a  facebookovém profilu 
obvodu.

LÉTO NA KOLE VE ZNAMENÍ NĚKOLIKA DVOJEK
Oblíbená cyklovyjížďka Léto na kole se 

vrací ve velkém stylu. A  tentokrát ve zna-
mení dvojek a jejich násobků. Čtvrtý ročník 
odstartuje 11. června 2022 v našem obvodě, 
přičemž na účastníky čeká 22 kilometrů. 
Jako místo startu byla vybrána lokalita Ko-
liby v Bělském Lese. Následně se milovníci 
cyklistiky vydají směr Hrabová, Paskov, Kr-
melín, Nová Bělá a Stará Bělá, kde je cíl le-
tošního Léta na kole.

V  každém obvodu či obci se bude na-
cházet stanoviště, kde příznivci cyklistiky 
získají razítko na účastnickou kartu, kterou 
obdrží před startem. Účastníci s  razítky 
ze všech stanovišť dostanou po předlo-
žení této karty v  cílové Staré Bělé zdarma 

drobné občerstvení a  mohou se zapojit 
i  do tomboly. V  případě zájmu lze využít 
registraci zdarma na e-mailové adrese: 
letonakole@ovajih.cz nebo na webových 
stránkách: www.letonakole.cz, kde je k dis-
pozici také kompletní trasa této vyjížďky. 
Start jízdy je naplánován na 9.30 hodin. Re-
gistrace účastníků a vydávání účastnických 
kartiček začne už o hodinu dříve.

„Léto na kole je vhodné pro celé rodiny, 
včetně dětí, které zvládnou ujet vypsanou 
trasu. Rozhodně nepůjde o žádný závod, jde 
hlavně o oslavu cyklistiky a pohybu. Věřím, 
že zažijeme společně na dvou kolech spous-
tu legrace a zábavy,“ láká na akci starosta 
Martin Bednář.

www.ovajih.cz3 www.ovajih.cz3
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OPRAVENÉ CHODNÍKY ZAJIŠŤUJÍ VĚTŠÍ KOMFORT

Během června bude zahá-
jena souvislá oprava chodní-

ků podél celé ulice Františka 
Hajdy a vybraných chodníků ve 

vnitrobloku mezi ulicemi Fran-
tiška Hajdy a Krestova.

„Chodníky získají zámkovou 
dlažbu a rovněž budou pro pěší 
bezbariérové,“ upřesnil vedoucí 
odboru dopravy a komunálních 
služeb Daniel Jeřábek s  tím, že 
radnice za tuto stavbu rozděle-
nou do čtyř etap zaplatí 18 mi-
lionů korun. Ukončení prací se 
předpokládá v  září letošního 
roku. V  následujícím období se 
počítá také s opravami chodní-
ků, které se nacházejí na druhé 
straně bytových domů ulice 
Františka Hajdy. Rovněž je plá-
nováno vybudování dělené 

stezky pro chodce a  cyklisty 
ve velmi frekventované trase 
vedoucí od obchodního centra 
Venuše až k  budově Základní 
školy Alberta Kučery.

Další opravy chodníků pro-
bíhají také na ulicích Staňkova, 
Svornosti, J. Matušky, U Hrůbků 
a Z. Vavříka. Zároveň rekonstruk-
cí procházejí venkovní schodiště 
na ulicích 29. dubna a Výškovic-
ká a rovnou dvě schodiště na uli-
ci Srbská. Ve všech případech se 
počítá s tím, že práce v celkovém 
rozsahu téměř dva miliony korun 
budou ukončeny během letošní-
ho července.

Jedním z míst, kde se v současnosti opravují chodníky, je také ulice 
U Hrůbků.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU K PARKOVÁNÍ

Vedení obvodu se stále snaží 
nacházet cesty, jak zlepšit situa-
ci s parkováním na Jihu, ačkoliv 
rozšiřování ploch pro parkování 
osobních vozů i  dodávek nara-
zilo na své limity. I proto dosta-
li obyvatelé obvodu možnost 
vyjádřit se k  této problematice 
v dotazníku, který mohli během 
března online vyplnit.

„Celkem jsme obdrželi 667 
reakcí, což značí, že je o tuto pro-
blematiku opravdu velký zájem. 
Za všechny podněty a  náměty 
děkujeme, a  přistoupíme k  nim 
jak z  koncepčního hlediska, tak 
při řešení konkrétních záležitos-
tí,“ řekl místostarosta Jan Dohnal 
s tím, že 85 procent respondentů 
uvedlo, že v obvodě je opravdu 
složité zaparkovat.

Hlavním záměrem dotazníku 
bylo zjistit, zda je reálné mít na 

Jihu hlídané či jinak zabezpe-
čené parkovací plochy, kde by 
bylo možné dlouhodobě vozidla 
odstavit a  nabídnout řidičům 
například službu svozu nebo 
odvozu na tato parkoviště. Od-
tud by byl svoz či odvoz realizo-
ván zdarma či za zvýhodněných 
podmínek prostřednictvím vozů 
městské hromadné dopravy, 
dotovaným svozem vozy taxi 
či na půjčovacích či vlastních 
kolech. Případně by se na tato 
místa docházelo pěšky. „Přibliž-
ně polovina respondentů ten-
to návrh vítá,“ podotkl Dohnal 
s tím, že výsledky nabídly i pře-
kvapující zjištění.

„Navrhovaná přeprava pěš-
ky, od  respondentů, jimž se 
tento záměr líbí, je pro nás 
překvapující, neboť kontras-
tuje s  mnoha dalšími komen-

táři v  tom smyslu, že se lidem 
nechce pěšky ani pár metrů 
a nejraději by všichni parkovali 
kousek od vchodu do domu,“ 
doplnil místostarosta. „Je třeba 
si uvědomit, že pokud bychom 
našli třeba 200 lidí, kteří by si 
byli ochotni na toto hlídané 
parkoviště auto odstavit, tak se 
nám díky tomu 200 jiných míst 
uvolní, což je více, než jsme na-
příklad za rok schopni posta-
vit,“ upřesnil.

Další řešení spočívá v  tom, 
že vyhrazená parkovací stání 
v místě bydliště by byla prona-
jata jen na čas, který je k parko-
vání potřebný. V případě, že by 
dotyční řidiči odcestovali na do-
volenou nebo na delší služební 
cestu, bylo by místo po dobu 
jejich nepřítomnosti nabídnuto 
jiným osobám, které by systém 
registroval. „Tři čtvrtiny odpově-
dí potvrdily zájem o tuto formu 

parkování. Věříme, že systém 
zpoplatnění a  zároveň sdílení 
umožní maximalizaci využití 
takto vyhrazeného veřejného 
prostoru. Zároveň je nám jasné, 
že není možné vyhradit všech-
na parkovací místa,“ zmínil Jan 
Dohnal.

Respondenti přišli také s ce-
lou řadou dalších podnětů, kte-
rými se vedení obvodu bude za-
obírat. „Za všechna doporučení 
jsme vděčni, protože jsou pro 
nás cennou inspirací při hledání 
konkrétních řešení,“ uzavřel mí-
stostarosta Dohnal.

Ti, kteří se do tohoto dotaz-
níku zapojili a uvedli e-mailovou 
adresu, byli zařazeni do sloso-
vání. Pět z nich bylo vylosováno 
a následně kontaktováno s tím, 
aby si na radnici vyzvedli od-
měnu ve formě trička s motivy 
městského obvodu fajnOVA Os-
trava-Jih.
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PŘIHLAŠOVÁNÍ NÁVRHŮ JE V POLOVINĚ

Ještě do 30. června je mož-
né podávat návrhy na zlepšení 
života v obvodu. Nápady bývají 
každoročně různorodé, záleží 
na kreativitě a inspiraci každého 
z  autorů, obyvatel Ostravy-Ji-
hu. „V současné době máme na 
radnici zajímavé nápady. Děkuji 
všem, kteří už svůj návrh podali, 
nebo jej začali s  koordinátor-
kami konzultovat. Vy ostatní, 
určitě neváhejte a  zkuste také! 
Třeba i díky vám vznikne u nás 
na Jihu něco krásného,“ po-
vzbudila všechny místostarost-
ka Hana Tichánková. Dodala, že 
na jednoho z  autorů podaných 
návrhů, které splní požadavky 
pro podání, čeká za aktivitu od-
měna v  podobě kreativní sady 
od společnosti Koh-i-noor.

Přihlášky je možné podá-
vat elektronicky na webových 
stránkách: www.nasjih.cz, nebo 
poslat poštou či přinést rovnou 
na radnici. Tištěný formulář byl 
uveřejněn v  květnovém vydání 
Jižních listů, formuláře jsou do-
stupné také na radnici.

Vzhledem k  tomu, že se 
některé prvky objevují častě-
ji, tak je na uvedeném webu, 
a  to v  sekci Základní informa-
ce, článek Jak stanovit náklady 
na nápad, uveřejněn také ceník 
nejčastěji se objevujících prvků.

Realizace projektů z  minu-
lých ročníků stále pokračuje. 
V ZŠ Horymírova bylo na začát-
ku května otevřeno nové wor-

koutové a dětské hřiště. V červ-
nu je pro veřejnost přístupné 
od pondělí do pátku od 16 do 19 
hodin a  od 12 do 19 hodin přes 
víkend. Samozřejmě bude ote-
vřeno i během letních prázdnin. 
Za návštěvu stojí i  Bosá stezka 
pod ulicí Staňkova, blízko Běl-
ského lesa. Projekt byl hotový 
už na podzim loňského roku, 
ale jelikož má Bosá stezka slou-
žit k procvičování a prokrvování 
bosých chodidel, vhodný čas pro 
její využívání teprve přichází.

V červnu by se pro veřejnost 
mělo otevřít Mezigenerační hři-
ště v ZŠ Krestova. Projekt však 
nabral skluz kvůli počasí. Au-
torka tohoto nápadu si klade 
za cíl vytvořit na školní zahra-
dě příjemné místo plné zeleně, 
stromů, květin a  bylin. Jelikož 
v  dubnu bylo skutečně aprílo-
vé počasí a  teploty na začátku 
května neumožňovaly výsadbu, 
muselo se s  umístěním rost-
lin a  výsevem trávy počkat na 
vhodnější dobu. Během léta 
budou instalovány i včelí úly. Po 
dohodě s autorem byly úly pře-
místěny na zahradu v  ulici Ha-
sičská, aby měly včely větší klid.

Více informací k  partici-
pativnímu rozpočtu Náš Jih 
a  k  nově realizovaným projek-
tům lze zjistit na webových 
stránkách: www.nasjih.cz nebo 
na sociálních sítích. Na případ-
né otázky všem zájemcům 
odpoví koordinátorka projek-

tu Tereza Kašingová buď pro-
střednictvím e-mailové adresy: 
tereza.kasingova@ovajih.cz či 
telefonního čísla: 720  952  981. 

Je také možné domluvit si onli-
ne schůzku nebo v pondělí a ve 
středu osobní setkání přímo na 
radnici (Horní 3, Hrabůvka).

Bosá stezka; projekt z roku 2020 Workoutové hřiště v ZŠ Horymírova; projekt z roku 2020

PODMÍNKY, KTERÉ JE NUTNÉ DODRŽET
 » Maximální hodnota návrhu je 2 500 000 Kč.
 » Autor návrhu je obyvatelem Jihu a už mu bylo 16 let.
 » Projekt je podán na předepsaném formuláři a  obsahuje 

všechny povinné přílohy.
 » Nápad podpořilo svými podpisy na podpisové listině 

15 obyvatel Jihu starších 16 let.
 » Projekt má lokální charakter, bude realizován v  jedné ze 

čtyř částí obvodu a užitek z něj budou mít zejména oby-
vatelé obvodu.

 » Realizace nápadu je v kompetenci městského obvodu a je 
možná do 12 měsíců, v případě, že je nutné opatřit územní 
souhlas nebo jiná povolení stavebního úřadu, do 18 měsíců.

 » Lokalita pro realizaci se nachází na pozemku svěřeném do 
správy městského obvodu.

JAKÉ NÁPADY NELZE PŘIJMOUT?
 » Nápady směřující do bytového fondu.
 » Opravy a úpravy komunikací.
 » Vybudování parkovišť.
 » Vybudování či opravy chodníků a  cyklostezek (chodníky 

je možné do projektu zahrnout jen tehdy, pokud celkové 
náklady na jejich vybudování nepřekročí 20 procent odha-
dovaných nákladů na celý projekt).

INSPIRACE Z JINÝCH MĚST ČI OBVODŮ
 » Houpačky pro děti na vozíčku (Znojmo)
 » Defibrilátory do města (Chomutov)
 » Poeziomat, posezení mezi stromy (Ostrava-Poruba)
 » Městský ovocný sad s květnou loukou (Brno)

Foto: Adam Šebesta Foto: Adam Šebesta
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Nikdo nepochybuje, že bydlení je jedním ze základních faktorů samotné existence a rozvoje kteréhokoli města kde-
koli na světě. Jeho kvalitu ovlivňuje celá řada nejen technických, ale i bezpečnostních a pocitových podmínek, stejně 
jako upravená a udržovaná veřejná prostranství a úroveň občanské vybavenosti. Ano, to vše tvoří genius loci každého 
takového místa. A aby ho člověk mohl nazývat svým domovem, zdaleka nestačí jen obývat čtyři stěny vlastního nebo 
nájemního bytu…
V posledních letech se na Jihu daří bytové i nebytové oblasti ve správě obvodu dát vyšší smysl než jen vymyslet, rekon-
struovat, udělat anebo prodat. Vedení radnice dělá vše pro to, aby pro lidi byl život ve všech směrech v nejlidnatějším 
ostravském obvodu příjemnější a komfortnější. O tom, co se v tomto ohledu všechno dělá a připravuje, jsme si povídali 
s místostarosty Markétou Langrovou, Hanou Tichánkovou a Otakarem Šimíkem.

 » Posledních minimálně deset let jsou 
představitelé i  obyvatelé městského ob-
vodu svědky něčeho téměř neuvěřitel-
ného – zájem o  bydlení ve Výškovicích, 
v Hrabůvce či Zábřehu stále roste. Čím si 
to vysvětlujete, že lidé, kteří v devadesá-
tých letech opouštěli město, dnes zůstáva-
jí a vracejí se zpět, že život začal konečně 
tepat nejen v Bělském lese, kolem rybníků, 
ale i na sídlištích?

Tichánková: Toto je velice optimistická 
otázka. Až tak růžově to nevidím, pořád nám 
obyvatelé spíše ubývají. Nicméně k určitému 

posunu došlo. Třeba tím, že podporujeme 
privátní sektor, aby mohl stavět nové bytové 
domy na Jihu. A hlavně pracujeme na zlep-
šení bytového fondu, který spravujeme. Aby 
lidé chtěli na Jihu dál bydlet a žít, k tomu po-
třebují jen dvě věci – dobrou práci a dostup-
né bydlení. Jako obvod jim můžeme zajistit 
bydlení, ostatní je na jiných institucích. Jih je 
každopádně skvělá lokalita. Perfektní infra-
struktura a  blízkost Beskyd je bonus, který 
nemůže každé jiné místo nabídnout.

Šimík: Ano, naším společným cílem je 
udělat z  Jihu dobrou adresu. Chceme Jih, 

který bude atraktivní pro svou polohu a blíz-
kost největšího městského lesa, s nabídkou 
kvalitního bydlení, služeb, volnočasových 
aktivit i dostupností parkovacích míst. Sna-
žíme se samozřejmě podpořit i developer-
ské projekty na území našeho obvodu tím, 
že umožňujeme výstavbu infrastruktury, 
například parkovišť, přípojek a vjezdů. Sna-
žíme se rovněž obnovovat tradice, ať už je 
to vánoční výzdoba celého obvodu, která 
je jednou z nejhezčích ve městě, valentýn-
ské srdce či velikonoční dekorace umístěné 
v různých částech obvodu. Ohlasy na kultur-

Hana TichánkováMarkéta Langrová Otakar Šimík

Hřiště pro míčové hry ve Výškovicích

INVESTICE, KTERÉ PROVĚŘÍ ČAS
Foto: Lukáš Ston
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ní, sportovní a společenské akce, které pořá-
dáme, jsou pozitivní a lidé nemají evidentně 
zájem svůj Jih opouštět ani o víkendech.

Langrová: Řeknu to asi takto, bytovou 
otázku jsme pojali úplně jinak. V roce 2015 
jsme zastavili privatizaci bytového fondu. Už 
jsme neměli zájem rozprodávat obecní ma-
jetek, ale chtěli jsme ho zachovat, moder-
nizovat a  nastartovat postupné zlepšování 
kvality bydlení. Bylo nám jasné, že pokud 
bychom předali majetek do soukromých 
rukou, už nebudeme moci cokoli ovlivnit, 
změnit, podpořit a  řešit ve prospěch ob-
čanů. A  to nemluvím jen o  rekonstrukcích 
obytných domů. Náš Jih už opravdu není 
jen „neosobní sídliště“, kam se lidé vracejí 
po práci přespat, ale poskytuje jim bohatou 
nabídku nejrůznějších akcí a  aktivit včetně 
potřebného zázemí s revitalizovaným veřej-
ným prostorem. Nic je dnes nenutí, pokud 
sami nechtějí, z města prchat jinam.
 » Takže se dá říct, že bydlení, a nejen to, 

začíná konečně odpovídat požadavkům 
21. století a svou kvalitou dokáže uspokojit 
i velmi náročné nájemníky?

Šimík: Ano, důkazem je naše nabídka 
bytů, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí, 
a  také nabídka nových soukromých bytů 
v lokalitě Hrabůvka, kde proběhla velmi zda-
řilá rekonstrukce bývalých ubytoven.

