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AKTUALITY

OSOBNOST JIHU
Už pouze do 25. května 2022 je možné na 

e-mailovou adresu: osobnost@ovajih.cz 
zasílat nominace na Osobnost Jihu. Sou-
částí tipů musí být jméno, příjmení a adre-
sa navrhované žijící osoby, jeho/její vazba 
na městský obvod Ostrava-Jih (současné 
nebo dřívější bydliště; působiště v  rámci 
oceňované aktivity apod.), pokud možno 
kontakt (telefon, e-mail) a  v neposlední 
řadě důvody, proč by měla právě ona získat 
ocenění Osobnost Jihu. Zároveň je třeba 
uvést jméno, příjmení a kontakt na přihla-
šovatele, který nominaci zaslal.

Cílem ankety je vyzdvihnout aktivity 
jedinců, kteří se mimořádným způsobem 
zasluhují o šíření dobrého jména obvodu.

Vyhlášení Osobností Jihu proběhne na 
Slavnostech Jihu, které se uskuteční 18. a 19. 
června 2022 na ulici Svazácká v Zábřehu.

PES JAKO PŘÍTEL I POMOCNÍK

Přátelský festival pro všechny milovníky 
psů se uskuteční 4. června na louce mezi uli-
cemi Dr. Šavrdy a Zdeňka Chalabaly v měst-
ské části Bělský Les. Od 10 do 16 hodin je 

připraven zábavný a  bohatý program pro 
celou rodinu.

„Příchozí se mohou těšit na spoustu 
psích aktivit, prezentaci různorodých ple-

men, odborné přednášky na různá téma-
ta i  soutěž o  šampióna Jihu,“ zve na první 
ročník akce Pes přítel Jihu místostarostka 
Hana Tichánková s  tím, že smyslem akce 
je nejen zábava, ale také dialog o  tom, jak 
mohou lidé a psi spokojeně žít společně ve 
městě. Představena bude práce čtyřnohých 
pomocníků, záchranářů i ochránců, ale také 
Technických služeb Ostrava-Jih.

Příchozí se dozvědí i novinky týkající se 
psího stravování, seznámí se s aktivitami ve-
terinární služby nebo psího fyzioterapeuta 
a zároveň zjistí výhody hotelů či salonů pro 
psy. V neposlední řadě jsou nachystána zá-
bavná stanoviště pro děti.

V době uzávěrky bylo v  obvodě 6  340 
psích společníků, za které zodpovídá 5 770 
pejskařů.

Více informací o  festivalu bude 
k  dispozici od 4. května na webu: 
www.pespritelnajihu.cz.

FESTIVAL POD VLAJKOU 
PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Bude to oslava hudby. Projekt, který se 
dosud v nejlidnatějším obvodě Ostravy ne-
konal. Na Náměstí Ostrava-Jih v  Hrabůvce 
zavítá hudební rozmanitost. Ve dnech 
20. a 21. května tam roztáhne křídla festival 
Jih ožije hudbou, na kterém se představí 
umělci různých žánrů, u nichž najdeme spo-
jitost s naším obvodem.

Vystoupí například studentka prestižní 
americké univerzity Berklee College of Mu-
sic Niké Vopalecká, popově-folková kapela 
Tři Vykřičníky, s folkovými elementy koketu-
je i stylově nezařaditelná formace Heblo, do 
světa symfonického metalu pozve skupina 
My Project v čele s charismatickou zpěvač-
kou. Naopak dunivé techno a elektro rytmy 
naservíruje dýdžej Mike Shadow. Velkou po-
zornost si zaslouží rovněž zdravotně handi-
capovaní členové kapely Mentallica.

Zkrátka půjde jak o mladé začínající mu-
zikanty, tak protřelé hudební harcovníky. 
Včetně těch, kteří dokázali oslovit i  zahra-
niční publikum.

„Bude to unikátní akce, která svým vý-
znamem přesahuje hranice obvodu. A to jak 
po společenské, tak muzikantské stránce, 
protože dáváme prostor interpretům mno-
ha hudebních stylů. Ostatně muzika má 
sílu spojovat. Osobně se těším například na 
Niké Vopaleckou, kterou nedávno vystoupi-
la v Bostonu na koncertě na počest Stevea 
Wondera,“ láká na akci starosta obvodu 
Martin Bednář.

Přesný program, ve kterém aktuálně 
figuruje čtrnáct seskupení či jednotlivců, 
bude během května uveřejněn na webových 
stránkách a  facebookovém profilu obvodu, 
včetně různorodých doprovodných aktivit 
pro celou rodinu.

Projekt Jih ožije hudbou je jeden z návr-
hů, které uspěly v  loňském participativním 
rozpočtu.

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 ko-
nání zastupitelstva sledovat celé jed-
nání on-line přenosem na internetu. 
Pořízen bude také videozáznam, kte-
rý najdete na youtube kanálu Městský 
obvod Ostrava-Jih.

Michaela Niké Vopalecká

Ilustrační foto: Lukáš Ston
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AKTUALITY

Vážení Jižané,
ulice našeho obvodu ožily nejen díky 

jarnímu rozkvětu přírody, ale také činností 
stavebních firem či Technických služeb Os-
trava-Jih. Pracuje se na opravě předprostoru 
obchodního centra Kotva v  Zábřehu, nová 
firma dokončí práce na hřbitově, probudí se 
kašny, pítka a mlhoviště. Jak mohou potvrdit 
nejen účastníci řady komentovaných pro-
cházek, v našem obvodu je řada zajímavých 
míst, stačí mít otevřené oči a chuť je vnímat. 
Skutečně už neplatí, že je náš Jih jen sídliš-
tě k přespání. Je to dobrá adresa, kde si „to 
své“ mohou najít všechny generace. Včetně 
pomoci v  případě nesnází. Jsem za to moc 
rád. V  souvislosti s  probíhajícím válečným 
konfliktem na Ukrajině si životních podmí-
nek u nás nesmírně vážím. Válka je zlo. Není 
jednoduché v něm hledat viníky jednotlivých 
činů, porušení mezinárodních pravidel, zlo-
činů, ztrát lidských životů i  lidskosti. Nejvíce 

válek se vede o  území, zdroje a  ideologie. 
Málokterý stát kolem nás nezačal válku. Za-
tím se nás nikdo v historii nezastal a velmoci 
si zde jen řešily své vlastní zájmy. Proto jsme 
byli rádi, že žijeme v delším mírovém období. 
Válku s jejími strašlivými následky nikdo z nás 
nechtěl a nechce. Rozumím, že proto některé 
kroky vlád lidé nepodporují. Snad se shodne-
me, že každý stát dal lidstvu pokrok a skvělé 
osobnosti. Máme za sebou připomínku druhé 
světové války a osvobození našeho města od 
okupace. Vojáci i běžní lidé trpěli a zaslouží si 
úctu a vzpomínku. Děkuji všem, kteří si histo-
rické události také připomenuli. Děkuji všem, 
kteří i po dvou měsících pomáhají těm, kterým 
jsou ničeny domovy a vražděni členové rodin. 
Věřím, že se velmoci vrátí k  rozumným poli-
tikám a i další generace si budou připomínat 
výročí druhé světové války, ale nikoliv té třetí.

Pohodu jara a klidné dny přeje
starosta Martin Bednář

VÝŠKOVICKÉ RYBNÍKY VÍTAJÍ PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

Od 14. dubna je možné navštívit novou 
relaxační zónu v půvabném zákoutí Výško-
vic poblíž ulice Drůbeží.

Atraktivní dominantou volnočasového 
areálu je soustava rybníků, která během uply-
nulých tří let prošla nákladnou revitalizací. „Za 
odbahnění rybníků, zpevnění hrází, výsadbu 
dřevin a  vodních rostlin, instalaci mobiliáře, 
místního vodníka a  velké ryby, vybudování 
mlatového chodníku a  dětského hřiště za-
platil městský obvod Ostrava-Jih zhruba 10 
milionů korun. Za finanční podporu projektu 

ve výši 200 tisíc korun patří poděkování také 
společnosti Liberty Ostrava. Věřím, že se are-
ál stane příjemným cílem procházek,“  uvedl 
místostarosta Otakar Šimík, který za zámě-
rem revitalizace od jeho počátku stojí.

Součástí většího rybníku je navíc kruho-
vé molo. Areál bude ještě postupně doplněn 
o  edukační tabule. Radnice rovněž chystá 
ve spolupráci s místními spolky zahrádkářů 
a rybářů akce pro veřejnost.

Současné rybníky  Pod Hurou  vznikly po 
druhé světové válce. Kouzelné zákoutí na 

okraji Výškovic doposud nebylo veřejnosti 
přístupné. Blízkost Chráněné krajinné oblasti 
Poodří zde vytváří unikátní biotop pro mnohé 
živočichy a rostliny. Voda je do rybníků přivá-
děna z pramenné oblasti bezejmenného vod-
ního toku a z jímacího objektu umístěného na 
nedalekém lesním pozemku. Samotné rybní-
ky slouží zejména k zadržování vody v krajině.

Do oploceného areálu lze vjíždět auty. 
Vzhledem k jeho dostupnosti s nemožností 
parkovat v těsné blízkosti by měl být cílem 
pěších či cyklistů.

www.ovajih.cz3 www.ovajih.cz3
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POHODLNÉ A SPOLEHLIVÉ CESTOVÁNÍ

Cestování v rámci celé Ostra-
vy již pět let usnadňuje obyva-
telům obvodu prospěšná služba 
Senior EXPRES JIH!!! První dva 
vozy vyjely 4. dubna 2017.

Od té doby se počet aut i po-
čet držitelů průkazek ztrojnáso-
bil. Cena za jízdu pro seniory 
naopak zůstala stejná. Radnice 
službu za dobu provozu podpo-
řila částkou 16,7 milionu korun.

Službu ve zkušebním obdo-
bí vyzkoušeli nejprve obyvatelé 
Jihu starší osmdesáti let.

Od února 2018 radnice snížila 
věkovou hranici na 77 let. V nej-
lidnatějším obvodě Ostravy ak-
tuálně žije zhruba 5 200 seniorů 
v této věkové kategorii.

„V současnosti má průkaz-
ku vyřízenou zhruba polovina 
oprávněných, přesně 2 439 se-

niorů z  našeho obvodu. Z  dů-
vodu rostoucí oblíbenosti služ-
by jsme postupně navyšovali 
počet aut na současných šest. 
Díky tomu se zlepšila její do-
stupnost i  zkrátila čekací doba, 
což podle ohlasů dříve narození 
spoluobčané vítají,“ uvedla mí-
stostarostka Markéta Langrová.

Uživatelé kvitují především 
cenovou dostupnost a  jistotu 
poskytované služby, vstřícný 

přístup řidičů i  poskytnutí po-
moci při cestování. „Za pět let 
evidujeme zhruba 61 200 jízd, 
při kterých se ujelo 650 tisíc kilo-
metrů,“ doplnila místostarostka 
Langrová, která v  rámci pátého 
výročí služby předávala 7. dubna 
některým klientům drobné dár-
ky. Všem ostatním, kteří tento 
den vozy s  nepřehlédnutelným 
označením Senior EXPRES JIH!!! 
cestovali, je předali přímo řidiči.

JAK FUNGUJE SENIOR EXPRES?
Senioři starší 77 let s trvalým 
pobytem v  městském ob-
vodu Ostrava-Jih mohou za 
25 korun cestovat kamkoli 
v  rámci celé Ostravy. Zbylé 
náklady na cestu hradí rad-
nice. Jedinou podmínkou 
pro zájemce je vyřízení tzv. 
průkazu Senior EXPRES. 
Bezplatně a  na počkání na 
odboru hospodářské správy 
Úřadu městského obvodu 

Ostrava-Jih (Horní 3, Hra-
bůvka). K  tomu jim stačí 
občanský průkaz a  klasická 
průkazková fotografie. Seni-
or EXPRES mohou držitelé 
průkazek využívat v  pra-
covní dny od 6 do 16 hodin, 
a  to na základě telefonické 
objednávky, nejméně je-
den den před požadovanou 
jízdou na telefonním čísle: 
770 130 770.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Rozhodnutím prezidenta re-

publiky ze dne 5. dubna 2022 
byly vyhlášeny volby do zastu-
pitelstev obcí. Na Jihu budou 
voliči volit do Zastupitelstva 
města Ostravy a Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih.

Volby proběhnou 23. a  24. 
září 2022. V  pátek 23. září bu-
dou volební místnosti otevřeny 
od 14 do 22 hodin, v sobotu 24. 

září od 8 do 14 hodin. Volby do 
Senátu Parlamentu České re-
publiky se v městském obvodě 
Ostrava-Jih letos nekonají.

V městském obvodě Ostra-
va-Jih je vytvořeno 95 stálých 
volebních okrsků. Informa-
ce o  jednotlivých volebních 
okrscích budou zveřejněny na 
úřední desce včetně úřední 
elektronické desky. V  letošním 

roce došlo ke zrušení volební-
ho okrsku číslo 11096, který byl 
vymezen pro voliče s  trvalým 
pobytem na adrese Petruškova 
2936/6, Ostrava-Zábřeh. Jeho 
území bylo přiřazeno k  voleb-
nímu okrsku číslo 11075. Volební 
místnost tohoto okrsku se na-
chází v  budově Základní školy 
a Mateřské školy na ulici Volgo-
gradská 2600/6b v Zábřehu. 