Langrová: Určitě, připomenout mohu 
například projekt výměny umakartových 
jader. Spravujeme přes 5 200 bytových jed-
notek, zhruba ve třetině z  nich postupně 
dojde k  těmto rekonstrukcím. Obyvatelům 
nabízíme možnost výběru, zpracovali jsme 
totiž několik variant, jak by koupelny mohly 
vypadat. Zvolit si mohou nejen barevnost, 
ale i  případné zvětšení místnosti, když to 
umožňují technické parametry. K  tomu 
probíhají opravy balkonů, renovace výtahů, 
instalace kamer na chodbách a tak dále. Po-
kud nám v  současnosti nájemce vrací byt 
v původním stavu, než ho nabídneme další-
mu zájemci, prochází kompletními úprava-
mi včetně výměny elektroinstalace, dělají se 
nové podlahy, pořizuje moderní kuchyňská 
linka, dveře. Vše se tak děje, aby se každá 
bytová jednotka co nejvíc přiblížila svou 
kvalitou a  standardy právě požadavkům 
21. století.

Tichánková: Ještě jedna věc, na kterou 
bych nechtěla zapomenout – nejsem za-
stáncem jakýchkoliv ghett, ani luxusních ani 
sociálně vyloučených. Aby město jako tako-
vé dobře plnilo svou roli, musí být sociálně 
vyvážené. Musí v  něm žít všechny sociální 
skupiny se všemi svými potřebami a poža-
davky, o nichž se bavíme. Jen potom může 
být město pestré a  živé. Žijí v  něm mladí, 
staří, sportovci i milovníci umění, pivaři i  ti, 

kteří mají v oblibě dobrou kávu. A je skvělé, 
když dokážete uspokojit všechny tyto sku-
piny.

Langrová: Na druhé straně nám velmi 
záleží na tom, aby na Jihu bydleli lidé sluš-
ní a bezproblémoví. V roce 2017 jsme začali 
s intenzivními kontrolami a s některými ne-
přizpůsobivými nájemníky jsme se radikál-
ně rozloučili. Nebudeme přece investovat 
do oprav bytového fondu na Jihu desítky 
milionů korun, abychom si nechali byty de-
vastovat a znehodnocovat, abychom dovo-
lili narušovat soužití a vzájemné vztahy lidí.
 » Jih se hodně změnil, přibylo oprave-

ných domů a bytů, rekonstruovala se celá 
řada nebytových prostor, postavily nové 
obchody, sportovní zařízení. Co máte 
v plánu a souvisí s  rozvojem Jihu, pokud 
jde o majetkové možnosti obvodu a byto-
vou politiku? 

Tichánková: Plánů a  nápadů mám ne-
konečné množství. Zajímám se především 
o  veřejný prostor. V  současnosti probíhá 
oprava předprostoru Kotva a  na něj nava-
zuje architektonická soutěž na prostor před 
kostelem svatého Ducha. Dovedu si také 
představit revitalizaci podél ulice Dr. Martín-
ka, kde by mohl mezi Lidlem a Venuší vnik-
nout krásný bulvár s pěší zónou. Další lokali-
tou, která by si zasloužila velkou pozornost, 
je oblast tržnice a  místo před kulturním 
domem Akord v  Zábřehu. Vizí,  které no-
sím v hlavě, je celá řádka, bohužel narážejí 
na limity související s prioritami i finančními 
možnostmi obvodu. Kromě vlastních zdrojů 
musíme zajistit i externí financování. Ale snít 
můžeme, že? (smích)

Šimík: Snem ale není skutečnost, že ve 
spolupráci se statutárním městem Ostrava 

chceme zajistit výstavbu bytů na rozlehlém 
prostranství ulice Středoškolské a podpořit 
projekt na výstavbu ubytovacího zařízení 
pro seniory v  Hrabůvce. Moc si přeji, aby 
i  areál bývalého obchodního centra Odra 
prošel změnami. Stavební dokumentace 
pro výstavbu maloobchodní prodejny Lidl je 
dokončena, tak pevně věřím, že na podzim 
letošního roku bude stavba zahájena. Nadá-
le se budeme věnovat investicím do našich 
škol a  školek, oprav chodníků, parkovišť, 
hřišť, prostě celého našeho majetku.

Langrová: Připravili jsme rekonstrukci 
areálu V  Zálomu. Jedná se o  bývalou zá-
kladní školu, kde nyní sídlí několik nezis-
kových organizací. Objekt bude mít letos 
nejen opravenou fasádu, ale vznikne zde 
i  moderní atrium s  pódiem a relaxační za-
hradou a také multifunkční a workoutové 
hřiště (pozn. red.: další informace na str. 11). 
V  závěrečné fázi projektu počítáme i  s  re-
alizací nových parkovacích míst pro ná-
vštěvníky. A pokud jde o bytovou otázku na 
Jihu, přála bych si, aby pokračovaly veškeré 
rekonstrukce a  zkvalitňování bydlení, aniž 
bychom museli omezit investice do bytové-
ho fondu, vybalancovat poměr ceny nájmu 
a kvality. Je nezbytné, aby bydlení v nájem-
ních bytech bylo dosažitelné pro každého 
zájemce, pro seniora i matku samoživitelku.
 » Potřeby lidí se mění daleko rychleji než 

dříve. Jak by podle vás měla vypadat ko-
munikace a jak na požadavky občanů rea-
guje úřad a vedení obvodu? 

Šimík: Prioritní je rychlost, věcnost, 
vstřícnost, porozumění a  profesionalita. 
Oboustranně.

Langrová: A jestli se nám to daří? Na to 
by měli odpovědět samotní obyvatelé ob-

Opravený dům na ulici Velflíkova 14
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vodu. Vzpomínám si, že nabídky volných 
bytů a nebytů visely na chodbě radnice na 
nástěnce. Dnes mají občané v této oblasti 
přístup k  aktuálním formulářům a  přes-
ným informacím na našich webových 
stránkách. Vstoupit mohou do srozumi-
telné a  přehledné elektronické přepážky 

a  v  pohodlí svého domova si vyřídit vše 
potřebné. Ale za hlavní považuji spoluprá-
ci a komunikaci face to face, konstruktivní 
diskuzi, vysvětlování a  argumentaci. Je 
třeba být na ulici v  kontaktu s  ostatními. 
Osobně potřebuji neustále vidět a vnímat, 
co si lidé myslí.

Tichánková: Ano, je třeba se zajímat, 
naslouchat,  trávit čas s  lidmi,  kteří ve vás 
nevidí politika, ale kamaráda a kolegu, kteří 
vám upřímně řeknou, co si myslí. Je nezbyt-
né chodit mezi ně, do klubů seniorů, škol, na 
akce spolků i sportovní utkání. Vnímat jejich 
názory a  zjišťovat jejich potřeby. Správně 
a s rozvahou vše umět vyhodnotit a myslet 
na to při každém svém rozhodnutí.
 » Veřejnost bývá ale velmi náročná a čas-

to i kritická. Jak snášíte hodnocení svých 
kroků a rozhodnutí? 

Langrová: Někdy dobře, někdy špatně. 
Jsou situace, kdy nevyhovíte všem. Vždy 
mám tendenci dívat se na věc s nadhledem 
a  problém nevnímat příliš úzkostlivě a  už 
vůbec ne osobně. Zrovna v tuto dobu řeším 
opravy parkovacích objektů, které jsou v ža-
lostném stavu. Úzká návaznost na zvyšová-
ní kvality bydlení na Jihu je zřejmá.

Tichánková: Těžce. (smích) Protože vše, 
co dělám, dělám v souladu se svým nejlep-
ším svědomím a velikým nasazením. Někdy 
je potřeba jistého odstupu, aby se ukázalo, 
že provedená řešení byla ta správná. Krás-
ným příkladem je rekonstrukce Náměstí 
Ostrava-Jih. Tolik nadávek a odsudků, jak je 

to celé špatně, jsem v životě neslyšela. Byla 
jsem opravdu nešťastná. V současnosti lidé 
sami od sebe náměstí pochválí. Každá akce, 
kterou tam pořádáme, je velkolepě navště-
vovaná a  ohlasy jsou pozitivní. Náměstí je 
živým místem, které tím, jak vypadá, odpo-
vídá nárokům dnešní doby. Čas a život uká-
zal, jaký potenciál toto místo má, a pro mě 
je to veliká radost.

Šimík: Jakákoli kritika musí být konstruk-
tivní, aby nám pomohla posunout se smě-
rem dál.
 » Je podle vás lepší dát lidem, co chtějí, 

i  když si myslíte, že je to úplný nesmysl, 
nebo se je raději pokusit usměrnit a nabíd-
nout jiné vhodnější a přijatelnější řešení? 

Tichánková: Úplný nesmysl? To  bych  si 
nikdy netroufla říci. Vždy je třeba se nad da-
nou věcí zamyslet, protože každý z nás má 
jinou životní zkušenost a jiné zájmy. A co se 
mi  může zdát jako nesmysl, může pro ně-
koho jiného být velice zajímavé. Příkladem 
je participativní rozpočet. V něm se stopro-
centně držíme přání obyvatel. Ti například 
pořád chtějí nová dětská hřiště. Kolegové 
volají po regulaci těchto projektů, ale já to 
vidím jinak. Až to obyvatelům přijde jako 

nepotřebný nápad, pak prostě tyto návrhy 
přestanou podávat a zaměří se na něco úpl-
ně jiného. Nejsem zastánkyní podbízení se 
voličům. I  oni mohou mít své vidění světa 
a na vedení obvodu je, aby to umělo vyhod-
notit a nabídnout dobrá a nadčasová řešení 
i za cenu jisté nevole.

Šimík: Při vynakládání veřejných pro-
středků je vyžadováno dodržování právních 
předpisů týkajících se finančních operací při 
hospodaření, a také dodržování kritérií hos-
podárnosti, účelnosti a  efektivnosti. Máme 
nastaven funkční vnitřní kontrolní systém. 
Vše je vždy založeno na vzájemné komu-
nikaci s  cílem dosáhnout toho nejlepšího 
možného výsledku. Upřednostňuji cestu 
kompromisu a  respektuji názory ostatních. 
Pro nás na radnici je prioritou dodržet legis-
lativní a finanční možnosti a musíme umět 
nabídnout optimální řešení.

Langrová: Některá rozhodnutí se musí 
zohlednit v  tom duchu, že například péče 
o  bytový fond je dlouhodobý a  finančně 
velmi náročný proces. Snažíme se zrušit 
pomyslnou zeď mezi nájemníky a  úřadem, 
zjednodušit a zrychlit oboustrannou komu-
nikaci. Někdy je obtížné najít společnou řeč, 
ale pokud je zájem na obou stranách, tak ze 
zkušeností vím, že se to povede.
 » Uměli byste vyčíslit současnou míru 

majetkové kondice obvodu?
Šimík: Městskému obvodu je svěřen do 

správy majetek v  účetní hodnotě zhruba 
5 miliard korun, ke kterému je nutné přistu-
povat s péčí řádného hospodáře. Ročně se 
uvolní stovky milionů korun do oprav a udr-
žování stávajícího majetku, ať už jde o  zá-
ležitosti pozemních komunikací, bytového 
a nebytového hospodářství, péče o vzhled 
obce či volnočasových aktivit, školství a kul-
tury. Spravujeme téměř všechny zelené plo-
chy, parky, chodníky, autobusové zastávky, 
komunikace III. třídy, kašny, náměstí, veřejná 
prostranství, sportoviště.

Tichánková: Naše není vlastně nic. 
(smích) Hospodaříme s  majetkem statu-
tárního města Ostravy, který je nám svěřen. 
Jsou to byty, školy, školky, nebytové prosto-
ry a vše, co už vyjmenoval můj kolega.

Langrová: Už to zaznělo, máme přes 
pět tisíc bytů, což představuje zhruba 41 
procent v rámci celého města. Handicapem 
Jihu je sice rozprodej bytového fondu na 
Dubině a  v  jiných lokalitách obvodu, kde 
nejsme schopni jakkoli ovlivnit kvalitu byd-
lení, ani kdo v těchto bytech dnes bydlí. Ale 
taková je realita.
 » Jih každopádně působí viditelně pří-

jemněji a přívětivěji. Je mnohem pestřejší. 
Dnes jsou navíc daleko větší možnosti ma-
teriálové, technické i finanční… À propos, 

Nový vzhled obytných objektů a upravený veřejný prostor zpříjemňují život.  
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co je podle vás největší brzdou při správě 
majetku a zlepšování úrovně bydlení? 

Langrová: Na rovinu? Nemáme napří-
klad páky na to, abychom vybrali na rekon-
strukce obytných domů a  bytů vždy ově-
řenou a tu nejlepší firmu. Rozhodující bývá 
totiž cena. Přitom někdy kvalita odvedené 
práce nemusí korespondovat s našimi před-
stavami. Zákon o zadávání veřejných zaká-
zek má svá přesná pravidla. Bohužel stále 
existují ještě firmy, které sázejí na obecní 
rozpočet a domnívají se, že mohou během 
zakázky navyšovat cenu donekonečna. Jen-
že obvod je klient jako každý jiný! Ale to už 
je na jiný rozhovor.

Tichánková: Já si myslím, že brzdou 
jsou velká míra byrokracie a  neschopnost 
politiků vidět dál než na jedno volební 
období. Čtyři roky je velice krátký čas. Na 
realizaci zajímavé investice vzhledem k ad-
ministrativním procesům potřebujete ales-
poň dvě volební období. Takže se mnohdy 
stává, že výsledkem práce radnice bývá jen 
běžná údržba. S  každým novým vedením 
se změní priority a začíná se zase od nuly. 
Osobně bych se kromě snížení byrokracie, 
což zní jako sci-fi, přikláněla i k prodloužení 
volebního období do obecních zastupitel-
stev na šest let, a to s možností kandidovat 
jen jednou. Noví lidé totiž přicházejí s no-
vými myšlenkami.

Šimík: Přestože jdou nemalé finanční 
prostředky na údržbu a zvelebování stáva-
jícího majetku, je jich stále nedostatek. Není 
možné provádět opravy v  celém rozsahu 
a ve všech oblastech tak, jak by bylo potře-
ba. Musíme promyšleně vybírat a určovat 
priority, které souvisí zejména s  objemem 

financí v  našem rozpočtu. V  tuto chvíli je 
asi nejvíc zpomalují nedostatek stavebního 
materiálu i řemeslníků. To vnímám jako vel-
mi vážný problém dneška.
 » Co se podle vás v posledním roce po-

dařilo nejlépe?
Tichánková: Jsem ráda, že nás covid 

ani rostoucí ekonomické potíže nezastavily. 
Pokračujeme v  opravách a  rekonstrukcích 
bytů, škol, chodníků, stavíme nová parko-
vací místa. Vše tak, jak jsme měli v  plánu. 
Osobně mi velkou radost dělají realizace 
projektů z participativního rozpočtu. Na uli-
ci Františka Hajdy vzniklo nádherné dět-
ské hřiště, na Náměstí Ostrava-Jih probíhá 

jedna akce za druhou, otevřeli jsme Bosou 
stezku ve Výškovicích.

Šimík: Asi nejvíc pyšný jsem na poda-
řenou revitalizaci rybníků ve Výškovicích. 
Rybníky Pod Hurou jsme otevřeli na Ze-
lený čtvrtek a  od té doby zde denně vítá-
me všechny, kdo mají chuť si jen tak přijít 
sednout a odpočinout si. Přijďte se podívat 
a  budete překvapeni, jaký krásný kousek 
přírody přímo ve městě máme.

Langrová: Zásadní bylo, že jsme zůsta-
li po celou dobu nejrůznějších covidových 
opatření, karantén a uzávěr otevřeni všemu 
a všem. Život na Jihu se nezastavil, pro nás 
všechny to byla neocenitelná, i když nároč-
ná zkušenost. Ani na okamžik nás nepře-
stala péče o majetek a vše, co s tím souvi-
sí, zajímat. Pokračovalo vše potřebné od 
drobných oprav po rozsáhlé rekonstrukce. 
Stížnosti jsme vyřešili a havárie opravili. Ne-
seděli jsme s rukama v klíně, ale připravovali 
další nové projekty na dobu, až se zase vše 
vrátí do normálu.
 » Prosím doplňte větu: Jaký největší 

předsudek mají podle vás lidé o obecním 
majetku?

Tichánková: Nejspíše, že se o  něj obec 
neumí dobře postarat.

Langrová: Někteří si myslí, že mají na 
všechno nárok a právo. Ale to je dnes cha-
rakteristické nejen pro majetkové záležitosti.

Šimík: Když to trochu odlehčím, pak od-
pověď zní: to je státní, to se může, to je naše. 
(smích) V podstatě to je pravda, ale každý 
kousek zeleně, keře, stromy, cesty, chodníky, 
autobusové zastávky, hřiště představují ná-
klady na údržbu hrazené nikoli státem, ale 
rozpočtem městského obvodu.

Děti si mohou hrát přímo před domy, kde bydlí.

Součástí obecních bytů jsou kuchyňské linky s vestavným sporákem, plynovou varnou des-
kou a elektrickou troubou.

Foto: Lukáš Ston
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Tomáš Gemela
ANO 2011

M á m 
u p ř í m n o u 
radost, že se 
v  roce 2022 
mohou kul-
turní a  spor-
tovní akce 
konat bez 
omezení. Je 
hodně věcí, 
které by se 
mohly konat 
na Jihu, ale 

bude to vždy jen pro některé obyvatele. 
Proto bych navrhl akci, která by byla pro 
všechny, a to s názvem Poznej svého sou-
seda. Máme 4 568 domů, ve kterých se 
obyvatelé často vůbec neznají. Na ves-
nicích bydlí v  jedné ulici stejné množství 
lidí jako v  jednom obytném domě u  nás, 
ale tam sousedi vědí, jak se kdo jmenuje 
a  klidně i  co dělá. Ideální dnem by mohl 
být Mezinárodní den přátelství, který je 
30. července. Akce by mohla probíhat na 
nádvořích anebo klidně i za domem. Moh-
la by se pak tomu věnovat i stránka v Již-
ních listech, kde by nově poznaní sousedi 
posílali své fotografie ze společných se-
tkání.

Hana Štanglerová
Ostravak

Nejen letní 
měsíce jsou 
n a p l n ě n y 
mnoha akce-
mi pro celou 
rodinu, ob-
zvláště o  let-
ních prázdni-
nách jsou pro 
rodiny s  dět-
mi tyto akce 
velmi užiteč-
né. Již v červ-

nu proběhne tradiční velká akce Slavnosti 
Jihu, která je velmi oblíbená a  hojně na-
vštěvovaná celými rodinami i  sousedy. 
Současně probíhá přihlašování dětí na již 
třetí ročník letní akce Prázdniny na Jihu, 
což je 36 letních aktivit pro děti zdarma 
a pokrývá celé letní prázdniny. Letošní no-
vinkou jsou otevřené pondělky pro vstup 
příchozích dětí zdarma. Také Kultura Jih, 
včetně K-Tria, předkládá mnoho zajíma-
vých akcí pro všechny věkové skupiny. 
Nemyslím si, že by akce scházely, hlavně 

když budou moci probíhat v klidné a bez-
covidové situaci, aby si je všichni občané 
Jihu mohli užít, a to nejen v létě.

Jan Gara
KSČM

P o d l e 
mého názo-
ru je počet 
a rozmanitost 
akcí v  tomto 
období na 
dobré úrov-
ni. Jediné, co 
mě napadlo 
a  rozšířilo by 
to nabídku 
zábavy pro 
naše občany, 

je uspořádání akcí na zahájení a ukončení 
sezony na našem koupališti formou Roz-
marného léta se stánky s  občerstvením, 
grilováním a  kulturním programem. Přeji 
všem občanům našeho obvodu krásné let-
ní dny.

Marek Pabjan
Lečo

Řadu let 
město Ost-
rava i  mno-
hé obvody 
dotují letní 
kulturní akce. 
Zavděčit se 
ale všem ne-
lze nikdy. Co 
člověk, to jiný 
vkus. A  ně-
kdo má stejně 
ze všeho nej-

raději klid. V  dovolenkových destinacích 
jsme zvyklí obdivovat ulice a  uličky plné 
života a  malebná náměstíčka s  předza-
hrádkami kaváren a  hospůdek, v  nichž 
často běží přirozená večerní hudební či 
jiná produkce. Toho se u  nás z  mnoha 
důvodů nedočkáme, proto se u  nás kul-

turně-společenské dění musí uměle pod-
porovat. Mně osobně chybí právě tato při-
rozená kulturně-společenská centra, kde 
vystupují místní umělci s tvorbou součas-
nou, ale i hlavně minulou. Náš Jih je jed-
na velká noclehárna, v  níž se už fakticky 
ztratila původní lidová tradice. Taky nám 
chybí důstojný venkovní amfiteátr pro ko-
nání letních festivalů.

Jan Dohnal
ODS

Na Jihu 
probíhá řada 
akcí na růz-
ných mís-
tech, přesto 
rezervy ur-
čitě máme. 
Zatím nám 
chybí druhé 
„náměstí na 
Jihu“, které 
vznikne před 
kostelem sva-

tého Ducha v Zábřehu. To se stane dalším 
přirozeným centrem pro pořádání pravi-
delných akcí. Osobně bych ale posílil i roz-
voj komunitních akcí a  spolkového života, 
a  to tak, aby úřad tyto aktivity pomáhal 
realizovat, případně poskytl prostranství, 
protože právě spolkový život má v našem 
většinou anonymním sídlišti velké mezery. 
Sousedské slavnosti, podpora ochotnic-
kých divadel jsou jen zrnkem toho, co by 
mohlo stávající nabídku akcí doplnit. Spolu 
s  městem nyní připravujeme pilotní pro-
gram pro podporu tohoto typu akcí na Du-
bině, nicméně s náměty na tyto akce musí 
přijít sami obyvatelé. My je pak můžeme 
různě podpořit.

Poznámka redakce: Otázku jsme 
s předstihem zaslali zástupcům všech 
politických stran a hnutí. Zde najdete 
příspěvky zastupitelů, kteří nám na 
otázku odpověděli.

V červnu i v dalších letních měsících se koná v obvodě mnoho venkovních kulturně-společenských akcí se zábavně-vzděláva-
cím programem pro celou rodinu. Akce s jakým zaměřením vám však na Jihu schází a kde by se mohly konat?
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FONTÁNY UŽ OSVĚŽUJÍ OKOLÍ
S příchodem teplého počasí ožily vodní 

prvky. Celkem šest fontán už v  současné 
době přispívá k potěše oka i k zvlhčení vzdu-
chu v daném místě. Jsou v provozu denně 
od 8 do 20 hodin a najdeme je u polikliniky 
na ulici Dr. Martínka, před Kinem Luna, na 
náměstí SNP, ulici Jugoslávská před Alber-
tem a  na Dubině mezi ulicemi J. Matuška 
a A. Gavlase. Až do 22 hodin je v provozu 
vzhledem k barevným efektům fontána na 
Náměstí Ostrava-Jih.

Nejsou to ovšem jediné vodní plusy v na-
šem obvodě. Občerstvit se pitnou vodou je 
možné také díky pítkům, která se nacházejí 
na náměstích SNP v Zábřehu a Ostrava-Jih 
a  u Savarinu v  Hrabůvce. V  poslední zmí-
něné lokalitě bude v  případě tropického 
počasí spuštěno mlhoviště. Další pítka jsou 
v  Bělském lese, a  to u  grilovacího altánu 
a  nedaleko od dětského hřiště v  rekreační 
zóně poblíž lesní školy.  Pítko, které bude 
realizováno díky participativnímu projektu 
rovněž na ulici K  Odře ve Výškovicích, se 
dočká zprovoznění v létě.

KVĚTNOVÉ VEŘEJNÉ 
PROJEDNÁNÍ

Co by mohlo vzniknout na území lokality 
Zábřeh vodárna a  jak vidí možnosti využití 
tohoto prostoru obyvatelé? To byla hlavní 
témata veřejného projednání, které se usku-
tečnilo 4. května na radnici městského ob-
vodu Ostrava-Jih.

O budoucnosti plochy, která je součástí 
záměru projektu s názvem Regenerace síd-
liště Zábřeh – VI. etapa, diskutovali místní 
obyvatelé s  místostarostou Janem Dohna-
lem a  architektkou Pavlínou Harazimovou. 
Hlavní náměty a  podněty občanů se týka-
ly mobiliáře, chodníků, parkovacích míst 
i  ustavení kontejnerů, klidu a  bezpečnosti 
v lokalitě.

Poděkování patří všem, kteří se aktiv-
ně, ať již osobně, nebo zasláním podnětů 
e-mailem, zapojili a veřejného projednávání 
se zúčastnili.

REKONSTRUKCE FASÁDY A STŘECHY
Městský obvod spravuje 101 objektů s ne-

bytovými prostory, které slouží k podnikání. 
Jedním z  nich je i  objekt na ulici V  Zálo-
mu, kde do roku 2012 sídlila základní ško-
la. V  současnosti je plně obsazen nájemci 
s pestrou nabídkou volnočasových aktivit.

Aktuálně zde probíhá investiční akce za 
22,7 milionu korun včetně DPH, jejíž sou-

částí je zateplení fasády a  střechy celého 
komplexu. Zároveň přibudou nové vstupy 
do atria, a  to z  prostoru střediska volné-
ho času a knihovny. Počítá se i s výměnou 
brány u vstupu do atria, které navíc stejně 
jako některá nároží bude osvětleno. Větší 
bezpečnost daného místa zajistí i  osazení 
dostatečného počtu kamer.

„Jsem ráda, že díky této investiční akci 
zajistíme našim klientům ještě lepší zázemí 
pro jejich aktivity. Ostatně jde o jeden z pri-
oritních cílů neustále zlepšovat podmínky 
nájemcům v našich bytových i nebytových 
prostorech,“ uvedla místostarostka Markéta 
Langrová s  tím, že veškeré stavební práce 
a úpravy by měly být ukončeny letos v říjnu.

ODPOLEDNE U RYBNÍKŮ POD HUROU. Na sobotu 23. července připravuje radnice 
obvodu ve spolupráci s místními organizacemi Českého rybářského svazu a Českého za-
hrádkářského svazu odpoledne plné zábavy pro návštěvníky areálu Rybníky Pod Hurou 
ve Výškovicích, poblíž ulice Drůbeží. Od 14 hodin bude na příchozí čekat kromě procház-
ky po okolí i řada herních aktivit a soutěží pro děti, občerstvení a od 16 do 21 hodin také 
hudba k poslechu i tanci v podání kapely Neprak.
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SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACE
Městský obvod Ostrava-Jih připravuje 

potřebné kroky k  vyhlášení výběrového ří-
zení na poskytování peněžních prostředků 
v  oblastech školství, vzdělávání a  kultury, 
volného času dětí a  mládeže a  prevence 
kriminality, sportu a  sociální péče pro rok 
2023. Dotační program bude schvalovat za-
stupitelstvo obvodu 9. června.

Elektronické žádosti se budou letos 
podávat už od 13. do 27. července. Z toho-
to důvodu obvod pro žadatele o  dotace 

připravil s  předstihem také seminář s  ná-
zvem Jak správně podat žádost o  dotaci, 
který se uskuteční 15. června od 15.30 ho-
din v  sále zastupitelstva radnice Ostra-
va-Jih, Horní 3 v  Hrabůvce. Kapacita sálu 
je omezena, proto se vyplatí co nejdříve 
nahlásit svou účast na e-mailovou adresu: 
romana.filipova@ovajih.cz.

Bližší informace naleznete na interne-
tových stránkách obvodu: www.ovajih.cz 
v sekci Účelové dotace.

STROM ROKU
Stále trvá soutěž Strom roku, 

do které lze přihlásit stromy, které 
rostou na území městského obvo-
du Ostrava-Jih. Své tipy posílejte 
do 10. srpna na e-mailovou adresu: 
strom@ovajih.cz. K  tipům dodejte 
také fotografii a doplňující informace 
– druh, přibližné stáří a místo, kde se 
strom nachází.

VODNÍ AREÁL JE PŘIPRAVEN NA NOVOU SEZONU
Blíží se léto, jež nepochybně doprovodí 

parné dny a  tropické teploty. Za osvěžením 
a vodními radovánkami se lze vydat také do 
Vodního areálu Jih, který nabízí 2 608 m² vod-
ní plochy. Zájemci mohou využít padesátime-
trový bazén, relaxační bazén, dvě šedesátime-
trové skluzavky, pětadvacetimetrovou strmou 
skluzavku „kamikadze“, dva stometrové tobo-
gány i vířivé bazény se šplhacími sítěmi.

Sportovním nadšencům zároveň slouží 
dva kurty pro plážový volejbal, dva tartano-
vé kurty pro badminton, nohejbal a volejbal. 
Příznivci fotbalu naopak ocení víceúčelové 
hřiště s umělou trávou, tenisté pak tenisové 
kurty s umělou trávou.

Zájemci najdou více informací na: 
www.sareza.cz a  sociálních sítích společ-
nosti SAREZA.

KNIHOVNA S PUNCEM UNIKÁTNOSTI

Nový interiér, kompletně zrekonstruované 
prostory i další centrum, které přispěje k zá-
bavě a vzdělanosti obyvatel. Taková je nová 

pobočka Knihovny města Ostravy (KMO). Od 
2. června je v provozu na adrese: V Zálomu 1, 
Zábřeh. Sídlí v objektu bývalé základní školy, 

dnes ve správě městského obvodu. „Staveb-
ní práce zahrnovaly zbourání většiny zdí, 
dále došlo k  výmalbě, úpravě kanalizace, 
plynu, elektroinstalace, byly položeny nové 
podlahy a  vyměněny dveře,“ upřesnila mí-
stostarostka pro bytovou a  nebytovou ob-
last Markéta Langrová.

Pátá pobočka Knihovny města Ostrava 
na Jihu bude zajišťovat standardní služby 
pro všechny věkové kategorie, a  to včetně 
půjčování knih všech žánrů. V plánu je i po-
řádání kulturních, vzdělávacích a volnočaso-
vých akcí.

„Ve spolupráci s iniciativou Semínkovna 
si budou moci zájemci vybrat také semínka 
rostlin, která nemají a zároveň mohou při-
nést vlastní,“ prozradila Petra Šimonová, 
vedoucí poboček Knihovny města Ostravy 
v  Ostravě-Jihu, čím budou V  Zálomu uni-
kátní. Dodala, že stavební práce vyšly při-
bližně na 3,3 miliony korun. Za interiérové 
vybavení knihovna zaplatila zhruba 1,2 mi-
lionu korun.

Foto: SAREZA
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MODELÁŘI PŘEDSTAVÍ PAPÍROVÉ SKVOSTY
Šestnáctý ročník největší mezinárodní 

soutěžní výstavy papírových modelů Papír 
show Ostrava 2022 se uskuteční 11. června 
v prostorách ZŠ B. Dvorského 1 v Bělském 
Lese. Od 9 do 14 hodin mohou zájemci 
zhlédnout více než tisíc modelů od modelá-
řů z České republiky, Polska a ze Slovenska. 
Součástí výstavy bude také venkovní expozi-
ce vozidel či prodej modelů a modelářských 
potřeb. Celá akce probíhá za podpory Úřa-
du městského obvodu Ostrava-Jih. Vstupné 
na výstavu: 15 korun (pro děti) a 30 korun 
(pro dospělé). Více informací lze získat na 

telefonním čísle: 773 253 124 nebo e-mai-
lové adrese: svobodamartins@seznam.cz.

JIŽNÍ LISTY PŘEJÍ 
KRÁSNÉ LÉTO

Další čtení o  našem obvodu na-
bídne až srpnové číslo. Stejně jako 
v minulých letech. Rádi bychom pro-
to každému z vás popřáli pohodové 
sluneční dny s  maximální dávkou 
energie, radosti a  příjemných zážit-
ků. Ať už budete kdekoliv, užijte si 
léto plnými doušky. Důležitý je také 
dostatečný psychický i fyzický odpo-
činek. A těšíme se, že se po pauze do 
našich stránek zase s chutí začtete.

PRVOREPUBLIKOVÁ ATMOSFÉRA PLNÁ SWINGU V JUBILEJNÍ
Letošní Promenáda v  Jubilejní kolonii 

bude dvoudenní. V  neděli 10. července na 
swingovou notu příchozí od 16 hodin nala-
dí Ondřej Havelka a  Melody Makers s  pro-
gramem šitým na míru této akci. Prvore-
publikovou atmosféru podpoří i  workshop 
a  taneční vystoupení brněnské swingařské 

komunity. Začátek akce proběhne v  režii 
kronikáře obvodu Petra Lexy Přendíka, který 
od 14 hodin připraví komentovanou prohlíd-
ku. Závěr bude od 19 hodin patřit Letnímu 
blues v Jubilejní.

O den dříve, tedy 9. července, se od 14 
hodin rozběhne program s názvem Kinema-

tograf s klavírem. Příchozí mimo jiné zhléd-
nou krátký film Elegantní Ostrava, který za-
půjčilo Ostravském muzeum. Oba dva dny 
je vítáno dobové oblečení.

Kompletní informace k  akci, na niž je 
vstup zdarma, jsou na webové stránce: 
www.elegantspolek.cz.

VYSÁZENÉ KVĚTINY ZPŘÍJEMŇUJÍ OKOLÍ
Městský obvod zdobí nově vysázené let-

ničkové záhony. Ty se nacházejí na ulicích 
Cholevova, Jiřího Herolda, Horní, Výškovická 
(u vodárny), na rozmezí ulic Čujkovova a Pl-
zeňská, před nákupním centrem na ulici Mjr. 
Nováka, u prodejny Albert na ulici Antonína 
Poledníka, na rozmezí ulic Závodní a Česká 
a na Lumírově (u zdravotního střediska).

„Předpokládá se, že letničky vykvetou 
v  průběhu letních měsíců v  závislosti na 
počasí. Po jejich odkvetení se o  ně posta-
rají Technické služby Ostrava-Jih,“ uvedl 
vedoucí odboru dopravy a  komunálních 

služeb Daniel Jeřábek s  tím, že další nový 
záhon vznikl v  místě nevyužité plochy na 
ulici Františka Formana. Zde vyrostou mimo 
jiné okrasné keře, modře kvetoucí trvalky či 
barevné máky.

Rovněž v podzimních měsících je pláno-
vána výsadba trvalkovo-cibulových záhonů. 
V  tomto případě to budou  lokality poblíž 
domu na ulici Volgogradská 147 (napro-
ti tramvajové zastávky Kino Luna), podél 
ulice Čujkovova (před budovou Polikliniky 
Zábřeh) a na ulici Průkopnická (v místě za-
niklého pískoviště).

PŘÍMÁ LINKA DO ZOO A DOLNÍ OBLASTI
Od poslední dubnové soboty je možné 

využívat autobusovou linku číslo 88, která 
spojuje Jih s  Dolní oblastí Vítkovic a  Zoo 
Ostrava. Oblíbené doubledeckery jezdí o ví-
kendech i svátcích až do října. Nově projíždí 
a samozřejmě i zastavuje na Jihu (zastávky 
Kotva a Hrabůvka poliklinika). 