Bližší informace k  volbám 
budou zveřejněny v  zářijovém 
vydání Jižních listů.

PŘIHLÁSIT LZE LISTNATÉ, JEHLIČNATÉ I OVOCNÉ STROMY
Přínos stromů pro náš život 

je neoddiskutovatelný. Vytvářejí 
kyslík, čistí vzduch od prachu, 
snižují hlučnost i  teplotu okolí, 
zadržují vodu v krajině. Zároveň 
však na nás mají i  psychologic-
ký účinek, protože po estetické 
stránce zkrášlují prostředí.

Na Jihu jich roste bezmála 
30  tisíc, a  to nejsou započítány 
stromy v Bělském lese. Jako vše 
živé se vyvíjí, stárnou, čelí klima-
tickým podmínkám i  nemocem. 

Proto je důležité věnovat jim 
pozornost a  v  případě potřeby 
konat pro zachování jejich zdraví 
a perspektivy. Kácení se provádí 
především z důvodu zhoršeného 
zdravotního stavu dřevin, napa-
dení jmelím bílým či proto, že jsou 
suché nebo výrazně prosychající.

Občas se kácení nevyhneme 
ani v  případě nové výstavby, 
třeba parkovacích ploch, na což 
radnice při požadavku na jejich 
budování obyvatele daných lo-

kalit upozorňuje a  apeluje na 
zvážení důsledků.

Letos poprvé se uskuteč-
ní soutěž Strom roku, do níž 
lze přihlásit listnaté, jehličnaté 
i ovocné krasavce nacházející se 
na území našeho obvodu.

„Když se procházím, nebo 
projíždím Jihem, vždy narazím 
na vícero působivých stromů, 
u  nichž obdivuji jejich klidnou 
a  inspirující sílu. S mnoha z nich 
se pojí nezapomenutelné osobní 

příběhy či významné historické 
události. Budeme rádi, když pro-
střednictvím této soutěže tyto 
stromy představíme široké ve-
řejnosti,“ uvedl starosta obvodu 
Martin Bednář.

Své tipy posílejte do 10. srp-
na na e-mailovou adresu: 
strom@ovajih.cz. K  tipům do-
dejte také fotografii a doplňující 
informace, jako například druh, 
přibližné stáří a  místo, kde se 
strom nachází.

Ilustrační foto
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NADÁLE PROBÍHAJÍ KONTROLY
Dvakrát ve druhé polovině 

března provedla radnice Ostra-
vy-Jihu kontrolu bytů v  Domě 
s  pečovatelskou službou, který 
se nachází na ulici Horymírova 
v Zábřehu.

Jejich cílem je zajistit, aby 
byty byly užívány v  souladu 
s  nájemní smlouvou a  bezpeč-
nostními, protipožárními a hygi-
enickými předpisy.

Kontrola se týkala 150 bytů, 
přičemž jejich nájemci byli pře-
dem informováni o tom, aby je 
zpřístupnili.

„Všechny kontrolované byty 
byly čisté, uklizené a  bez zá-
vadného stavu. Platilo to i  pro 
uživatele sociální služby nácvi-

kového bydlení z neziskové or-
ganizace Mens Sana,“ okomen-
tovala výsledek místostarostka 
Markéta Langrová, jež má byto-
vou oblast na starost.

Ocenila rovněž přístup ná-
jemců. „Všichni oslovení byli 
k  členům kontrolních skupin 
vstřícní a při kontrolách poskytli 
příkladnou součinnost,“ dopl-
nila Markéta Langrová s tím, že 
na místě nebyl zjištěn ani žádný 
protiprávní stav.

Za zmínku určitě stojí sku-
tečnost, že městský obvod Os-
trava-Jih spravuje největší byto-
vý fond v rámci města Ostravy. 
Jedná se přibližně o 5 200 bytů 
ve 312 domech.

LÉTO NA KOLE ODSTARTUJE V BĚLSKÉM LESE
Oblíbená akce Léto na kole 

se vrací. Po dvouleté pauze 
se mohou milovníci cyklistiky 
11.  června vydat na cyklovyjíž-
ďku napříč šesti obcemi a  ob-
vody, které se spolu s Jihem na 
pořadatelství podílejí.

Čtvrtý ročník cyklotour 
bude zahájen právě v blízkosti 
Koliby v  Bělském Lese. Sho-
dou šťastných okolností bude 
na vedlejší louce ve stejném 
termínu startovat Nachmelený 
pochoďák (více se o  této akci 
dočtete na straně 26). Násled-
ně se cyklisté vydají směr Hra-
bová, Paskov, Krmelín, Nová 
Bělá a Stará Bělá, kde je cíl le-
tošního Léta na kole.

Již tradičně bude možno na 
stanovištích v  každém obvodu 
či obci získat razítko na účast-
nickou kartu, kterou zájemci 
obdrží před startem.

Účastníci s  razítky ze všech 
stanovišť dostanou po předlo-
žení karty v  cílové Staré Bělé 
drobné občerstvení zdarma 
a  mohou se rovněž zapojit do 
tomboly.

„Půjde o  oslavu pohybu na 
kolech, nejedná se o  žádný zá-
vod. Léto na kole je připraveno 
pro rodiny včetně dětí, které 
zvládnou ujet plánovanou trasu. 
Akce je prostě určena pro každé-
ho, kdo se chce připojit,“ zve na 
akci starosta Martin Bednář.

Pro zájemce, kteří se chtějí 
Léta na kole zúčastnit, je určena 
zdarma registrace na webových 
stránkách: www.letonakole.cz. 

Start jízdy je naplánován na 
9.30 hodin. Registrace účastní-
ků a vydávání účastnických kar-
tiček začne o hodinu dříve.

V LOKALITĚ STŘEDOŠKOLSKÁ VZNIKNOU BYTY
Město Ostrava nabízí v  lo-

kalitě Středoškolská v  Zábřehu 
k  prodeji atraktivní pozemky 
pro bytovou zástavbu.

Rozhodlo o  tom 23. března 
na svém zasedání Zastupitel-
stvo města Ostravy. Termín pro 
podání nabídek je stanoven do 
30. července 2022.

„Nedávné soukromé pro-
jekty v  našem obvodě, který 
se postupně stává atraktivní 
vyhledávanou lokalitou, uka-
zují narůstající počet zájemců 

o  kvalitní moderní bydlení na 
Jihu. Lokalita Středoškolská 
může být velmi příjemným 
místem k  bydlení. Její budoucí 
obyvatelé budou mít v  dosahu 
vše potřebné pro spokojený ži-
vot v našem městě. A s trvalým 
pobytem mohou čerpat všech-
ny výhody, které obvod i město 
svým občanům zajišťuje,“ kon-
statoval starosta Martin Bednář 
s tím, že na základě urbanistické 
studie může v lokalitě vzniknout 
217 bytů.