„Jsem rád, že obyvatelé našeho stotisí-
cového obvodu už mají přímé, jednoduché 
spojení s  Dolní oblastí Vítkovic a  Zoo Ost-
rava, navíc atraktivním dopravním prostřed-
kem. Rodiny mohou mimo jiné podpořit 
ekologickou formu dopravy tím, že nepo-
jedou osobními auty,“ ocenil aktivitu Do-
pravního podniku Ostrava starosta Martin 
Bednář. Autobusy jezdí v hodinovém inter-
valu, v určených časech dokonce v půlhodi-

novém. Zájemci najdou podrobnější infor-
mace na webových stránkách: www.dpo.cz.

NOC KOSTELŮ 
V HRABŮVCE

V  rámci ekumenické akce Noc koste-
lů se 11. června otevřou také dveře kostela 
Panny Marie, Královny posvátného růžence 
v Hrabůvce.

Od 18 do 24 hodin si mohou návštěvní-
ci prohlédnout interiér tohoto posvátného 
místa, sakristii, nebo mohou vyjít do věže ke 
zvonu, až na půdu. Připraveny jsou i komen-
tované prohlídky objektu a varhan.

V  18.50 hodin začne módní přehlídka, 
která představí kostelní módu v  průběhu 
liturgického roku. Zároveň budou vystave-
ny liturgické předměty a  knihy používané 
během bohoslužebného roku. Program pro 
děti zahrnuje mimo jiné výtvarnou dílnu 
a aktivity se skauty.

Foto: Modelářský klub Ostravan

Ilustrační foto
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PŘÍLEŽITOST PRO 
MLADÉ SPORTOVCE

Nábor do sportovních tříd v  Základní 
škole Bohumíra Dvorského v Bělském Lese 
se koná 7. června od 16 do 18 hodin. Nábor je 
určen pro žáky prvních až osmých tříd, kte-
ré baví sport a chtějí mít s rozšířenou výuku 
tělesné výchovy. Konkrétně se jedná o pět 
hodin na druhém stupni a tři hodiny na prv-
ním stupni.

Zájemci mohou přijít do areálu 
ZŠ B. Dvorského, přičemž by měli mít s se-
bou sportovní oblečení a vhodnou obuv pro 
sportování na venkovním hřišti, respektive 
v  tělocvičně. Právě tam se nábor přesune 
v případě špatného počasí.

Více podrobnějších informací je k dispo-
zici na: www.zsbdvorskeho.eu.

SPOLUPRÁCE, KTERÁ BAVÍ

V posledním dubnovém týdnu proběhly 
dvě aktivity v  rámci česko-polské spolu-
práce, kterou zastřešuje radnice městského 
obvodu.

Předškoláci z MŠ Horymírova získali cen-
né zkušenosti společně s dětmi z mateřin-
ky ve Vladislavi díky worskhopu Včely, jenž 
spadá pod projekt Mateřské školy bez hra-
nic – zvířata ve městě. 

V areálu Jarošova statku ve Studénce je 
čekala například přednáška včelaře. Zjistili 
také, jak se vyrábějí svíčky z vosku. Naopak 
školáci ze Základní školy Krestova se svými 

kamarády z vladislavské základní školy ab-
solvovali v rámci projektu Moderní techno-
logie bez hranic exkurzi ve studiu České te-
levize v Ostravě. Zúčastnili se i natáčení pro 
pořad Události v regionech. Pod dohledem 
zkušených novinářek rovněž pronikli do tajů 
žurnalistiky.

Projekty česko-polské spolupráce Mo-
derní technologie bez hranic a  Mateřské 
školy bez hranic – zvířata ve městě jsou fi-
nancovány z  Fondu mikroprojektů Eurore-
gionu Silesia (program Interreg V-A Česká 
republika – Polsko).

VYUŽIJTE TAHÁK LETNÍCH PRÁZDNIN
Rodiče mohou stále přihlašovat své děti 

na akci Prázdniny na Jihu, která se uskuteční 
od 11. července do 29. srpna. Pro školáky je 
na každý pracovní den nachystáno celkem 
36 aktivit, které pro ně připravil městský ob-
vod ve spolupráci s 23 organizacemi pracu-
jícími s dětmi a mládeží.

Účastníci si vyzkouší například tvoření 
věcí ze dřeva, parkour, žonglování, v  Ná-
rodním zemědělském muzeu si vyrobí by-
linkové mýdlo, získají základy sebeobrany 
a  karate, stráví den s  dobrovolnými hasiči 
a záchranáři Českého červeného kříže. Dále 
si procvičí tělo na gymnastické žíněnce 
nebo tatami, zahrají si beachvolejbal, zapla-
vou si, naučí se chytat ryby, poznávat rostli-
ny a zahrají si ringo.

Letošní novinkou jsou takzvané otevře-
né pondělky, kam se děti nemusejí přihla-

šovat a  kde je vstup volný. Kromě těchto 
pondělních se musí zájemci na všechny 
ostatní aktivity přihlásit předem z  důvo-

du omezené kapacity. Akce jsou pro děti 
zdarma. Více informací lze najít na webu: 
prazdninynajihu.cz.

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
O PRÁZDNINÁCH

Rodiče, kteří by chtěli o  prázdni-
nách dát své dítě do mateřské školy, 
se nemusejí obávat, že na Jihu budou 
předškolní zařízení zavřená.

Městský obvod zajistil, že v  kaž-
dém měsíci zůstane v provozu téměř 
polovina z 29 škol – v červenci bude 
mít otevřeno třináct mateřinek, v  sr-
pnu pak dvanáct.

Konkrétní termíny, kdy jsou jed-
notlivé mateřské školy otevřeny, 
jsou k  dispozici na webové stránce: 
www.skolynajihu.cz.

Foto: MŠ Horymírova
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ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD. Během dubna probíhal na Jihu zápis dětí do prvního 
ročníku základních škol pro školní rok 2022/2023. Celkem bylo do sedmnácti základních 
škol zapsáno 876 dětí. Nejvíce budoucích prvňáčků registrují v ZŠ Horymírova, kde ve 
čtyřech prvních třídách počítají s 85 dětmi. Jak dokládá fotografie, velmi kreativně pojali 
zápis v ZŠ Mitušova 16, kde budoucí prvňáčci absolvovali pohádkovou cestu v doprovo-
du žáků této školy.

SILNÉ PRACOVIŠTĚ 
JAKO OCENĚNÍ

Značku Silné pracoviště obdrželo 11. květ-
na z rukou místostarostky Dagmar Hrabov-
ské 16 ředitelů škol a školek na Jihu. Ocenění 
předcházel certifikační proces, během kte-
rého byly zkoumány silné a  slabé stránky 
těchto vzdělávacích institucí. Zároveň byly 
vedeny detailní rozhovory s vybranými pra-
covníky. Informace získané touto cestou se 
následně stanou cenným podnětem pro 
další rozvoj školských zařízení.

„Práce pedagogů si velmi vážíme. Ocenění 
Silné pracoviště dokazuje, že se v posledních 
dvou letech se složitostmi vypořádali se ctí 
a že všechny procesy ve školách fungují, jak 
se říká, na jedničku. Doufám, že se oceněné 
školy stanou příkladem i pro ostatní,“ uvedla 
Dagmar Hrabovská. Značka má platnost dva 
roky s možností jejího dalšího prodloužení.

WOLFRAM OTESTOVAL FYZICKÉ DOVEDNOSTI
Bylo to náročné, ale prospěšné, mohli si říci 

žáci ze ZŠ Kosmonautů 13, ZŠ Kosmonautů 15, 
ZŠ Václava Košaře, ZŠ MUDr. Emílie Lukášové 
a Klegova, kteří absolvovali oblastní kolo bran-
ně vědomostní soutěže Wolfram.

Jejím cílem je seznámit žáky a studenty 
s  historií kraje, kde žijí, a  současně otesto-
vat jejich znalosti a  fyzické dovednosti. Na 
účastníky akce, kterou pořádá Krajské vo-
jenské velitelství Ostrava a  Moravskoslez-
ský kraj, čekalo osm disciplín. Šlo například 
o střelbu ze vzduchovky, silový trojboj, vytr-
valostní běh, poskytnutí první pomoci atd.

Do krajského kola, které se uskuteční 
ve Vojenském výcvikovém prostoru Liba-
vá 9. a 10. září, postoupily tři nejlepší školy. 
V konkurenci dvaceti škol z celé Ostravy se 
to žádné z našeho obvodu nepodařilo.

Závod se koná na počest parašutistů vysa-
zovaných na území Protektorátu Čechy a Mora-
va během 2. světové války při operaci Wolfram.

DÍKY SÍŤAŘŮM JDE PROBLÉMY ŘEŠIT EFEKTIVNĚ
Zástupci všech mateřských škol z  Jihu 

v dubnu a květnu diskutovali a vyměňova-
li si příklady dobré praxe v  rámci projektu 
Multidisciplinární spolupráce v  Moravsko-
slezském kraji. Hlavním cílem projektu je 
zefektivnit, zpřehlednit a  zjednodušit sys-
tém práce s  rodinami s  ohroženými dětmi 
v kraji.

Právě v mateřských školách se v posled-
ní době potýkají s velkým počtem dětí, kte-
ré mají vady řeči, přičemž rodiče tuto situaci 
neřeší a na vyšetření k odborníkovi nejdou. 

To znamená, že se následně protahuje doba, 
kdy lze dítěti včas pomoci.

Klíčovou roli by v řešení těchto problémů 
měli hrát takzvaní síťaři. V  rámci projektu 
se jedná o pracovníky, kteří znají situaci na 
konkrétním území a podporují rozvoj služeb 
pro ohrožené děti a  jejich rodiny. Zároveň 
vyhledávají a dále šíří příklady osvědčených 
praxí.

„Pokud se podaří vytvořit záchrannou síť 
složenou z organizací, institucí, ale i jednot-
livců a rodin, které umožní zbourání bariér, 

můžeme efektivně pomoci v řešení jednot-
livých problémů. Všichni zainteresovaní si 
totiž mohou rychle vyměnit zkušenosti, 
zdroje, dovednosti a  znalosti, díky čemuž 
zacílíme pomoc efektivně a v pravou chvíli,“ 
vysvětlila místostarostka pro oblast školství 
Dagmar Hrabovská.

Setkání mateřinek z Jihu pokračuje i bě-
hem června. Tentokrát jsou připraveny na-
příklad diskuze s pediatrem, zástupci Peda-
gogicko-psychologické poradny a oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí.

www.ovajih.cz15 www.ovajih.cz15
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Anna Břenková se loni zapojila do participativního rozpočtu Náš Jih projektem Zdravý internet dětem. Svým návrhem po-
ukázala na to, že digitální závislost a virtuální konzumace nevhodného obsahu jsou témata, která by se rozhodně neměla 
přehlížet. Zvlášť u školáků. Z její strany to ovšem nebyl ojedinělý počin ve prospěch druhých. Na tom, aby v budoucnu 
naplnilo svůj potenciál co nejvíce jedinců, jí prostě záleží. Letos se totiž tato studentka Ostravské univerzity vydala do 
Tanzanie, kde jako dobrovolnice organizace Bez mámy pomáhala sirotkům. Témat k rozhovoru jsme tedy měli dostatek.

 » Vyprávíte ráda?
Když něco vyprávím, jsem většinou struč-

ná. Jako dítě jsem však druhým ráda vy-
právěla pohádky. Taky jsem si je vymýšlela. 
I babička mi říkala hodně pohádek, někdy je 
i vtipně obměňovala. Spíše tedy poslouchám.
 » Máte nějakým způsobem blízko k  lé-

kařskému prostředí?
Maminka je porodní asistentka, takže 

v tomto ohledu mám, ale jinak k této oblasti 
netíhnu. Biologie, a speciálně lidské tělo, je 
podle mě hodně složitý obor na učení. Proč 
vás to vlastně zajímá? (smích)
 » Ptám se z toho důvodu, že na stejném 

místě jako vy působila v  Tanzanii v  roli 
dobrovolnice v  roce 2016 rovněž Andrea 
Růžičková (Kerestešová). Herečka známá 
ze seriálů Vyprávěj i  ze zdravotního pro-
středí, jako například Ordinace v  růžové 
zahradě či Chlap.

To je pravda. To mi nedošlo. Ptala jsem 
se na ni. Pamatovali si ji. Je tam po ní pořád 

vymalovaný pokoj. Vím, že pak ještě připra-
vovala výstavy s  fotografiemi, které v Tan-
zanii nafotila.
 » Našla si Afrika vás, nebo vy jste si našla 

Afriku?
Bylo to vzájemné. Do Afriky jsem jela 

díky Ostravské univerzitě a jejímu programu 
OU Aid, který tyto výjezdy umožňuje. Chtě-
la jsem pomáhat, a  z  těch možností, které 
se nabízely, mě zaujala právě Tanzanie, kde 
organizace Bez mámy podporuje sirotčinec 
nedaleko vesnice Mahanga.
 » Co vás Tanzanie naučila?

Pobyt v  Tanzanii mě naučil, abych byla 
k  lidem ještě přátelštější a  otevřenější. Ne 
že bych předtím nebyla, ale z afrického po-
hledu mi říkali, že jsem moc slušná. (smích) 
Také bychom mohli v  Evropě jako společ-
nost zvolnit. Nelpět tak na přesných datech 
a  numerických hodnotách a  být vděční za 
vše, co máme. Ne v každé zemi na světě je 
to samozřejmé.

 » Co dalšího vás zaujalo?
Afričané žijí v  rytmu přírody, podle její 

nabídky se v minutách rozhodují. Nesledu-
jí týdenní předpověď počasí. Jednoduše se 
podívají na nebe a  konají. Slovo plánování 
v Africe neexistuje. Události jsou spontánní 
a otevřené. Věci nefungují tak, jak je Evro-
pan zvyklý. Nemusí být všechno hned. Tře-
ba se domluví schůzka, a dotyčný nedorazí. 
Nebo až druhý den. Také v Tanzanii zakázali 
papírové obaly. Pokud je při letištních kont-
rolách najdou, tak je vyhazují.
 » Jsme i my v Evropě schopní žít podle 

stejného rytmu přírody, jako žijí v Africe?
Tam jsou na přírodu odkázáni. Uvedu pří-

klad. My si můžeme koupit jahody i v zimě, 
z pohledu jídla tedy nemusíme řešit, jaké je 
počasí. Když v  Tanzanii dlouho neprší, ne-
mohou zasadit rýži, což ovlivňuje, zda budou 
mít co jíst. Ovlivňuje to i  jejich náladu. Kdy-
bychom byli na přírodu odkázáni, jako jsou 
v Africe, taky bychom se určitě přizpůsobili.
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 » Jak přesvědčit tamní obyvatele, aby 
chápali, že vzdělání je důležité?

Pro ně je to hodně demotivující. V rych-
lém občerstvení nás třeba obsluhovala vy-
studovaná zdravotní sestra. Říkala, že stát 
bohužel nevytváří tolik pracovních míst, 
a proto je tam velká nezaměstnanost. Nejen 
na vesnicích se děti musí starat o své rodi-
če, takže nemají čas chodit do školy, proto-
že musí pracovat. Jak vyrostou, tak žádné 
vzdělání nemají, a  musí dělat to, co dělaly 
do té doby, než vyrostly.
 » Jste aktivní v  dalších charitativních 

projektech?
Díky Ostravské univerzitě jsem se zapo-

jila do hodně aktivit, které se týkají život-
ního prostředí. Sázeli jsme stromy, čistili 
jsme řeku. Chvíli jsem 
působila i  v Charitě Os-
travy, konkrétně v  Níz-
koprahovém zařízení 
v Kunčičkách. Na střední 
škole jsem měla praxi na 
odboru sociální péče na 
Úřadě městského obvo-
du Ostrava-Jih. Navštěvovali jsme třeba do-
movy se seniory. Bylo to obohacující.
 » Proč netrávíte svůj volný čas v  kavár-

nách v  nákupním centru nebo v  obcho-
dech s  oblečením, ale raději pomáháte 
druhým?

Mám všeho dostatek, takže svůj přeby-
tek, který mám, chci věnovat druhým. Když 
je člověk vnitřně spokojený, měl by pomá-
hat i lidem v okolí, aby oni měli lepší život.
 » Při představování vašeho projektu 

v participativním rozpočtu jste uvedla, že 
jeho cílem je prevence psychické nepoho-

dy vzniklé z moderní digitální doby. Může-
te upřesnit?

Jde hlavně o to poukázat na to, co u dětí 
může způsobit nadměrné užívání sociálních 
sítí. Jak to může negativně ovlivnit pře-
mýšlení, náhled na sebe sama, sebereflexi, 
pohled na okolní svět. Často jsou nám pře-
dávány informace, o kterých nevíme, odkud 
pocházejí. A děti, které nemají tak vyvinuté 
kritické myšlení, tuto stinnou stránku inter-
netu nerozpoznají.
 » Asi tedy i proto jste v popisu projektu 

zmínila, že chcete ukázat dětem, že spo-
kojený život neznamenají drahá auta a lu-
xusní dovolené. Je tomu tak?

Přesně. Když procházíte sociální sítě, 
často je všechno zkreslené. O  těch nástra-

hách dětí nevědí, rodiče 
jim o  nich neřeknou, ve 
škole se o  tom moc ne-
učí. A  přitom vše může 
lehce přerůst v  psychic-
ké potíže, jako například 
úzkost, komplex méně-
cennosti nebo nevděč-

nosti, když děti neustále vidí něco luxusní-
ho, a oni to nemají.
 » Rozhodně jde o  prospěšný projekt. 

Proč si myslíte, že jste neuspěla?
Upřímně musím uznat, že jsem jej málo 

propagovala. Ale třeba někdy v  budoucnu 
jej zkusím přihlásit zase. Letos ne, protože 
jsem časově vytížena státnicemi na Ostrav-
ské univerzitě.
 » O čem nejčastěji přemýšlíte?