REPREZENTAČNÍ PLES V AKORDU. Ve skvělé atmosféře 
se konal 25. března 29. reprezentační ples městského obvodu 
Ostrava-Jih. Tanečně-společenskou zábavu, kterou obohatily 
šarmantní zpěvačky Petra Janů a Olga Lounová i jeden z nej-
uznávanějších tanečních orchestrů v České republice Moon-
dance Orchestra Martina Kumžáka, si lidé po loňské plesové 
pauze nadšeně užívali do časných ranních hodin.
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Jih je nositelem inspirativního a  mimořádně zajímavého projektu, do kterého se už sedmým rokem aktivně zapojují 
samotní obyvatelé obvodu. Participativní rozpočet je investiční formát s přesahem obvodu a jeho výsledky překvapu-
jící i překvapivé. V dobrém slova smyslu. Participativní scéna je, jak ji nedávno pojmenovala autorka Hana Tichánková, 
ambiciózní a skromná zároveň. Její kolegové Dagmar Hrabovská a Jan Dohnal dodávají, že na základě vzájemných zku-
šeností dokáže radnice jasněji definovat potřeby a požadavky občanů a současně najít pevnou pozici na cestě k hezčímu 
a příjemnějšímu místu k životu.

 » Čím je podle vás participativní rozpo-
čet jedinečný a proč si myslíte, že celou tu 
dobu tak dobře funguje?

Tichánková: Jedinečný je už tím, že jsme 
první v  republice, kdo ho odstartoval. Než 
jsem připravila zásady fungování participa-
tivního rozpočtu a jeho realizaci v praxi, byl 
v naší zemi známý pouze jako akademická 
studie. V každém městě či obci žijí lidé, kte-
ří se aktivně zajímají o veřejný život, sledují 
práci volených zástupců. A právě na ně jsme 
se zaměřili v  počátcích našeho projektu 
a vyzvali je, aby se stali investory, aby také 
rozhodli, jak smysluplně a podle jejich sou-
du nejlépe investovat část našeho rozpočtu. 

Jsem ráda, že se následně připojili i ti méně 
důvěřiví a poněkud skeptičtější, kteří se na-
konec na realizovaných projektech mohli 
přesvědčit, že je celý projekt životaschopný 
a má smysl.

Hrabovská: Jedinečný je zapojením oby-
vatel do procesu diskuze o  veřejných vě-
cech a možností rozhodovat o tom, jak mís-
to, v němž žijeme, bude vypadat. Smyslem 
není přerozdělit určité množství peněz, ale 
především vtáhnout obyvatele do dialogu 
o  utváření veřejného prostoru. Obě strany, 
jak radnice, tak obyvatelé, se učí naslouchat 
jeden druhému, pochopit se a konstruktiv-
ně spolu komunikovat. V  tom je hlavní síla 

participativního rozpočtování. Lidem je pak 
jasnější, jak například funguje rozhodování 
o veřejných penězích, jak složitá je cesta od 
myšlenky ke vzniku konkrétního díla. Učí se, 
jak získat podporu pro svoje myšlenky a že 
kompromis nemusí být špatný. Znáte kromě 
voleb nějakou čistší formu přímé demokra-
cie? Proto je podle mne pro veřejnost tak 
přitažlivý.

Dohnal: Řeknu to krátce a  jednoduše. 
Žijeme v době, kdy je trendy zapojovat oby-
vatele obvodů co nejvíce do rozhodovacích 
procesů samospráv. A za mě to je správně. 
Samozřejmě vše má své limity a  ne vždy 
jde vše realizovat tak, jak by si sami občané 

VE SLUŽBÁCH DOBRÝCH NÁPADŮ

Hana Tichánková Dagmar Hrabovská Jan Dohnal
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představovali. Proces participativního roz-
počtování bych trošku upravil, ale základní 
myšlenka je za mě v pořádku.
 » Co se vám na participativním rozpočtu 

jako takovém líbí?
Dohnal: Jednoznačně pomáhá utvářet 

občanskou společnost, což je přesně to, 
co velkým anonymním sídlištím chybí. Ak-
tuálně hledáme další možnosti, jak pomoci 
nastartovat komunitní život, protože i  ze 
zahraničí víme, že právě ten zvyšuje kvalitu 
života v  daném  místě. Pokud se navíc lidé 
na něčem podílejí, mají k  tomu zpravidla 
mnohem mateřštější vztah. O  tom jsem 
přesvědčen.

Hrabovská: Jak už jsem řekla, jde o čis-
tou formu demokracie. Obyvatelé nemusejí 
řešit své problémy jen stížnostmi, ale nabízí 
se jim mnohem lepší způsob, jak měnit věci 
k  lepšímu. Díky projektům získávají blíz-
ký osobní vztah k prostředí, ve kterém žijí, 
netolerují vandalismus. Ostatně, kdo by ni-
čil to, co sám vytvořil? A taky se mi líbí, že 
prostřednictvím participativního rozpočtu 
dochází k úžasnému využití tvůrčího poten-
ciálu obyvatel v našem městském obvodu. 
Desítky návrhů svědčí o velkém potenciálu. 
Jen je ho třeba podchytit.

Tichánková: Musím vypíchnout přímé 
zapojení našich obyvatel do řízení obvodu, 
možnost upozornit vedení Jihu, na co za-
pomnělo, co radní a zastupitele nenapadlo, 
co v obvodu schází, co by se mělo změnit. 
Každý z  nás vnímá svět skrze své životní 
postoje a zkušenosti a ty pak zákonitě ovliv-
ňují naše rozhodování. A  nemusí to vždy 
znamenat, že postupy představitelů obvo-
du jsou stejné, jaké by učinili zdejší obyva-
telé. Participativní rozpočet je každopádně 
projekt vzdělávací a protikorupční. Protože 
když víte, jak věci fungují, umíte se správně 
rozhodnout a umíte také zkontrolovat, zda 
je vše v pořádku a bez chyb.
 » Co vám naopak vadí?

Hrabovská: Cesta od návrhu k hlasování 
a  realizaci navrženého projektu není vždy 
jednoduchá, takže trvá třeba i  dva a  půl 
roku. A  to je pro autory a  podporovatele 
hodně dlouho, někdy to může působit až 
demotivačně. Pak je mi líto, že počet hlasu-
jících obyvatel neodpovídá celkovému po-
čtu lidí, kteří žijí na Jihu. Občané si mnohdy 
stěžují, že nemohou věci veřejné ovlivnit, 
ale když tu šanci mají, tak ji nevyužijí. Počet 
návrhů na dětská hřiště nás sice těší, nicmé-
ně většina z nich je náročná na financování 
následné údržby. Mrzí mě také, že občas se 
objevují hlasy, že „obyčejní“ lidé nemají šan-
ci uspět proti návrhům ze škol, které mají 
silnou základnu hlasujících. To se nám ale 
nepotvrdilo.