Dobrá otázka. Často se snažím nepře-
mýšlet, a  jen se dívám kolem sebe. Zamě-
řuji se spíše na pozitivní věci, jsem ráda za 

sluníčko, pěkné stromy, hezké prostředí, 
ale vnímám i  ty negativní. Pokud si někde 
všimnu pohozených odpadků, uvědomím 
si třeba, že už jsem dlouho nebyla odpadky 
uklízet.
 » Představte si, že můžete uvést v plat-

nost zákon Anny Břenkové, kterým by se 
všichni řídili. V  které oblasti byste tento 
zákon aplikovala?

Nemám ráda diskriminaci vůči přírodě, 
rasám, myšlení ani nespravedlivost. To se 
však děje na všech úrovních, ve vztazích, 
v  politice. Cílila bych tedy na to, abychom 
nebyli nespravedliví.
 » Co by se mohlo zlepšit na Jihu?

Za mě určitě školní vzdělávací systém. Ale 
samozřejmě nejen na Jihu. I proto jsem po-
dala ten projekt v participativním rozpočtu. 
Všechno se vyvíjí, školní pomůcky se vyví-
jí, ale osnovy jsou v  podstatě pořád stejné. 
A žáci se učí pořád stejné věci jako v minulos-
ti. Je třeba tato témata, o kterých předchozí 
generace nebyly zvyklé mluvit, rozebírat.
 » Nicméně to vyžaduje velké úsilí. Proč 

však velmi často nechceme složitá témata 
řešit?

Když už s někým trávíme svůj čas, tak se 
raději věnujeme těm pozitivním věcem. Ne-
chceme řešit ty negativní, takže sáhneme po 
povrchních tématech a sděleních, která jsou 
nám známá a  jsou nám jasná. Pokud však 
máme měnit cokoliv k  lepšímu, musíme ty 
negativní věci otevírat a zaobírat se jimi.
 » Máte na Jihu oblíbené místo?

Určitě Bosá stezka v  Bělském lese. Ten 
nápad, že můžeme chodit po zemi a vnímat 
ji svými chodidly, je skvělý. I samotný Bělský 
les je pěkně zařízený, je tam hřiště, tabule 
s informacemi, jak bychom se tam měli cho-
vat. To se mi líbí.

„Když je člověk spoko-
jený, měl by pomáhat i li-
dem v okolí, aby oni měli 
lepší život.“

Foto: 3× archiv Anny Břenkové
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JUBILANTI KVĚTEN
Gertruda Cholewiková  .  .  .  .  100 let
Drahomíra Navrátilová.   .   .   .   .   . 94 let
Božena Holečková  .  .  .  .  .  .  . 94 let
Zdenka Grossmannová  .  .  .  .  . 93 let
Julie Šmejkalová  .  .  .  .  .  .  .  . 93 let
Zdeněk Hrbáč  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92 let
Anna Kaločová .  .  .  .  .  .  .  .  . 92 let
Zdeňka Golíková  .  .  .  .  .  .  .  .  91 let
Marie Sommerová   .  .  .  .  .  .  . 91 let
Olga Dietzová  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Krista Janebová   .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Marie Čapková .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let

Hana Papežová .   .   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Miluška Jetmarová  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Ladislav Nekuda  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Božena Chvátalová .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marcela Zušťáková  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Mária Hilscherová .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Zdenka Klišová .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Kristina Bubulová .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Jozef Murín   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marta Fajkošová  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Lubomír Číhala .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jana Vondrušková  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Annelie Boháčová.   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Dagmar Chudíková .  .  .  .  .  .  . 80 let
Václav Dombrovský .   .   .   .   .   .   . 80 let
Marie Škutová  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Horst Kupka .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Petr Žáček .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Božena Šajtarová .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Alena Sváková .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marta Zahradilová.   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Jiří Kania.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let

Šťastný člověk nevnímá čas
— Stefan Zweig

TANEČNÍCI JSOU ATLETI BOŽÍ. To řekl Albert Einstein a  jistě by měl radost z toho, 
kolik božích atletů viděl 29. dubna na parketě v kulturním domě Akord v Zábřehu na ple-
se seniorů, který zahájili místostarostové Dagmar Hrabovská a Jan Dohnal. Následoval 
atraktivní kulturně-společenský program, jehož součástí byla vystoupení skupiny Klasik, 
taneční formace The Gambit, folklorního souboru Ševčík či scénky souboru Nahodile. 
Jako hlavní host se představil Walda, který zazpíval nejznámější písně Waldemara Ma-
tušky. Nechyběly ani soutěže a bohatá tombola.

FOLKLOR A NÁRAMKY SPOJILY DVA NÁRODY

Zábava, vzdělávání i  poznávání. Tímto 
prospěšným trojbojem prošlo 26 seniorů 
z Jihu a polské Vladislavi, kteří se ve druhé 
polovině května potkali v Ostravě.

Dvoudenní setkání zahájili přednáškou 
v  Komorním klubu o  fungování Univerzity 
3. věku, na kterou městský obvod seniorům 
z  Jihu finančně přispívá. Poté si procvičili 
prsty, když si z  pestrobarevných provázků 
vytvářeli náramky přátelství. Program zavr-
šilo posezení u cimbálu s  folklorní kapelou 
Iršava v sále domu s pečovatelskou službou 
se sídlem na ulici Odborářská, kde se zpíva-
lo, tancovalo a vyprávělo.

Druhý den se senioři vypravili na pozná-
vací cestu po okolí. Prošli se komnatami 

a  přilehlým parkem zámku v  Hradci nad 
Moravicí a  obdivovali květenu v  arboretu 
v Novém Dvoře.

„Projekt bude pokračovat ještě dvěma 
společnými aktivitami v červnu. Kromě po-
znávání krás polské Vladislavi seniory čeká 
sportovní olympiáda,“ přiblížila program 
místostarostka Jihu Dagmar Hrabovská.

Projekt Senioři bez hranic II je financova-
ný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Sile-
sia (program Interreg V-A Česká republika 
– Polsko).

TURNAJ V  PÉTANQUE
Ostravské organizační centrum spolku 

Seniors připravuje turnaj Ostravský pé-
tanque. Akce se koná 21. června od 9 ho-
din ve sportovním areálu TJ Ostrava na 
ulici Varenská. Turnaje se mohou zúčast-
nit lidé starší 55 let z  Ostravy. Přihlášky 
lze podávat do 10. června. Více informací 
se zájemci dozvědí na e-mailové adrese: 
petanque-seniors@post.cz či telefonním 
čísle: 702 287 380.

SOCIOPOINT POMÁHÁ
Senioři, kteří potřebují vyřešit tíživou 

sociální situaci, mohou využívat SOCIOPO-
INT. Jeho služby jsou poskytovány zdarma 
i  anonymní formou. Při konzultacích není 
nutné uvádět jméno či osobní údaje klien-
ta. SOCIPOINT sídlí v  budově Nové radni-
ce na Prokešově náměstí 8. V  případě po-
třeby lze volat na bezplatnou telefonickou 
linku: 800 700 650, nebo psát na e-mail: 
sociopoint@ostrava.cz.
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SOUTĚŽ
Stále pokračuje soutěž o  nejkrásnější 
předzahrádku v městském obvodě Os-
trava-Jih. Až do 15. září 2022 je možné 
posílat fotografie na e-mailovou adre-
su: predzahradky@ovajih.cz. Součás-
tí tipu musí být uvedení, kde přesně se 
předzahrádka nachází, a  jméno kon-
taktní osoby.

NACHMELENÝ POCHOĎÁK NABÍDNE SEDM TRAS
První ročník turistického pochodu Ost-

ravský nachmelený pochoďák se uskuteční 
11. června. „Chceme zvednout dospělé z ga-
uče a děti od počítačů a tabletů,“ říká hlavní 
pořadatel Rostislav Bažanowski s  tím, že 
milovníci pěší turistiky se mohou vydat na 
sedm tras.

Nejdelší trasa pochoďáku má 29 kilo-
metrů a  povede ze Studénky Poodřím až 
do Bělského lesa. Dá se očekávat, že hodně 

zájemců osloví i  osmikilometrový pochod 
Bělským lesem po neznačených pěšinách. 
Účastníci na této trase mohou spatřit i  160 
let starý buk lesní.

Generální partner akce Starobělský pi-
vovar nabídne turistům pivní speciály, jako 
například Starobělské višňové, Starobělská 
IPA, Černý čáp atd.

Zájemci se mohou přihlašovat na adrese: 
www.nachmeleny.cz.

OSTRAVA MÝMA OČIMA. Výstava 
s tímto názvem od 1. do 15. května ozdobi-
la Náměstí Ostrava-Jih. V jeho zastřešené 
části se kolemjdoucí mohli pokochat sním-
ky, které nabídly netradiční pohled na Ost-
ravu. Své fotografie představili Fedor Gab-
čan, Martin Straka, Ondřej Durczak, Adam 
Popelka a  Lubomír Pavelčák. V  centru 
jejich zájmu se objevily i fotografie z Jihu, 
a to z akce Road Circusu a terminálu Du-
bina (na snímku). „Všechny fotky mne ne-
smírně oslovily. Bylo patrné, že autoři jsou 
z  různých generací, a  proto každý vnímá 
Ostravu jinak, skrze své životní zkušenos-
ti,“ okomentovala výstavu místostarostka 
Hana Tichánková.

Foto: Lubomír Pavelčák

PĚT LET SPOLEČNĚ JE PROJEKT, 
KTERÝ OBOHACUJE

V krásném prostředí Beskyd v Trojanovi-
cích se uskutečnilo první setkání zástupců 
česko-polského projektu Pět let společně, 
který připravil městský obvod ve spolupráci 
s polskou Vladislaví.

Dvoudenního programu se v dubnu zú-
častnilo 24 vedoucích pracovníků z obou 

partnerských měst, kteří se věnují seni-
orům. Ti během semináře o  proměnách 
stáří diskutovali například o  sociálním 
zabezpečení starších lidí v  obou státech. 
Zároveň si však mohli vyzkoušet i geronto 
oblek, jenž simuluje omezení, která přináší 
vyšší věk.

„Polští účastníci byli překvapeni vysokým 
standardem péče našeho státu a městského 
obvodu o seniory, kdy se například starobní 
důchody nedaní jako v  Polsku. Zajímali se 
o  práci našich seniorských klubů, které ve 
Vladislavi teprve vznikají,“ uvedla místosta-
rostka Dagmar Hrabovská s tím, že setkání 
bylo přínosné pro obě strany.

Projekt vyvrcholí v září tohoto roku spo-
lečnou konferencí a  výstavou fotografií na 
Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce.

Projekt česko-polské spolupráce Pět let 
společně je financovaný z Fondu mikropro-
jektů Euroregionu Silesia (program Interreg 
V-A Česká republika – Polsko).

RŮŽE PŘÁTELSTVÍ
Růže přátelství je název hry, kterou 

připravili členové divadelního souboru 
Disidor při Základní škole logopedické 
v Ostravě. Dílo je inspirováno myšlenkami 
autora Malého prince Antoine de Saint-
-Exupéryho. Inscenaci, která kombinuje 
několik divadelních forem, jako například 
činohra, černé či stínové divadlo, je mož-
né zhlédnout 9. června od 16 hodin v kul-
turním domě K-Trio v  Hrabůvce. Podrob-
nosti, včetně informací o tom, kde se dají 
zakoupit vstupenky, se lze dozvědět na: 
www.kulturajih.cz. Cena 50 korun, senioři 
a studenti zaplatí 25 korun.

Foto: BezvaBĚH
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KDYŽ PAMÁTKY POTŘEBUJÍ OPRÁŠIT
Ačkoliv je náš obvod vnímán především jako sídlištní zástavba, nalezneme zde celou řadu drobných památek, které nám 
připomínají historii někdejších tří samostatných obcí Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh nad Odrou. V aktuálním vydání Již-
ních listů se podíváme na památky, které byly v posledních letech zrekonstruovány, zcela obnoveny či zachráněny.

Na území obvodu napočítáme pět kulturních památek. Tou nej-
cennější je zábřežský zámek, jehož výstavba byla zahájena v  roce 
1579. Před čtvrt stoletím se mnohým oprávněně zdálo, že zámek 
zanikne, avšak v současnosti je díky Petru Hradilovi, jenž zámek za-
chránil, skvostem i gastronomickou perlou obvodu.

Stejně tak ožila i naše „nejrozsáhlejší“ památka – Jubilejní kolonie 
v Hrabůvce. Sídliště doznalo díky rekonstrukci v intencích městské-
ho obvodu za posledních 21 let výrazných proměn, které spolykaly 
přibližně půl miliardy korun. Na seznamu památek je ještě zapsaná 
vila Dr. Martínka na ulici Klegova v Hrabůvce, pomník věnovaný obě-
tem 2. světové války na Vysokých březích u ulice Rudná a kamenný 
kříž z roku 1858 stojící u kostela v Zábřehu.

Kromě jmenovaných objektů registrujeme v našem obvodu i ce-
lou řadu dalších historických památek, které téměř všechny prošly 
v poslední dekádě opravami.

KŘÍŽ Z ROKU 1858
Začneme v bývalé obci Zábřeh nad Odrou, kde je koncentrace 

památek nejvyšší. Před kostelem Navštívení panny Marie si lze všim-
nout kamenného kříže z  roku 1858, který získala zábřežská lokálie 
od neznámého dárce. Památka byla obnovena z farních prostředků 
asi před osmi lety a kříž zobrazující kromě Krista a Panny Marie také 
nástroje Kristova mučení je místem, kde lidé zapalují svíčky a poklá-
dají květiny.

KAMENNÉ KŘÍŽE Z LET 1866 A 1867
Městský obvod Ostrava-Jih nechal v roce 2017 odborně zrestau-

rovat téměř identické pískovcové kříže na ulicích Zimmlerova a Sta-
robělská z let 1866 a 1867. Při opravě byly zatmeleny praskliny, záro-
veň došlo ke stabilizaci památek a také k jejich očištění chemickou 
cestou a tlakem vody, aby z nich byly odstraněny letité usazeniny 
ostravského prostředí.

Poté byly památky napuštěny speciální organicko-křemičitou 
látkou a  více než dva týdny byly zabaleny do nepropustné fólie, 
čímž došlo ke zpevnění svrchní vrstvy kamene. Cílem nebyla restau-
race do originálních hladkých tvarů, jistá surovost materiálu a při-
znání stáří památkám jen svědčí. Pouze chybějící části a různé „oťu-
ky“ byly uměle dotvořeny a pokryty pigmentem, aby zásahy nebyly 
patrné.

KAPLE SVATÉ ANNY
Nejstarší zábřežská kaplička stojí nedaleko křížení ulic Jugosláv-

ská a Rýparova. Její výstavby proběhla v roce 1872, tehdy za humny 
zábřežských statků. Vysvěcena byla 23. prosince 1873 a od té doby 
se u ní konaly pravidelné bohoslužby. V 50. letech byla kaplička po-
prvé opravena. Je až s podivem, že památka přečkala v 80. letech 
výstavbu sídliště v oblasti ulice Jugoslávská a dochovala se dodnes. 
Poslední rekonstrukcí kaple sv. Anny prošla v roce 2016, a to za dob-
rovolné práce farníků zábřežské farnosti. Tehdy nad střechou přibyla 
také malá zvonička a nové vstupní dveře.

KAPLE SVATÉHO JOSEFA
Kaple svatého Josefa nad autobusovou zastávkou Pískové doly 

na ulici Javůrkova vznikla někdy po roce 1882, kdy v  její blízkosti 
zemřel rolník Josef Svoboda. Minulost památky je zahalena tajem-

stvím a opředena dvěma pověstmi. První reálné zachycení této pa-
mátky pochází až z roku 1937, kdy byla pořízena její fotografie, jež 
se stala také východiskem pro její obnovu. Kaplička totiž od 90. let 
20. století výrazně chátrala a nakonec došlo k jejímu zazdění a pro-
vizornímu zastřešení.

Až díky participativnímu rozpočtu našeho obvodu byla opravena 
jako jeden z vítězných návrhů, který byl předložen v roce 2017. Již 
v září následujícího roku byla kaplička požehnána a od té doby je 
místem modliteb i cílem vycházek nejen zábřežských obyvatel. Pa-
mátka začala žít novým životem a věřící o ni důsledně pečují.

ZVONIČKA NA HŘBITOVĚ
Participativní rozpočet stál také za úplnou obnovou dřevěné zvo-

nice na zábřežském hřbitově. Tu původní připomínala už jen železná 
konstrukce a kus uhnilého dřevěného pahýlu. Na starou zvonici mi-
mochodem zvonila dlouhá léta babička zpěvačky Petry Černocké, 
učitelka Marie Černocká. V roce 2018 vyhrál v participativním roz-
počtu návrh na obnovu této drobné památky, která byla veřejnosti 
přestavena v září 2019. Od té doby zní nad hroby také zvon se jmé-
nem František, který svým pojmenováním odkazuje k osobě, která 
podnítila v roce 1888 založení nynějšího hřbitova – tehdejšího sta-
rosty Františka Hrabovského.

PAMÁTNÍK TRAMVAJOVÉ DRÁHY
Také památník tramvajové dráhy ze zábřežských Pískových dolů 

do Vítkovic byl realizován díky participativnímu rozpočtu našeho 
obvodu, kde tento návrh uspěl v roce 2020. Pro účely instalace byla 
opravena historická telefonní skříň, jež kdysi zajišťovala bezpečný 
provoz na této drobné dráze. Opravenou betonovou památku s his-
torickými snímky tramvají i  doprovodným textem najdete v  těsné 
blízkosti autobusové zastávky Pískové doly.