Dohnal: Chápu, že nejvíce se zapojují 
maminky s dětmi či školy, a tak logicky ví-
tězí jedno hřiště za druhým. Tady si musíme 
pohlídat finance, protože tato pěkná a mo-
derní hřiště, o kterých jsme si my jako děti 
mohli nechat akorát tak zdát, stojí nemalé 
peníze na provozu. Navíc si myslím, že jsou 
i jiná zajímavá témata, která by se dala rea-
lizovat. Ale je to o tom, co si lidé navrhnou.

Tichánková: Coby autorka projektu 
mohu být vlastně nadmíru spokojená. Vždyť 
participativní rozpočet je velice úspěšný, 
rozšířil se do desítek měst v Česku i na Slo-
vensku. Pro ostatní jsme se stali učiteli a in-
spirátory. Jenže se samozřejmě, a to musím 
říct, participativní rozpočet stal politickým 
nástrojem. A to je špatně!
 » Bývá obtížné zapojit do projektu nové 

autory?
Dohnal: Máme lokality s  aktivnějšími 

i  s méně aktivními lidmi. Dnešní podmínky 
jsou nastaveny tak, že výsledek je celkem 
adekvátní.

Tichánková: Samozřejmě, není to snadné, 
ale musím říct, že zajímavých nápadů přichází 
dost. Osobně daleko víc v současnosti usiluji 
o  to, aby se aktivněji zapojovali lidé do hla-
sování o jednotlivých projektech. Je to velice 
jednoduché – každý hlasující má možnost 
rozhodnout, zda daný projekt chce či nikoli. 
Nejdůležitější na tom je skutečnost, že čím 
více hlasujících, tím objektivnější výsledky.

Hrabovská: Každý rok se nám na radnici 
sejde několik desítek návrhů, což považu-
jeme za velký úspěch. Potenciální autory 
se snažíme oslovovat různou formou, pro-
střednictvím Jižních listů, sociálních sítí i na 
akcích obvodu. Kdyby stačilo pouze napsat 
znění nápadu do e-mailu, tak bychom jich 
měli mnohem více. Přihlášení nápadu však 

vyžaduje určitou dávku energie do jeho 
zpracování, oslovení sousedů a  zpracování 
stručného rozpočtu. Dotáhnout tak nápad 
až do konce se bohužel nepodaří všem, ač-
koliv se jim snažíme ve všech krocích nabíd-
nout pomoc a podporu.
 » Nezasvěcený může mít dojem, že se 

pořád opakují předkládané nápady, co by 
se mělo změnit, zlepšit a  nově vytvořit. 
Nebo se mýlím?

Hrabovská: Je pravda, že se opakují ná-
pady na vybudování nových hřišť a  písko-
višť, které podávají hlavně maminky s dětmi, 
takže z toho možná plyne tento dojem. Ale 
tak to úplně není, protože to je jen část ná-
vrhů. Já naopak oceňuji, že obyvatelé Jihu 
jsou velmi kreativní, někdy se člověk po-
divuje, že ho to samotného nenapadlo. Za 
všechny mohu jmenovat třeba opravu kap-
ličky svatého Jana v Zábřehu, obnovení pra-
mene v  Zábřehu, projekt včelích úlů, které 
budeme letos realizovat, navrácení zvoničky 
na zábřežský hřbitov, budku na knihy a ča-
sopisy v Bělském Lese, schody pro postiže-
né ve Výškovicích, agility park na Dubině.

Tichánková: Ano, a častokrát je to opa-
kování také mými kolegy kritizováno. Jen-
že obyvatelé Jihu to vidí jinak. V  okamži-
ku, když okolí začne vypadat podle jejich 
představ, budou spokojení a  objeví se jiné 
návrhy. A to je také princip participativního 
rozpočtu. Dnes je hlad po dětských a jiných 
hřištích, parcích, zahradách… Vše nasvědču-
je tomu, že chuť lidí zapojit se do projektu 
participativního rozpočtování nepolevuje, 
že mají k obvodu silný vztah a že je kvalita 
veřejného prostoru nenechává lhostejnými.

Dohnal: Jak jsem říkal, do jisté míry nám 
tu kralují hřiště, ale je to prostě proto, že 
poptávka po nich je největší. Umím si před-

Hřiště pro sport a vzdělávání / ZŠ Provaznická / náklady: 1 039 257 Kč
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stavit návrhy na zajímavé architektonické 
pojetí veřejného prostoru. Možná by stálo 
za to realizovat i nějakou výstavu s projekty 
odjinud, aby si lidé uvědomili, co vše lze re-
alizovat. Popřemýšlím. (smích)
 » Do jaké míry limitují navrhované pro-

jekty finance obvodu?
Tichánková: Jih má miliardový rozpo-

čet, takže objem financí vložený do tohoto 
projektu je čistě politickým rozhodnutím. Za 
prvních pět let jsme vybrali přes sedmdesát 
návrhů v celkové částce přesahující 37 mili-
onů korun. To už je docela zajímavá bilance, 
nemyslíte?

Dohnal: Tady to není ani až tak o  limi-
tech financí na samotnou realizaci jako spí-
še o  tom, že se musí trošku hlídat náklady 
na následnou údržbu a  provoz. Pokud ob-
vod plánuje investice, tak už i  s  ohledem 
na údržbu a provozní náklady. Když si lidé 
navrhují zajímavé hřiště, tak tyto věci až tak 
neřeší. Jenže náklady na provoz a  údržbu 
zde prostě existují, proto je na úřadu toto 
vše potřeba nějak vybalancovat.

Hrabovská: Jak se říká, o  peníze jde 
vždycky až v  první řadě. Začínali jsme na 
5  milionech, nyní je celková částka vyčle-
něná pro participativní rozpočet 10 milionů 
korun. Chceme, aby se v  každé části Jihu 
(Hrabůvka, Dubina a  Bělský Les, Výškovi-
ce,  Zábřeh) uskutečnil každý rok alespoň 
jeden nápad. Je to hodně, nebo málo? Zále-
ží projekt od projektu. Jejich autoři se často 
neorientují v  cenách materiálů, takže pů-
vodní rozpočet bývá téměř vždy překročen, 
někdy i několikanásobně.
 » Jak nakládáte s nápady, jejichž realiza-

ce přesahuje finanční možnosti Jihu. Do-
kážete takový projekt zakomponovat do 
konkrétní, třeba už schválené investiční 
akce?

Dohnal: Pokud má návrh hlavu a patu, je 
přínosem, tak ano. Můžeme některé projek-
ty, třeba i lehce pozměněné, vzít za své.