PRAMEN KORÝTKO
Ještě je zde čtvrtá památka, která byla opravena také díky hla-

sování v participativním rozpočtu – pramen v zábřežském Korýtku. 
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Díky opravě prameniště vytéká voda opět z trubky a zároveň se roz-
borem zjistilo, že je i kvalitní.

Jako přidaná hodnota zapůsobilo i  to, že během rekonstrukce 
byl kronikářem objeven plakát z konce 19. století, který potvrdil, že 
pramen se již tehdy nazýval Korýtko. Do objevu se soudilo, že název 
zdroje byl odvozen od zářezu blízké železniční tratě. Nyní však mů-
žeme říct, že oblast Korýtka získala své jméno podle koryta vodního 
toku, z nějž se napájel dobytek.

ŠANCE PRO STARONOVÝ JIH
Způsobů jak změnit své okolí je mnoho. Někdy se najde mecenáš, 

kterého místo či památka oslní, následně dochází k neuvěřitelným 
proměnám. Mnohdy za obnovou míst či staveb stojí samospráva, 
v našem případě městský obvod Ostrava-Jih. Ten dává také všem 
svým obyvatelům šanci změnit místo, v němž žijí prostřednictvím 
participativního rozpočtu – stačí najít jen svou vizi, čas a podporu.

Petr Lexa Přendík

DEN PAMÁTEK PŘIPOMNĚL MINULOST I SOUČASNOST
Historii i současnost našeho obvodu si mohli jeho obyvatelé i pře-

spolní připomenout v rámci sedmého ročníku festivalu komentova-
ných vycházek Den památek na Jihu, který jako každý rok nabídl 
zájemcům 23. dubna osm komentovaných tras napříč obvodem.

Největší zájem byl o premiérový okruh mapující zaniklou tram-
vajovou dráhu mezi zábřežskými Pískovými doly a  Vítkovicemi, 
které se zúčastnilo zhruba šest desítek zájemců. Návštěvníky za-
ujal také nový okruh přibližující koncepci a výstavbu sídliště Nové 

Výškovice. Nechyběly však ani tradiční okruhy jako Bělský les či 
Jubilejní kolonie. Celkem se vycházek zúčastnilo přes tři stovky 
návštěvníků.

Příští ročník festivalu se bude konat 15. a 16. dubna 2023. Do té 
doby si milovníci historie mohou pročítat články na webu Po sto-
pách minulosti, který naleznete na: www.historie.ovajih.cz, nebo si 
mohou zakoupit některou z dosud vydaných publikací v infocentru 
na Náměstí Ostrava-Jih.

KŘEST PUBLIKACE O HISTORII STARÉHO ZÁBŘEHU
Městský obvod Ostrava-Jih vydává již sedmou knihu o své minu-

losti, tentokrát se bude jednat o dějiny starého Zábřehu na přelomu 
50. a 60. let 20. století. Dílo s názvem Pamětní kniha městské čtvrti 
Ostrava-Zábřeh: Psáno zábřežským kronikářem PhDr. Otto Srubkem 
v letech 1957–1961 je v pořadí již třetím dílem Edice písemných pa-
mátek městského obvodu Ostrava-Jih, jež čtenářům přibližuje staré 
kroniky, které se týkají našeho obvodu.

„Čtenáři se mohou těšit na 200 stran zajímavých informací o Zá-
břehu. Kniha je originálním opisem původní kroniky z let 1957–1961 
a  popisuje dějiny Zábřehu od nejstarších časů právě po rok 1961. 
Původní text jsem opatřil obrazovou přílohou v podobě stovky his-
torických fotografií, map a plánů a doplnil také sto třiceti poznámka-
mi, vysvětlivkami a upřesněními, aby dnešní čtenář pochopil smysl 
původního sdělení,“ dodává autor publikace, kronikář obvodu Petr 
Lexa Přendík.

CO V KNIZE NAJDETE?
Někdejší kronikář Otto Srubek zahajuje kroniku nejprve popisem 

zábřežského obecního znaku, poté přechází k úvodnímu slovu týka-
jícímu se okolností založení pamětní knihy. Pak následuje základní 
geografický a správní popis Zábřehu.

V druhém oddílu se značně popisně věnuje komunikacím a do-
pravě, neopomíjí opisovat například i jízdní řády. Třetí část se zaobírá 
zevrubným geografickým popisem Zábřehu. Kronikář popisuje ze-
měpisnou polohu, hranice katastru a její úpravy v posledních letech, 
zaobírá se historickými polními tratěmi a  následně velmi detailně 
zachycuje geologické poměry v obvodu, což bylo dáno patrně jeho 
zájmem o přírodní vědy.

Nechybí ani zachycení přírodních poměrů Zábřehu, které je tu 
a  tam proloženo literárními ukázkami z  pera spisovatele Oldřicha 
Šuleře. Srubek jmenuje také významné zábřežské sedláky, vodní 
poměry a zmiňuje rovněž pozoruhodnou rybníkářskou minulost Zá-
břehu.

Čtvrtá kapitola s názvem Půdorys obce líčí jednotlivé části Zá-
břehu, seznamy ulic, počet domů či poznámky k  historii místního 
stavitelství. Nejobsáhlejším oddílem kroniky je pak pátá část na-
zvaná Stavební památky a  význačné budovy. Pisatel zde jmenuje 

všechny historické objekty Zábřehu. To znamená zámek, církevní 
stavby, školní budovy, hasičské zbrojnice, různé hostinské podniky, 
lékařská zařízení atd.

Následující oddíl pojmenovaný Odstoupená část Zábřehu se vě-
nuje dnešní části Vítkovic, ke kterým byla oblast k 1. červenci 1960 
přičleněna. V šesté kapitole se Otto Srubek dostává k prostoru Zá-
břehu-Družstva. Sedmá část pak vyjmenovává jen význačné objekty 
občanské vybavenosti v tehdy rodícím se sídlišti Stalingrad. Posled-
ní kapitola se věnuje památkám Zábřehu. Autor zde precizně třídí 
památky na pomníky, pamětní desky, kaple, sochy a kříže, přičemž 
opět pracuje s místními pamětníky a vytváří tak opět na zdroje bo-
hatou syntézu o nejstarších památkách dnešního městského obvo-
du Ostrava-Jih.

UDĚLENÍ JMÉNA SE USKUTEČNÍ V PARKU
Nová publikace bude pokřtěna ve středu 8. června v  18 hodin 

v parku pod zábřežským zámkem. V případě nepřízně počasí v bu-
dově bývalé radnice Zábřehu nad Odrou, kde má aktuálně sídlo sbor 
Bratrské jednoty baptistů v Ostravě. Jedná se o budovu v parku na 
adrese Závoří č. p. 101/ č. o. 32). Na místě křtu bude možné knihu 
zakoupit za zvýhodněnou cenu 200 Kč.

www.ovajih.cz21
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ADRA HLEDÁ NOVÉ DOBROVOLNÍKY. Dobrovolnické cent-
rum ADRA, které funguje i  díky finanční podpoře městského 
obvodu Ostrava-Jih, uvítá ve svých řadech nové dobrovolníky 
k seniorům. Dobrovolníci přinášejí seniorům a seniorkám v os-
travských domovech radost i  blízkost, a  to díky tomu, že jim 
čtou, pomáhají s luštěním křížovek, chodí spolu na procházky či 
si jen povídají. Zájemci, kteří chtějí věnovat alespoň hodinu týd-
ně těm, kteří nemají to štěstí trávit na sklonku života čas se svou 
rodinou, mohou kontaktovat koordinátorku Hanu Kozubkovou 
na e-mailové adrese: hana.kozubkova@adra.cz nebo telefon-
ním čísle: 732 466 403.

MÁJKA ZKRÁŠLILA NÁMĚSTÍ. Jsou tradice, jejichž dodržová-
ní každoročně potěší. Jednou z nich je i  stavění májky. Ta od 
30. dubna do konce května zdobila Náměstí Ostrava-Jih v Hra-
bůvce. Vztyčili ji dobrovolní hasiči ze Zábřehu, kteří si za svou 
práci vysloužili tradiční odměnu v podobě bečky piva, kterou 
jim předal starosta Martin Bednář. Součástí bohatého kultur-
ního programu byla mimo jiné vystoupení folklorního souboru 
Morava, žáků ze Základní školy Mitušova i představitelky Saxa-
ny – zpěvačky Petry Černocké. Následně se průvod vydal do 
Lesní školy v  Bělském lese, kde došlo na tradiční a oblíbené 
pálení čarodějnic.

TAEKWONDISTKA SE 
ZLATOU MEDAILÍ NA KRKU

Taekwondistka Karla Šruba-
řová ze Školy taekwon-do ITF 
Ostrava získala na mistrovství 
Evropy čtyři medaile. Včetně 
jedné zlaté. Tréninky tohoto 
klubu probíhají mimo jiné na ZŠ 
Horymírova nebo ZŠ Františka 
Formana.

Karla Šrubařová je členkou 
ostravského klubu od roku 2014 
a  na evropském šampionátu, 
který se konal v chorvatské Po-
reči, se zapojila do všech mož-
ných disciplín, tedy technické 

sestavy, sportovní boj a speciál-
ní přerážecí techniky. 

Zvítězila v  první uvedené 
disciplíně. Taekwondo má čty-
řiadvacet technických sestav, 
které se liší nejen svou délkou, 
ale především skladbou technik 
a náročností provedení.

Z  týmové soutěže si dále 
z  Chorvatska přivezla dvě stří-
brné medaile (z technických 
sestav a speciálních přerážecích 
technik) a jednu bronzovou me-
daili (ze sportovního boje).

HISTORICKÁ VOZIDLA
V  E-motion parku v  areálu 

Avion Shopping parku v Zábře-
hu se 5. června koná akce nazva-
ná Historická vozidla v  E-moti-
on. Jedná se o setkání nadšenců 
historických vozidel, která mají 
modelový rok maximálně 1989. 
Z důvodu omezené kapacity je 
nutné provést registraci pře-

dem na webových stránkách: 
www.tatraclubostrava.cz. Do-
provodný program zahrnuje 
také aktivity pro děti. Příchozí 
se mohou zapojit do jízdy zruč-
nosti, orientačního závodu či 
soutěže elegance. Pro veřejnost 
je vstup zdarma. Akce začíná 
v 10 hodin.

KOŠAŘKA SE BAVÍ
Bohatý kulturní program je 

připravený pro všechny, kteří 
přijdou 17. června na zahradní 
slavnost do atria v Základní ško-
le V. Košaře. 

Akce začíná v  16 hodin, při-
čemž její součástí jsou výtvarná 

dílna, malování na obličej, spor-
tovní stanoviště i  diskotéka. Už 
2. června proběhne na stejném 
místě od 14.00 do 17.30 hodin 
den dětí s  historickým šermem 
či takzvaným swapem, který 
umožní výměnu oblečení.

CHARITA BEZPLATNĚ RADÍ
Poradna svatého Alexandra, 

se sídlem na ulici Františka For-
mana 13 na Dubině poskytuje 
bezplatné a  diskrétní poraden-
ství v  oblasti sociální a  právní 
osobám starším osmnácti let.

Na  pracovníky poradny se 
lze obrátit s  obtížemi, které se 
týkají dluhů, bydlení, sociální-
ho zabezpečení, občanského 
práva, ochrany spotřebitele, 
práce a  zaměstnanosti a  dal-
ších. Pracovníci poradny rovněž 

bezplatně sepisují a  podávají 
návrhy na povolení oddlužení. 
Pokud to situace vyžaduje, za-
městnanci charity zajišťují také 
konzultace v  přirozeném pro-
středí zájemce.

Kompetentní pracovníky 
poradny svatého Alexandra 
na Dubině je možné kontak-
tovat na telefonních číslech: 
731  625  840, 596  611  207 
nebo na e-mailové adrese: 
poradna@alexandr.charita.cz.

Foto: Škola taekwon-do ITF Ostrava

Foto: ADRA Ostrava
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: TADY ANO, ALE U NÁS NE, MANŽEL JE STRAŠNĚ ŽÁRLIVÝ
Sudoku: 83761452 9238516 = OBČANSKÁ ZÁLOŽNA
Doplňovačka: PLZEŇSKÁ ULICE

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      vždy vše pod kontrolou a nemyslet na jiné věci. Protože, co se stane, když nedává pozor?"  

      tajenku na podbarvených diagonálních úsecích odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme 

4 5 2 1 3

9 8 4

7 8

8 7 5

5 8 9 3

3 4 7

4 2

6 5 1

8 6 2 4 9

4 8 5 2 6 1 9 7 3

3 9 6 7 8 5 2 4 1

7 1 2 3 9 4 8 6 5

9 4 8 1 7 3 5 2 6

6 5 7 8 2 9 1 3 4

1 2 3 5 4 6 7 9 8

5 3 4 9 1 7 6 8 2

2 6 9 4 5 8 3 1 7

8 7 1 6 3 2 4 5 9

      Vojenské školení. Velitel promlouvá k nováčkům: „Voják musí být neustále ve střehu, mít 

      Ze zadní řady se ozve: (dokončení v tajence sudoku).  Dvoudílnou dvanáctipísmennou 

      písmena: N, T, O, M, S, C, A, T, E.  Čteme postupně odleva doprava nahoru

Řešení:   5271959 38694  = STANE SE OTCEM

Vojenské školení. Velitel promlouvá k nováčkům: „Voják musí být ne-
ustále ve střehu, mít vždy vše pod kontrolou a nemyslet na jiné věci. 
Protože, co se stane, když nedává pozor?“ Ze zadní řady se ozve: (do-
končení v  tajence sudoku). Dvoudílnou dvanáctipísmennou tajenku 
na podbarvených diagonálních úsecích odhalíme tak, že za čísla 1 až 
9 dosadíme písmena: N, T, O, M, S, C, A, T, E. Čteme postupně odleva 
doprava nahoru.

SUDOKU S TAJENKOU
  PŘESMYČKY

Moravské hrady - 1
Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti významných moravských 
hradů, či hradních zřícenin. Interpunkční znaménka se řešení nezúčastní.

 řešení:

 BOK  SOVICE  Boskovice

 BRKO  ČNÍ  Brníčko

 ČI  VDĚKY ?  Děvičky

 FEŠNÝ  HLT  Helfštýn

 CHL.  OBUV  Buchlov

 O  VLKU  Lukov

 Mr. KUBIC  Cimburk

 NAMELE  OVCI  Malenovice

 V  BROMU  Brumov

 ZOBOU  V.  Bouzov

Moravské hrady. Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti vý-
znamných moravských hradů či hradních zřícenin. Interpunkční zna-
ménka se řešení nezúčastní.

PŘESMYČKY

popisující majetek zábřežského panství. Nacházelo se zde množství pramenů, vytvářejících potoky protékající hlubokými stržemi, na jejichž koncích byla lesní jezírka. Po 

Pomůcka:

Činit Vysílit Judský král

Jez

Tento

Stovky

Vetřelec

Necitelně

Otec Bol

Prám

Draví ptáci

Tavenina

Psohlavec

Zde

Tajenka: SOUSTAVA  STUDNÍ  A  ČERPACÍCH   STANIC

Křížovka s dárkem:  Z historie Bělského lesa. Ještě donedávna byla tato lokalita více známá jako les Studna. Toto jméno dokládá například listina z počátku 17.století, 

dlouhou dobu sloužila voda pouze lidem žijícím v okolí lesa. K významnějšímu využití podzemních zásob vody došlo zhruba před 90 lety, kdy se začala budovat …(tajenka.)

Zkratka 
Slovenské 

televize

Kratičká 
pauza

Avivážní 
přípravek

Domácky 
Anna

Název 
římské 
pětky

Nena- 
čepovat

Kachna 
(zoolog.)

Inic.fotbal. 
Panenky

Středo- 
české 
město

Býv.keň- 
ský běžec 
(Kipchoge)

Obec se- 
verně od 
Hodonína

Aita, Nkole, 
Salo

Chorvat- 
ské platidlo

Hl.město 
Ghany

Masí- 
rované

Textil.pod- 
nik v Havl. 

BroduChem.zn. 
astatu

Lužický Srb 
(zastar.)

Tropické 
ovoce

Etrus.bůh 
podsvětí

Šumivé 
víno

Volební 
schránka

1.DÍL 
TAJENKY Stát v Ma- 

lé Asii

Ledovco- 
vý nános

Muž.jméno 
(30.3.)

Název zn. 
draslíku

Nahý 
model

Méně 
snadno

Lidový 
souhlas

Předložka 
3.pádu

Jihoamer. 
míšenec

Pomlka hud. 
nástroje

Část 
obličeje

Kovový 
prvek

Univerzitní 
vědecká 
knihovna 

(zkr.)

Rozpouš- 
tět se

Etiopské 
jezero Býv.švéd. 

hokejový 
brankář

Révové 
nápoje

Psací 
potřeba

Čínské 
žen.jméno

Anglicky 
„zachránit"

Smůla 
(obecně)

Test.balist. 
raketa (zkr.)

2.DÍL 
TAJENKY

3.DÍL 
TAJENKY

Osobní 
zájmeno

Africký 
kmen 

(Uganda)

Jenom 
(nářeč.)