Hrabovská: První parkourové hřiště na 
Jihu jsme zakomponovali do tehdy připra-
vovaného projektu na revitalizaci prostoru 
za Kinem Luna. Také se stává, že projekty 
navazují na schválené investiční akce. Stalo 

se to třeba u renovace kašny před poliklini-
kou, která navazovala na revitalizaci plochy 
Náměstí Ostrava-Jih.

Tichánková: Všechny projekty partici-
pativního rozpočtu evidujeme v  takzvaném 
zásobníku nápadů. Často se k nim vracíme, 
pokud se chystá nějaká investice v dané lo-
kalitě. Zajímá nás, co si lidé přejí. Stává se, že 
zvítězí projekt, který měl původně být reali-
zován v místě, se kterým nemáme žádné plá-
ny. A protože jde o proces, který reaguje na 
aktuální život na Jihu a potřeby i zájmy jeho 
obyvatel, mohou se při rozhodování objevit 
nové skutečnosti. Jako například projekt Ze-
leň za Lunou, který zmínila kolegyně. Vítězné 
parkourové hřiště se stalo součástí revitaliza-
ce, kterou prováděl náš obvod.
 » Musíte některé návrhy vyřadit a zamít-

nout? Co řeknete autorovi? Neodradí ho 
pak cokoli dalšího předkládat?

Dohnal: Každý navrhovaný projekt musí 
splnit dvě podmínky. Musí se vejít do fi-
nančního rámce participativního rozpočtu 
a nesmí být v konfliktu s již schváleným zá-
měrem obvodu. Například pokud již někde 
máme naprojektované parkoviště, návrh se 
zde realizovat nemůže. S  každým předkla-
datelem se ale jedná individuálně a lidé, kte-
ří se na tom za úřad podílejí, se snaží vždy 
najít nějaké „únikové“, optimální řešení.

Hrabovská: Část projektů bohužel ne-
projde technickou analýzou, v  rámci které 
úředníci z jednotlivých odborů posuzují, zda 
je projekt realizovatelný a  v jaké podobě. 
Někdy stačí jen drobné úpravy, třeba sní-
žit množství navrhovaných herních prvků 
na dětské hřiště tak, aby výsledný projekt 
vyhovoval návrhu autora a  také aktuálním 
předpisům. Stává se však, že přihlášený ná-
pad nesplňuje některou z  podmínek, které 
jsou stanoveny Zásadami realizace partici-
pativního rozpočtu. Autory se ale snažíme 
podpořit v jejich přihlášení v dalším roce.

Tichánková: Ano, pravidla vycházejí ze 
Zásad realizace participativního rozpočtu. 
Ale vždy se snažíme vše autorovi vysvět-
lit a  najít vhodná řešení. Často se to stává 
v  případě, že je překročen rozpočet, nebo 
projekt není realizován na pozemcích ob-
vodu. Všechno je ale o otevřené a korektní 
komunikaci.
 » Nicméně roste nová autorská generace. 

Školáci se do participativního rozpočto-
vání úspěšně zapojují od roku 2018. Který 
z jejich projektů vás zaujal nejvíc a proč?

Hrabovská: Na Jihu máme šikovné děti, 
které mají neotřelé nápady, které by nás do-
spělé nenapadly. A mají jich hodně, takže se 
každým rokem zvyšuje počet škol, které se 
do participativního projektu zapojí. Letos to 
je 16 ze 17 základních škol. Každá škola může 

rozdělit 30 tisíc korun, a to je zřejmě pro žáky 
velkým lákadlem. Na konci března proběh-
lo na radnici setkání koordinátorů ze škol, 
které bylo velmi přínosné. Sdíleli své zkuše-
nosti s celým procesem, motivací žáků a tak 
dále. Zúčastnila jsem se několika setkání ve 
školách, kde žáci prezentovali své projekty, 
a  byla jsem nadšena. Asi nejvíc mě oslovil 
projekt resuscitačních figurín dospělého 
a kojence na ZŠ Březinova, které si žáci chtě-
li pořídit k  trénování záchrany života. Koho 
z nás by napadlo, že právě tohle budou děti 
považovat za důležité?

Tichánková: Vůbec si netroufám ozna-
čit jeden projekt. Děti jsou úžasné, netrápí 
je žádné hranice, mají neomezenou energii 
a  fantazii. Vše, co jsem v souvislosti s par-
ticipativním rozpočtem v posledních letech 
zažila v  našich školách, patřilo k  okamži-
kům, které mi bez nadsázky vlily radost 
do žil a utvrdily v tom, že jdeme správným 
směrem. Školáci se naučí svůj nápad nejen 
vymyslet, ale připravit také rozpočet a pře-
svědčit své kamarády, že právě jejich návrh 
je ten nejlepší. Až vyrostou, nebudou mít 
ostych se do podobných aktivit zapojit.

Dohnal: Je opravdu fajn, že se školáci 
stávají autory nových projektů, protože to 
je přesně to, co je motivuje k tomu být více 
kreativní. Navíc díky tomu vidíme, co žáci ve 
školách chtějí a s tím se dá pracovat.
 » Ohlasy na participativní rozpočet jsou 

vesměs pozitivní. Autoři i  radní z  jiných 
měst a obcí chválí zejména aktivní zapo-
jení občanů do dění na Jihu. Potkáváte se 
s ostatními a vyměňujete si zkušenosti?

Tichánková: Potkáváme, protože není 
nic podnětnějšího a  inspirativnějšího než 
vzájemné sdílení zkušeností. Těch dobrých, 
ale i  těch opačných. Covid nám bohužel 
tato setkání zcela zrušil, ale věřím, že budou 
opět pokračovat. Jako lídři máme co kole-
gům předat a oni nám naopak předávají své 
vlastní poznatky.

Dohnal: Souhlasím, výměna zkušeností 
je důležitá. I když byl náš obvod průkopní-
kem, dnes je participativní rozpočet již běž-
nou součástí v řadě míst v republice. Myslím 
si, že všichni se při různých akcích potkává-

Lavičky pro seniory / ulice Horymírova 
a Markova / náklady: 203 280 Kč

Kašna / před poliklinikou v Hrabůvce / ná-
klady: 4 623 353 Kč
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me s kolegy z  jiných měst a při těchto pří-
ležitostech ona výměna informací a diskuze 
na toto téma probíhají.

Hrabovská: Určitě jsme v kontaktu, před 
třemi lety jsme dokonce u  nás na radnici 
uspořádali společné setkání se zástupci dal-
ších více než 20 měst a zvažujeme, že by-
chom akci letos zopakovali. Poslední taková 
výměna zkušeností je velmi čerstvá. Aktuál-
ně jsme v kontaktu se zástupci z Opavy, kde 
již participativní rozpočet funguje od roku 
2017, a můžeme si tak být nápomocni.
 » Kdybyste měl/a vybrat jeden projekt 

jako TOP, který by to byl?
Dohnal: Mně se líbí originální nápady. 