Anglicky 
„černý" 

Býv.český 
dirigent 
(Václav)

Kovbojská 
slavnost

Tři luštitele, kteří do 15. června zašlou správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní 
luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Z historie Bělského lesa. Ještě donedávna byla tato lokalita více známá jako les Studna. Toto jméno dokládá například listina z počátku 
17. století popisující majetek zábřežského panství. Nacházelo se zde množství pramenů, potoků protékajících hlubokými stržemi, na jejichž 
koncích byla lesní jezírka. Po dlouhou dobu sloužila voda pouze lidem žijícím v okolí lesa. K významnějšímu využití podzemních zásob vody 
došlo zhruba před 90 lety, kdy se začala budovat…(tajenka)

www.ovajih.cz23
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KULTURNÍ DŮM K-TRIO

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 739 
107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

4. 6 od 8.30 hodin 
VÝLETOVÁNÍ / Mechová jezírka Rejvíz
V ceně výletu je autobusová doprava s průvod-
cem, vstupné na mechová jezírka. Program je vol-
ný. Místo odjezdu a příjezdu: Kulturní dům K-TRIO. 
Registrace účastníků od 8  hodin, odjezd v  8.30 
hodin. Návrat zpět cca v 15 hodin. Cena 399 Kč, 
299 Kč (Kool Senior), 99 Kč (děti do 12 let).

14. 6. od 16 hodin 
LETNÍ PROMENÁDY
Hudba k poslechu i tanci. Pěší zóna u Kina Luna. 
Vystoupí zpěváci z Pop Academy. Vstup zdarma.

24. 6. od 18 hodin 
LETNÍ OPÉKAČKA
Tradiční posezení u táboráku v Lesní škole v Běl-
ském lese s  možností opékání buřtů a  bohatou 
nabídkou občerstvení. Program večera zpříjemní 
vystoupení kapely. Vstupné 50 Kč.

DĚTEM
1. 6. od 14 hodin 
DĚTSKÝ DEN S KÁČKEM
Zábavné odpoledne s  klaunem Pepinem prckem 
a  bohatým doprovodným programem (mimo jiné 
výroba slizu, pískování obrázku, malování na obličej, 
skákací hrad atd.) na pěší zóně před Kinem Luna.

VZDĚLÁVÁNÍ A KURZY
7. 6. od 17 hodin 
JÁ, MÉ TĚLO A ENERGIE KOLEM NĚJ
Co je to aura a jaké můžeme využívat podpůrné 
prostředky pro své zdraví? Jak si chránit vlastní 
energii? To vše představí přednáška zkušeného 
jogína a lektora Zdeňka Pešla. Vstupné 50 Kč.

14. 6. od 16.30 hodin 
BEZSTAROSTNÉ LÉTO S HOMEOPATIÍ
Homeopatie je dobře známá jako účinný prostředek 
pomoci u letních alergií, vyrážek, problémů po bod-
nutí hmyzem či trávicích problémů ze změn jídelníč-
ku, ale také celé řady chronických problémů, které 
se zhoršují v  teplém letním období. Lékařka Jana 
Hlavsová představí homeopatika, která se opravdu 
vyplatí mít v  lékárničce po celé léto. Setkání bude 
ryze praktické s  příklady z  praxe, výběrem léků 
a dávkování. Vstupné 80 Kč.

VÝSTAVY
BAREVNÁ PALETA
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Krestova, která 
příchozí vtáhne do tvořivého světa dětí.

KOMORNÍ KLUB

Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 731 472 996, 
www.kulturajih.cz, FB kdktrio

6. 6. od 10 hodin 
KÁVIČKOVÁNÍ / Bingo
Přátelské setkání s možností zahrát si zábavnou 
společenskou hru bingo. Vstupné 60 Kč.

14. 6. od 16 hodin 
KLUB AK
Dámský klub Anny Kührové plný proměn, zajíma-
vých informací, sdílení a zábavy je určen všem že-
nám (nejen z Jihu), které o sebe rády pečují a mají 
smysl pro humor. Tentokrát na téma roztančené 
léto. Speciálním hostem klubu bude profesionální 
tanečnice břišních tanců. Vstupné 60 Kč.

20. 6. od 10 hodin 
KÁVIČKOVÁNÍ / Senior bez nehod
Posezení s  přáteli u  dobré kávy s  Janou Ober-
mannovou, známou filmovou a televizní herečkou 
(mimo jiné seriál Ulice), a zpěvákem a hercem Ji-
řím Štědroněm. Vstupné 10 Kč.

KINO LUNA

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 751 712, 
www.kulturajih.cz, FB kinolunaostrava

1. 6. od 17 hodin 
ZPÍVEJ 2 (Sing 2, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 110 
minut. Vstupné 20 Kč.

1.–5. 6. od 20 hodin 
9.–12. 6. od 19.30 hodin 
30. 6.– 3. 7. od 20 hodin 
TŘI TYGŘI: JACKPOT (ČR 2022)
Zběsilá akční komedie, režie Emil Křižka, od 15 let, 
110 minut. Vstupné 130 Kč.

2.– 5. 6. od 15.30 hodin 
ZAKLETÁ JESKYNĚ (ČR, Slovensko, Maďarsko 2022)
PREMIÉRA. Nejnovější filmová pohádka s hvězd-
ným hereckým obsazením. České znění, přístup-
ný, 98 minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

2.– 5. 6. od 17.45 hodin 
PÁNSKÝ KLUB (ČR 2022)
PREMIÉRA. Komedie, režie: Matěj Balcar, od 12 let, 
89 minut. Vstupné 140 Kč.

6. 6. od 16.30 hodin 
PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA (Downton 
Abbey: A New Era, Velká Británie 2022)
Drama, české titulky, od 12 let, 125 minut. Vstupné 
60 Kč.

6. a 7. 6. od 19.30 hodin 
CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ (ČR 2022)
Nebývale otevřený dokument o  historii kapely. 
Režie: Pavel Bohoněk, přístupný, 97 minut. Vstup-
né 130 Kč.

7. 6. od 17 hodin 
20. 6. od 17.45 hodin 
CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI (Qu‘est-ce 
qu‘on a tous fait au bon Dieu? Francie 2022)
Komedie, francouzská verze s českými titulky, od 
12 let, 98 minut. Vstupné 140 Kč.

8. 6. od 17 hodin 
CINEMA ITALIANO. VŠECHNO NEJLEPŠÍ, CHI-
ARO! (A Chiara, Itálie 2021)
Drama, italská verze s českými titulky, od 12 let, 121 
minut. Vstupné 100 Kč.

8. 6. od 19.30 hodin 
MÁRA JDE DO NEBE (ČR 2022)
Celovečerní dokument o horolezci Markovi Holeč-
kovi. Mládeži přístupný, 80 minut. Vstupné 120 Kč.

9.–12. 6., 14. 6, 16.–19. 6. od 16.30 hodin 
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA (Jurassic World: 
Dominion, USA 2022)
PREMIÉRA. Dobrodružný / akční, české znění, od 
12 let, 147 minut. Vstupné 140 Kč.

11. a 12. 6. od 14 hodin 
NÁMĚSÍČNÍCI (Moonbound, Německo 2022)
PREMIÉRA. Animovaný / komedie, české znění, 
přístupný, 85 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

13. 6. od 17 hodin 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 (ČR 2022)
Volné pokračování úspěšné komedie, režie: Ru-
dolf Havlík, přístupný, 95 minut. Vstupné 100 Kč, 
senioři 60 Kč.

13. a 14. 6. od 19.30 hodin 
TOP GUN: MAVERICK (Top Gun: Maverick, USA 
2022)
Akční / drama, české znění, od 12 let, 131 minut. 
Vstupné 140 Kč.

15. 6. od 17 hodin 
ZÁZRAK (Miracol, Rumunsko, Česko, Lotyšsko 
2022)
Drama, české titulky, od 12 let, 118 minut. Vstupné 
110 Kč.

15. 6. od 19.30 hodin 
KONCERT NA PLÁTNĚ. PRAŽSKÝ VÝBĚR: 
SYMPHONY BIZARRE (ČR 2022)
Dokument, režie: Michael Kocáb, přístupný, 95 
minut. Vstupné 100 Kč.

16. a 19. 6. od 19.30 hodin 
KDYBY RADŠI HOŘELO (ČR 2022)
PREMIÉRA. Komedie / drama, režie: Adam Kolo-
man Rybanský, od 12 let, 90 minut. Vstupné 130 Kč.

18. a 19. 6. od 13.30 hodin 
20.–28. 6. od 15.15 hodin 
RAKEŤÁK (Lightyear, USA 2022)
PREMIÉRA. Animovaný / rodinný, české znění, 
přístupný, 120 minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

20.–22. 6. od 20 hodin 
VYŠEHRAD: FYLM (ČR 2022)
Komedie, režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek, od 15 
let, 103 minut. Vstupné 130 Kč.

21. a 22. 6. od 17.45 hodin 
ŽENY A ŽIVOT (ČR 2022)
Komedie, režie: Petr Zahrádka, přístupný, 87 mi-
nut. Vstupné 130 Kč.

23. 6.–3. 7. od 17.45 hodin 
PREZIDENTKA (ČR 2022)
PREMIÉRA. Komedie, režie: Rudolf Havlík, od 12 
let, 102 minut. Vstupné 140 Kč.

23.–29. 6. od 20 hodin 
ELVIS (Elvis, USA, Austrálie 2022)
PREMIÉRA. Biografie jedné z největších ikon hu-
debního průmyslu. České titulky, od 12 let, 153 mi-
nut. Vstupné 140 Kč.

30. 6.–13. 7. od 15.30 hodin 
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ (Minions: The 
Rise of Gru, USA 2022)
PREMIÉRA. Animovaná komedie, české znění, 
přístupný, 88 minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 – KINO NEHRAJE 

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

POBOČKA VÝŠKOVICE
29. dubna 33, Ostrava-Výškovice, 
tel.: 599 522 350, e-mail: vyskovice@kmo.cz

1.–30. 6. 
NA HODINĚ BALETU
Výstava fotografií milovnice přírody a  lidských 
osudů Aleny Pončové v Galerii U Lesa.

1.–30. 6. 
SÁM SOBĚ DOKTOREM
Soutěž v  poznávání léčivých rostlin pro dospělé 
čtenáře.
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1.–30. 6. 
TŘEPETÁLCI
Tvůrčí dílna; výroba papírového motýlka.

1.–30. 6. 
DROBNÁ HAVĚŤ
Soutěž v poznávání hmyzu.

7. 6. od 10 hodin (do 3 let) 
9. 6. od 16.30 hodin (od 3 do 6 let) 
JSI VELKÁ SESTŘIČKA, JSI VELKÝ BRÁŠKA
Povídání pro nejmenší děti a  jejich rodiče o pří-
chodu nového človíčka do rodiny, spojeno s  te-
matickou tvůrčí dílnou. V  rámci klubu Bělásek 
pro děti a rodiče. Nutná rezervace předem.

10. 6. od 16.30 hodin 
ZA KRÁSAMI LOMU
Přírodovědná beseda s  Adamem Mikundou 
v Teenclubu Gaučárna.

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

1.–11. 6. 
NEPOSEDNÁ PÍSMENKA
Zábavná odpoledne pro všechny prvňáčky; hrát-
ky s písmenky a se slovy.

1.–30. 6. 
STRAŠIDELNÉ PUTOVÁNÍ
Kvíz pro všechny dětské čtenáře v tištěné i online 
verzi.

11. 6. od 9 do 11.30 hodin 
ŽOFÍK, FANDA A TI DRUZÍ…
Výtvarná dílna; výroba veselých zvířátek z papíru.

18. 6. od 9 hodin 
TŘI PRASÁTKA
Veselá pohádka o tom, jak chytrá prasátka přelstila 
zlého vlka, spojená s výtvarnou dílnou. V rámci klubu 
Martínek pro děti předškolního věku a jejich rodiče.

POBOČKA ZÁVODNÍ
Závodní 47, Ostrava-Hrabůvka, 
tel.: 599 522 308, e-mail: zavodni@kmo.cz

1.–30. 6. 
JUBILEA Z JUBILEJNÍ
Literární soutěž pro mládež a  dospělé; hádejte, 
kdo tento měsíc slaví jubileum

1.–30. 6. 
INDIÁNSKÉ ÚKOLY
Pásmo soutěžních úkolů v knihovně.

9. a 14. 6. 
PAVUČINA SNŮ
Výroba lapače snů z papírových tácků.

POBOČKA GURŤJEVOVA
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
tel.: 599 522 321, e-mail: gurtjevova@kmo.cz

1.–30. 6. 
KNIHOHRÁTKY
Soutěž pro děti.

1.–30. 6. 
ZACHRÁNĚNÁ PÍSMENKA
Prodej vyřazených knih a časopisů.

AKORD

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

7. 6. od 15 hodin 
SENIOR KLUB AKORD
Tradiční setkání seniorů, tentokrát netradičně v letní 
zahradě. V případně špatného počasí se uskuteční 
náhradní program v klubu Akord. Vstup zdarma.

21. 6. od 19 hodin 
SCREAMERS – OBLUDÁRIUM
Skupina Screamers, nejdéle působící travesti – 
umělecká skupina českých, moravských a  slez-
ských jevišť, přiváží novou show! Na programu 
jsou taneční čísla, poutavé a  originální kostýmy, 
improvizace, skeče, zpěv a  zábava. Hrají: Lukáš 
Vyvlečka, Jan Bartoška, Serhiy Fedyshyn, Lukáš 
Záblocký. Vstupné: 200 až 320 Kč.

22. 6. od 15 hodin 
MISS BABČA A ŠTRAMÁK
Šestý ročník soutěže o nejsympatičtější seniorku 
a seniora vstupuje do své další fáze formou okres-
ních kol. Ti nejlepší postoupí do finále, které se 
uskuteční 6. října 2022. Okresní kola proběhnou 
veřejně. Vstup zdarma.

VÝSTAVY
Do 30. 6. 
OSVOBOZENÍ OSTRAVY HLEDÁČKEM FOTOGRAFŮ
Výstava je věnována fotografům Vojtěchu Pálovi 
a  Viktoru Hradeckému, kteří během osvobození 
moravskoslezské metropole na konci 2. světové 
války zachytili svým fotoaparátem osvoboze-
necká vojska, která prošla Ostravou a přilehlými 
obcemi. Výstava je uspořádána na počest brigád-
ního generála Bedřicha Opočenského

Do 30. 7. 
LEONID AFREMOV
Leonid Afremov byl rusko-izraelský moderní im-
presionistický umělec, který pracoval především 
s paletovým nožem a oleji. Vyvinul vlastní jedineč-
nou techniku a styl, který je nezaměnitelný a ne-
můžete si jej splést s jinými umělci. Maloval přede-
vším krajinu, městské scény, mořské scenérie.

Červenec – srpen 
PRÁZDNINY V AKORDU
Tradiční cyklus venkovních akcí pod širým nebem. 
V plánu jsou středeční pohádky, které budou za-
čínat od 17 hodin a hudební čtvrtky se začátkem 
vždy od 18 hodin.

11. 7. od 15 hodin 
CESTA KOLEM SVĚTA – PRÁZDNINY NA JIHU

7. 9. od 19 hodin 
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zábavná talk show baviče, moderátora a textaře 
Karla Šípa na motivy televizního pořadu Všech-
nopárty. Prostor dostanou také dotazy diváků. 
Vstupné 290 až 390 Kč.

29. 9. od 19 hodin 
ROB BECKER – CAVEMAN
Hit české divadelní scény. Slavná one man show 
o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o roz-
dílech mezi námi, o  lásce, partnerství a  vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví. Režie: Patrik 
Hartl. Vstupné 250 až 420 Kč.

POHYBOVÉ KURZY
Přesný rozvrh pohybových kurzů, které probíhají 
od pondělí do čtvrtka, najdete v  sekci Kurzy na 
webové stránce: www.dk-akord.cz.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

Zápisy na letní příměstské tábory online na webu!

6.–9. 6. 
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ DĚTÍ

10. –12. 6. 
ŽIVOT NA HRADĚ

11. 6. 
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ LIGY – FLORBAL

15. 6. 
MALOVÁNÍ HENNOU

POBOČKA V ZÁLOMU
V Zálomu 1, Pískové Doly, tel.: 724 034 750, 
e-mail: recepcevzalomu@svczabreh.cz

10. a 11. 6. 
LETNÍ PONOCOVÁNÍ PRO RODIČE S PŘED-
ŠKOLNÍMI DĚTMI

18. 6. 
ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ V POODŘÍ

POBOČKA J. MATUŠKA
J. Matuška 26a, Dubina , tel. 727 856 841

3. 6. 
DEN DĚTÍ

VÍTKOVICE ARÉNA

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

ATLETICKÁ HALA
BADMINTON
Denně od 7 do 21 hodin. Online rezervace: 
www.bembajs.cz.

MĚSTSKÝ STADION
27. 6. od 11 hodin 
MISTROVSTVÍ EVROPY V KOPANÉ ŽEN DO 19 LET 
ČESKÁ REPUBLIKA – FRANCIE

AREÁL BAZALY
30. 6. od 15 hodin 
MISTROVSTVÍ EVROPY V KOPANÉ ŽEN DO 19 LET 
ITÁLIE – FRANCIE

Česká republika – Soupeř1
CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL

Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, 
tel.: 731 131 951, e-mail: gabriel@ostrava.charita.cz, 
ostrava.caritas.cz

3. 6. 
VYCHÁZKA
Pětikilometrová vycházka z Proskovic do Krmelína 
k restauraci Nautilus. Odjezd autobusem č. 27. Sraz 
v  9.50 hodin na zastávce autobusu Hotel Bělský 
les. Zajišťuje Danuše Hanáková.

7. 6. od 14 hodin 
TRÉNINK PAMĚTI

13. 6. od 8.30 hodin 
MOUDRÁ SOVIČKA
Seminář, během kterého se senioři seznámí s uži-
vatelskými dovednostmi pro chytré telefony, po-
čítače, notebooky a  tablety. Nutná rezervace na 
telefonním čísle: 731 131 951.