Realizovaná hřiště jsou super, ale v  nějaké 
podobě, i  když třeba i  trochu jinde by je 
obvod postavil. Takže vyzdvihuji nápady 
jako festival místních umělců nebo bohužel 
nerealizované letiště pro RC modely. Třeba 
památník zrušené tramvajové trati na Písko-
vých Dolech je přesně to, co by asi nikoho 
z těch, co plánují investice, nenapadlo.

Hrabovská: Vybrat jeden projekt je vel-
mi obtížné. Svou neotřelostí a  nápaditostí 
mě zaujaly hned dva projekty: Obnovení 
pramene v Zábřehu a právě se dokončující 
mezigenerační hřiště pro mládež i  seniory. 
Osobně považuji za velmi důležité rozšiřo-
vat možnosti setkávání a kontaktů dětí, mla-
dých lidí s občany dříve narozenými.

Tichánková: Těžká, přetěžká otázka. Mi-
luji každou lavičku, která vznikla z  nápadů 
našich obyvatel. Určitě jsem pyšná na pro-
jekty zkrášlující veřejný prostor, jako jsou 
kaplička v  Zábřehu nebo kašna před poli-
klinikou. A  líbí se mi projekty, které vznikly 
v  okolí ulice Břustkova. Zde dokázali oby-
vatelé změnit nevyužitý dvůr na místo pro 
všechny generace. Začalo to hřištěm pro 
malé děti přes travnatou plochu na kopanou 
až po multifunkční hřiště na míčové hry. Ten 
rozdíl místa před a po realizaci je markantní.
 » Co byste vy sám/sama navrhl/a, kdy-

byste měla tu možnost?
Dohnal: Ale já tu možnost mám, nicmé-

ně jako člen vedení obvodu ji nevyužívám 
a  nechám ji plně na ostatních občanech. 
Představitel samosprávy musí realizovat 
všechny ostatní projekty, které jdou mimo 
tento projekt. (smích)

Tichánková: To já se budu držet místa, 
kde žiji. Ráda bych navrhla revitalizaci okolí 
tramvajové zastávky Závodní a vstup do Ju-
bilejní kolonie u oblouku. Ale nápadů mám 
tolik, že bych popsala celé Jižní listy. (smích)

Hrabovská: Mám na starosti školství 
a  tam každoročně navrhujeme a  realizu-
jeme velké množství oprav a  investic, a  to 
jsou vlastně takové participativní projekty 
ve velkém. (smích) Ale vážně. Uvítala bych, 

kdyby u každého školského zařízení byla vy-
budována moderní přírodní zahrada, která 
by sloužila jako komunitní centrum pro set-
kávání rodičů s dětmi a k relaxaci obyvatel 
ze sousedství.
 » Co všechno je před vámi, respektive 

participativním rozpočtem v příštích mě-
sících?

Hrabovská: Druhá polovina roku je pro 
participativní rozpočet zásadní. V  květnu 
mohou lidé začít opět přihlašovat své ná-
pady, nejvíce jich vždy dorazí samozřejmě 
na konci června, kdy jejich příjem ukončíme 
a  vrhneme se na technickou analýzu. Na 
podzim se pak uskuteční veřejné hlasová-
ní. K  tomu pokračují samozřejmě realizace 
projektů, které uspěly v minulých ročnících. 
Určitě bych měla ještě připomenout, že 
v průběhu května bude dokončena realiza-
ce přírodní učebny na zahradě MŠ U  Lesa 
a  pítko v  blízkosti cyklostezky ve Výškovi-
cích. Zároveň vrcholí přípravy květnového 
festivalu lokálních kapel, který byl jedním 
z návrhů minulého ročníku.

Tichánková: Postupně budeme reali-
zovat vítězné projekty z  minulého ročníku 
a setkávat se při jejich předání s autory. Na 
to se vždy těším. A klasicky už v tomto vy-
dání Jižních listů začínáme letošní ročník 
výzvou k  podání nápadů. Pak už poběží 
tradiční participativní kolečko od výběru 
po hlasování. A  ještě jedno překvapení na 

občany čeká, týká se právě hlasování. Ale 
zatím víc neprozradím. (smích)

Dohnal: Přál bych si, aby se realizovalo 
co nejvíc nápadů. Ono bohužel i  zdánlivě 
jednoduchá věc může trvat dlouho. I nápa-
dy občanů musí projít běžnými legislativní-
mi kroky a nejrůznějšími povoleními.
 » Podpořil/a byste zvýšení financí z roz-

počtu na projekty participativního rozpoč-
tu?

Tichánková: Jednoznačně ano. Při roz-
počtu 1,2 miliardy korun bych si představo-
vala zvýšení až na částku 50 milionů korun. 
No, uvidíme…

Dohnal: Těch způsobů, jak lze projekty 
realizovat, je spousta. A my jsme dnes ote-
vřeni všem návrhům. Osobně si umím ale 
představit i podstatně vyšší částku s tím, že 
by byla doprovázena i minimální hodnotou 
stavby. Určitě by to mohlo být pro lidi zají-
mavé, pokud by se nerozhodovalo o akcích 
ve statisících, ale o akcích v milionech. To už 
ale rozhodne nejspíš nové vedení obvodu, 
které vzejde po podzimních volbách.

Hrabovská: Za současných finančních 
možností obvodu míním, že částka 10 mi-
lionů korun je optimální a dostačující. Také 
i  proto, že většinou při realizaci projektů 
vznikají vícenáklady a částka původně plá-
nována je ve finále vyšší. Ale to je otázka 
vývoje současné situace, vzrůstajících cen 
a hlavně veřejné diskuze.

Beachvolejbalové hřiště / ZŠ A. Kučery / náklady: 3 389 000 Kč
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SEDMÝ ROČNÍK PRÁVĚ ZAČÍNÁ

Opět nastal ten správný čas! Ptáte se pro 
co? Přece pro podání návrhů na zlepšení ži-
vota v  našem obvodu! Od 1. května do 30. 
června 2022 je možné posílat své nápady 
v  rámci sedmého ročníku participativního 
rozpočtu. Zvolit lze buď elektronickou ces-
tu prostřednictvím formuláře na webových 
stránkách: www.nasjih.cz, nebo papírovou 
formu. Tištěný formulář je na následujících 
stránkách Jižních listů. Preferovanou varian-
tou je však elektronické podání, i s ohledem 
na nutnost doložení upřesňujících příloh.