15. 6. od 14 hodin 
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY
Setkání k třináctému výročí střediska Živé paměti 
v Ostravě. Pořádá obecně prospěšná společnost 
Živá paměť.

27. 6. 
VYCHÁZKA
Vycházka okolo jezera na haldě v Hrabůvce. Sraz 
v 10 hodin na zastávce autobusu č. 48 Hotel Běl-
ský les.

28. 6. od 16 hodin 
ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Písničky k tanci i poslechu.

www.ovajih.cz25
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SLEZSKÝ RYNEK
Lahodné výpěstky od převážně 

místních farmářů nebo potravinářů, 
koření, uzeniny, med či další chutné, 
a  to sladké i  slané, dobroty a  navíc 
inspirující výrobky mohou všichni zá-
jemci zakoupit na stále hojněji navště-
vovaném Slezském rynku. Oblíbená 
akce se koná na Náměstí Ostrava-Jih 
v Hrabůvce od 8 do 17 hodin v těchto 
termínech:
 » 9. června
 » 23. června
 » 14. července
 » 28. července
 » 11. srpna
 » 25. srpna

 » 8. září
 » 22. září
 » 13. října
 » 27. října
 » 10. listopadu

PRACOVNÍ

          PŘÍLEŽITOST

NABÍRÁME
Mistr údržby silnic
Stavební dělník, řidič
Správce GIS
Pracovní príležitosti na:
www.okas.cz

30/06RYBIČKY 48 01/07TATA BOJS 02-03/07PUNK!!! 
04/07LACO DÉCZI & CELULA NEW YORK 
07/07UNIQUE ORCHESTRA - KLASIKA BEZ FRAKŮ 
08/07PSH, IDEA, MC GEY 09/07HARLEJ 
10/07SLZY šTěSTí 14/07XIII.STOLETí  
15/07COCOTTE MINUTE, ELEKTRICK MANN 
16/07MARPO 12/08REDZED, SODOMA GOMORA  
14/08VIKTOR SHEEN 18/08DYMYTRY, ARAKAIN 
20-21/08METAL!!! 24/08NO NAME 25/08šKWOR 
26/08SIMA, SHARLOTA

slezskoostravský hrad
www.barrakmusichrad.cz

PŘIJĎ SE BAVIT FOTBALEM

CELOROČNÍ NÁBOR DÍVEK NAROZENÝCH
2010 - 2016

Staň se rytířkou a buď jednou z nás!

tréninky 3x týdně (hřiště, tělocvična)
všeobecný sportovní rozvoj
zázemí na Jihu
zápasy, turnaje, soustředění, tábory
kamarádky, které tě přijmou mezi sebe 

I HOLKY HRAJÍ FOTBAL
#holkytaky

KONTAKTNÍ OSOBA:

MFK VÍTKOVICE

Eleanor Bystroňová

mob.: +420 734 846 705

e-mail: bystronova@mfkv.cz

www.mfkv.cz

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU ZÁBŘEH
Středisko volného času Zábřeh připravu-

je na prázdniny řadu atraktivních příměst-
ských táborů.

V pobočce v Zábřehu (ulice Gurťjevova) 
se od 25. do 29. července koná komiksovým 
příběhem inspirovaný Avangers a Země na 
obzoru, kde mořští dobrodruzi budou pře-

konávat řadu překážek. Tancechtiví se mo-
hou v pobočce V Zálomu od 8. do 12. srpna 
zapojit do Osídlení Ameriky, kde si vyzkouší 
různé taneční prvky, styly a kreace.

Za dobrodružstvím i sportem se pak lze 
vydat do pobočky na Dubině (ulice J. Matuš-
ka), kde se uskuteční tábory: Malí výletníci 

(11. až 15. července), Po stopách loupežníka 
(25. až 29. července), Sporťáci (1. až 5. srp-
na) a Lesní dobrodružství (8. až 12. srpna).

Více informací o jednotlivých letních pří-
městských táborech, včetně podrobností 
k  přihlášení, se zájemci dozvědí na webu: 
www.svczabreh.cz.

I HOLKY HRAJÍ FOTBAL
#holkytaky

KONTAKTNÍ OSOBA: 
MFK Vítkovice 

Eleanor Bystroňová 
mob.: +420 734 846 705 

e-mail: bystronova@mfkv.cz 
www.mfkv.cz
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KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta 
Bc. Martin Bednář 599 430 331

Místostarostka 
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta 
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka 
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta 
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka 
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta 
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník 
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil 599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor financí a rozpočtu Ing. Kateřina Blahová 599 430 260

Odbor dopravy a komunálních služeb PhDr. Daniel Jeřábek 599 430 211

Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207

Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Blanka Jaloviecová 599 430 256

Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278

Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450

Odbor školství a kultury Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS. 599 430 132

Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289

Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Daniel Adamčík 599 430 341

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

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

nemovitosti.ovajih.cz

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Plocha m2 Účel Minimální nájemné za m²/rok
Hrabůvka Velflíkova 385/14 28,23 m² bývalá kancelář 1 000 Kč
Zábřeh Čujkovova 1710/11 157,78 m² bývalá restaurace 1 050 Kč

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio- 
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná: místostarostka Hana 
Tichánková; šéfredaktorka: Gabriela Gödelová • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 
• Vychází jednou měsíčně, mimo červenec, v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 1. 6. 2022 • Číslo: 6 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisova-
telů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 7. 2022 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak. • Fotografie na titulní straně: Martin Grobař, akce Jih ožije hudbou – skupina My Project.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ČERVEN A SRPEN
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14 hod. 

hodin a  následující den odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu 
z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství 
odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík 

za osobní automobil). Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně 
odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích! Jaký druh odpadu je možné 
odevzdat bezplatně a  jaký za poplatek, zjistíte na: www.ozoostrava.cz nebo na 
telefonní lince: 800 020 020.

Středa 1. 6.
J. Maluchy 75
Plzeňská 10
Dr. Martínka 15
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 8
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Čtvrtek 2. 6.
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského 17, 22
J. Maluchy 9, 18
J. Matuška 32
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27

Pondělí 6. 6.
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Aviatiků 4
Stadická 13

Úterý 7. 6.
Dr. Martínka 5, 30, 
39, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly × L. Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova × Fr. Lyska

Středa 8. 6.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská × Sámova
U Lesa 39, 80
Plzeňská 15
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80

Čtvrtek 9. 6.
Provaznická 1, 11, 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 95
Hasičská 60

Pondělí 1. 8.
Hasičská 25

Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Bystřinova 16
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 24

Úterý 2. 8.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště × Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 4

Hulvácká 22

Středa 3. 8.
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 4, 35

Čtvrtek 4. 8.
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD 
– střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9

Pondělí 8. 8.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23, 
38, 50

Úterý 9. 8.
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krasnoarmejců 22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74

Středa 10. 8.
Svornosti 35
Husarova 11

Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147, 
157, 180
Srbská 1, 21

Čtvrtek 11. 8.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39, 49, 71
Drůbeží 1

Pondělí 29. 8.
K Odře × Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 2

Petruškova 20

Úterý 30. 8.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 40, 
60, 87, 133, 108
Výškovická 54, 84, 94
Řadová 18, 34

Středa 31. 8.
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 8
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

PARKOVACÍ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Číslo stání Nájemné za měsíc
Dubina Fr. Formana 01 15 790 Kč
Dubina Fr. Formana 01 25 790 Kč
Dubina Fr. Formana 01 31 790 Kč
Dubina Fr. Formana 01 46 790 Kč
Dubina Fr. Formana 01 47 790 Kč
Dubina Fr. Formana 01 48 790 Kč
Dubina Fr. Formana 01 58 790 Kč

GARÁŽOVÁ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Číslo stání Nájemné za měsíc
Dubina Fr. Formana 272/49 6 1 000 Kč
Zábřeh Čujkovova 1715/23 7 1 200 Kč ovajih.munipolis.cz

Důležité informace 
z našeho obvodu přímo 

do vašeho telefonu

www.ovajih.cz27 www.ovajih.cz27
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Eshop Dumbylinek.cz – Dovozce přírodních doplňků stravy, 
kosmetiky a potravin Sanct Bernhard z Německa 
Telefon: 721 03 03 06

Adresa prodejny:
Tlapákova 1296/11
Ostrava – Hrabůvka
Otevírací doba v červnu
pondělí–pátek 8–18 hodin

www.dumbylinek.cz/prodejna

Už je to tady!
Plníme vaše přání a na Den dětí 1. 6. 2022 otevíráme prodejnu se 
ZDRAVOU VÝŽIVOU, určenou nejen BIO fandům, ale i celiakům, 
diabetikům a všem, kteří chtějí jíst přirozeně, zdravě, bez chemických 
přísad. Navíc u nás naleznete přírodní produkty, bylinné čaje, vitální 
houby, vitamíny, doplňky stravy a kosmetiku.
Přijďte si vybrat z tisíce kvalitních produktů!

DŮM BYLINEK
ZDRAVÍ, KRÁSA, VITALITA

Poukázka na 100 Kč
lze uplatnit při nákupu nad 500 Kč
Poukázka je slosovatelná, v případě, 

že uvedete svůj email, můžete vyhrát košík 
dobrot v hodnotě 1000 Kč.

email:                            

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Vyměňte svůj starý vůz za mladší z programu ŠKODA 

skodaplus.cz nebo vám rádi poradíme 
online či telefonicky.

Využijte benefitů programu 
ŠKODA Plus a vyberte si ze 
široké nabídky ročních vozů ŠKODA  

PLUS
Měníme minusy  
ojetých vozů na plusy

Ilustrační fotografie

JL_06_2022.indd   28 23.5.2022   17:32:30
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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.:   2

ODVEZU / P IVEZU
732 66 40 40
Dodávka + řidič

STĚHOVÁNÍ * VYKLÍZECÍ PRÁCE * ROZVOZ

HODINÁŘ SBĚRATEL KOUPÍ VEŠKERÉ 
hodinky, hodiny, budíky, mechanické natahovací i nefunkční a poškozené 

náramkové i kapesní, české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES, ORLIK, 
SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, 

CERTINA, SEIKO, HEUER i jiné. Koupím též drahé zlaté hodinky v jakémkoliv 
stavu. Koupím i  celou pozůstalost po hodináři, hodinky, součástky, nářadí, 
sklíčka plastová i skleněná, soustruh apod. Po telefonické dohodě s Vámi 

přijedu kamkoliv nebo můžete Vy ke mně.
Slušné a seriozní jednání. Tel.: 777 311 101

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MALOVÁNÍ + ÚKLID

ČIŠTĚNÍ ČECHÁČEK
Když čistit zuby tak kartáčkem,
úklid jedině s Čecháčkem

Strojní čištění sedaček a koberců
Ruční čištění automobilů

WWW.CISTENICECHACEK.CZ

Objednávejte e-mailem na cisteni.cechacek@email.cz,
nebo na telefonu 602 666 818.

Provozovna Ostrava Hrabůvka, ul. Hasičská 466/47

AAAKKKCCCCCEE 11++11AKCE 1+1
NAAA SSAAAAMMOZZAABBAARRVVOOVVVAAVVVV CCCÍÍ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝLLLLOOOOOVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉNA SAMOZABARVOVACÍ BRÝLOVÉ
ČČOOČČKKYYYYKKKČOČKY

OPTIKAGRAFFY.CZ

ALŠOVO NÁM. 694,OSTRAVA - PORUBA

FRANCOUZSKÁ 6167/5, OSTRAVA - PORUBA

OD ŠPALÍČEK DR. MARTÍNKA 1590/6, OSTRAVA - HRABŮVKA

JL_06_2022.indd   29 23.5.2022   17:32:30
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Eshop Dumbylinek.cz – Dovozce přírodních doplňků stravy, 
kosmetiky a potravin Sanct Bernhard z Německa 
Telefon: 721 03 03 06

Adresa prodejny:
Tlapákova 1296/11
Ostrava – Hrabůvka
Otevírací doba v červnu
pondělí–pátek 8–18 hodin

www.dumbylinek.cz/prodejna

Už je to tady!
Plníme vaše přání a na Den dětí 1. 6. 2022 otevíráme prodejnu se 
ZDRAVOU VÝŽIVOU, určenou nejen BIO fandům, ale i celiakům, 
diabetikům a všem, kteří chtějí jíst přirozeně, zdravě, bez chemických 
přísad. Navíc u nás naleznete přírodní produkty, bylinné čaje, vitální 
houby, vitamíny, doplňky stravy a kosmetiku.
Přijďte si vybrat z tisíce kvalitních produktů!

DŮM BYLINEK
ZDRAVÍ, KRÁSA, VITALITA

Poukázka na 100 Kč
lze uplatnit při nákupu nad 500 Kč
Poukázka je slosovatelná, v případě, 

že uvedete svůj email, můžete vyhrát košík 
dobrot v hodnotě 1000 Kč.

email:                            

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Vyměňte svůj starý vůz za mladší z programu ŠKODA 

skodaplus.cz nebo vám rádi poradíme 
online či telefonicky.

Využijte benefitů programu 
ŠKODA Plus a vyberte si ze 
široké nabídky ročních vozů ŠKODA  

PLUS
Měníme minusy  
ojetých vozů na plusy

Ilustrační fotografie
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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.:   2

ODVEZU / P IVEZU
732 66 40 40
Dodávka + řidič

STĚHOVÁNÍ * VYKLÍZECÍ PRÁCE * ROZVOZ

HODINÁŘ SBĚRATEL KOUPÍ VEŠKERÉ 
hodinky, hodiny, budíky, mechanické natahovací i nefunkční a poškozené 

náramkové i kapesní, české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES, ORLIK, 
SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, 

CERTINA, SEIKO, HEUER i jiné. Koupím též drahé zlaté hodinky v jakémkoliv 
stavu. Koupím i  celou pozůstalost po hodináři, hodinky, součástky, nářadí, 
sklíčka plastová i skleněná, soustruh apod. Po telefonické dohodě s Vámi 

přijedu kamkoliv nebo můžete Vy ke mně.
Slušné a seriozní jednání. Tel.: 777 311 101

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MALOVÁNÍ + ÚKLID

ČIŠTĚNÍ ČECHÁČEK
Když čistit zuby tak kartáčkem,
úklid jedině s Čecháčkem

Strojní čištění sedaček a koberců
Ruční čištění automobilů

WWW.CISTENICECHACEK.CZ

Objednávejte e-mailem na cisteni.cechacek@email.cz,
nebo na telefonu 602 666 818.

Provozovna Ostrava Hrabůvka, ul. Hasičská 466/47

AAAKKKCCCCCEE 11++11AKCE 1+1
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou 
baktérie, plísně, alergeny, 

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

Staňte se operátorem logistiky v Mošnově!
• Náborový příspěvek 10 000 Kč
• Výplata na den přesně
• 5 týdnů dovolené, stravenky a další benefity
• Rychlé a snadné zaškolení
• Špičkové moderní zařízení a technologie
• Stabilní zázemí jedné z největších logistických firem v ČR

„

“

Hledáme nové 
kolegy do našeho 
nejmodernějšího 
logistického centra!

800 223 000 
TvojeBudoucnost.cz

Více informací

Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54

tel.: 596 923 709, mobil: 724 800 424

Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)

tel.: 596 626 594,  724 800 430

Převozy Non stop 777 334 036

www.charon-ova.cz
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Super cena

799,–

Výškovická 46/3123
O S T R AVA

DOKÁŽETE
COKOLIV

obi.cz

ODPOČÍVEJTE
dle libosti!

Další barevná provedení

Platí od 1. 6. do 30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob.

PLÁŽOVÉ LEHÁTKO
OBI č. 5476213 aj.

BAZÉNOVÁ SADA
„STEEL PRO MAX™ FRAME POOL”
Ø 366 x v 76 cm, včetně kartušové filtrace.
OBI č. 1110956

Super cena

3329,–

VÍŘIVKA BESTWAY® „LAY-Z-SPA® MIAMI AIRJET™”
Ø 180 v 66 cm. OBI č. 5790720

Super cena

10 0990,–

������������� ZAHRADA ZA BUDOVOU ŠKOLY
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  VÝTVARNÉ DÍLNY...
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JIH OŽIL HUDBOU DÍKY 
PARTICIPATIVNÍMU ROZPOČTU

Hudba má dar dělat lidi spokojenější a  šťastnější. V  plné pa-
rádě se to potvrdilo 20. a 21. května, kdy na Náměstí Ostrava-Jih 
v Hrabůvce rozkvetla do multižánrové krásy akce Jih ožije hudbou. 
Jeden z  úspěšných projektů loňského participativního rozpoč-
tu. Nápad, který přinesl nezapomenutelné zážitky, jako například 
vystoupení Niké Vopalecké, jež za doprovodu kapely naservírova-
la zaplněnému náměstí jazzově laděné pochoutky. Byly to písně 
poutavé, nekonvenční, náročné a přitom posluchačsky atraktivní. 
Ostatně, jak se na studentku americké Berklee College of Music 
sluší a patří. Za vrchol pátečního programu pak můžeme označit 

set symfonicko-metalových My Project, kteří svou show obohatili 
o působivé pyrotechnické efekty.

Hudební dárky rozbalili také další jednotlivci či uskupení, u nichž 
najdeme spojitost s Jihem: Ostravská klika, Deor, Heblo, Kabát revi-
val, Mentallica, Art flower senior, Lenka Mandoli, Tulák, Tomáš Adá-
mek a ToMášJedno, Tři Vykřičníky, Luna, DJ Mike Shadow.

 Došlo i na poděkování, které si přímo na pódiu od místostarost-
ky Hany Tichánkové vysloužila autorka nápadu Jih ožije hudbou 
Denisa Ulrichová. Děti si dostatečně užily zábavné aktivity, které 
nachystalo Středisko volného času Zábřeh.