Na nápady občanů je vyčleněno 10 mili-
onů korun. „Jsme zvědaví, s čím obyvatelé 

přijdou. Vždy se  objeví něco originálního, 
ale jsme moc rádi za každý nápad, proto-
že lidem není jedno, kde žijí, a chtějí se do 
dění kolem sebe aktivně zapojit,“ řekla mí-
stostarostka Hana Tichánková. Inspiraci lze 
najít všude kolem sebe. Tipy z dalších měst 
jsou uveřejněny také na webové stránce: 
www.nasjih.cz.

Při popisování návrhu je nutné myslet na 
to, že veškeré údaje budou sloužit nejen pra-
covníkům radnice k posouzení jeho prove-
ditelnosti, ale hlavně hlasujícím, aby nápad 
podpořili. Návrh proto musí být popsaný co 
nejpřesněji a měl by obsahovat i vhodné ob-

rázky, mapu, fotografie místa či vizualizace. 
Každý nápad musí být umístěn na pozemku 
ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, 
proto je i  pro ověření potřeba specifikovat 
místo co nejpřesněji, aby se dobře hledalo 
na mapě. Povinnou přílohou je pak podpi-
sový arch, na kterém 15 spoluobčanů vyjádří 
předkládanému nápadu podporu.

Zároveň organizátoři participativní-
ho rozpočtu v  letošním roce na webových 
stránkách připravili orientační přehled cen 
nejčastěji se objevujících položek, a to hlav-
ně pro usnadnění odhadu předpokláda-
ných nákladů nápadu. Přehled je orientační 
a obsahuje například jen cenu konkrétního 
kusu mobiliáře či vybavení dětského hřiště. 
V částce nejsou započítány související prá-
ce, proto je vždy nutné počítat s  nějakou 
sumou navíc, aby byla pokryta například 
montáž prvků, zarovnání, příprava terénu 
a podobně.

„Chtěli bychom také ocenit snahu všech, 
kteří svůj nápad zpracují a pošlou na radnici. 
Pro jednoho z  navrhovatelů připravujeme 
cenu. Tvorba návrhu je do značné míry tvůr-
čí proces, zvolili jsme tedy sadu kreativních 
potřeb od společnosti Koh-i-noor. Věřím, že 
se bude výherci líbit,“ uvedla místostarostka 
Tichánková a  dodala, že losování výherce 
se uskuteční po ukončení podávání návrhů, 
tedy na začátku letních prázdnin.

PTEJTE SE…
Případné otázky zodpoví, radu 

či pomoc se zjištěním pozemku 
a  přípravou návrhu poskytne koor-
dinátorka projektu Náš Jih Tereza 
Kašingová. A  to buď prostřednic-
tvím e-mailové adresy: tereza.ka-
singova@ovajih.cz či telefonního 
čísla 720  952  981. Je také možné 
si domluvit online schůzku nebo 
v pondělí a ve středu schůzku přímo 
na radnici.

Nově otevřené dětské hřiště KRESTHAJD poblíž ulice Krestova; projekt z roku 2020

Přírodní zahrada nejen pro děti v ZŠ Provaznická; projekt z roku 2019

JAK ZKRÁŠLIT OBVOD A CELÉ MĚSTO?
Kromě participativního rozpočtu Náš Jih 

je možné se zapojit i do dotačního progra-
mu města Ostravy s  názvem Tvoříme pro-
stor (dříve fajnOVY prostor). V těchto přípa-
dech mohou kreativní nápady získat až půl 
milionu korun na realizaci. V uplynulých pěti 
ročnících už bylo podpořeno 45 projektů, 
které zkrášlily nebo proměnily mnoho míst 
v třetím největším městě České republiky.

Zjistit, v čem se Náš Jih a Tvoříme prostor 
liší, jaký projekt je lepší přihlásit spíše do 
participativního rozpočtu a který naopak do 
dotačního programu města, bude možné 
10. května od 16.30 hodin v kulturním domě 
K-Trio, v místnosti Na větvi.

V  rámci společného představení pro-
gramů vystoupí i  úspěšní autoři projektů, 
kteří pohovoří o tom, jak náročné bylo do-

jít od nápadu k realizaci. Prostor bude také 
na dotazy přítomných a  zástupci jednotli-
vých programů rádi pomohou s přípravami 
návrhů. Více informací už nyní získáte na: 
www.nasjih.cz a www.tvorimeprostor.cz.
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ANOTACE

DATUM PODÁNÍ NÁVRHU ČÍSLO NÁVRHU VĚK

Návrhy mohou předkládat osoby starší 16 let.
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Stručnou anotaci použijeme pro prezentaci návrhu např. v Jižních listech. Délka anotace max. 200 znaků.

Nevyplňujte.

Několik vět, čeho se návrh týká a co je jeho cílem, proč jej navrhuji.

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

Hrabůvka Dubina a Bělský Les Výškovice Zábřeh

LOKALITA NÁVRHU

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

náš
JIH

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ULICE

TELEFON E-MAIL

ČÍSLO ORIENTAČNÍ

NÁZEV

Krátký, výstižný, zajímavý.

POPIS

JAK VYUŽIJÍ NÁVRH OBYVATELÉ MÍSTNÍ ČÁSTI

MÍSTO REALIZACE

www.ovajih.cz11 www.ovajih.cz11
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Podpisový arch, který dokládá podporu minimálně 15 dalších obyvatel místní části starších 16 let.

Zpracování osobních údajů – podpora návrhů

Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 
IČ: 00845451, (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně 
osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, podpis.

Jméno a příjmení, adresu bydliště a podpis je nutné zpracovat za účelem ověření podpory jednotlivých návrhů v projektu 
participativního rozpočtu pro rok 2022. Tyto údaje budou správcem uloženy po dobu od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu 
na adresu: posta@ovajih.cz či dopisu do sídla správce.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat 
po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních 
údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo 
na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podpisem tohoto souhlasu zároveň vyjadřujete podporu návrhu participativního rozpočtu Náš JIH 2022.

náš
JIH

Jméno a příjmení Adresa bydliště Podpis

PODPISOVÝ ARCH

1.

2.

3.

4.

NÁZEV NÁVRHU

Přiložte také ilustrační obrázek (fotografii) k prezentaci návrhu.
V případě investičního návrhu rovněž mapu a situační nákres místa realizace.

Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu

Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 
IČ: 00845451, (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně 
osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, věk, podpis.

Jméno, příjmení, kontaktní adresu, e-mail, telefonní číslo, věk a podpis je nutné zpracovat za účelem účasti návrhu v projektu 
participativního rozpočtu pro rok 2022. Tyto údaje budou správcem uloženy nejpozději do ukončení realizace podaného návrhu v rámci 
projektu participativního rozpočtu pro rok 2022.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu 
na adresu: posta@ovajih.cz či dopisu do sídla správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat 
po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních 
údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo 
na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Datum, podpis  ....................................................                                                             Jméno a příjmení ....................................................

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ NÁPADU

Položka Popis Počet ks Cena za ks v Kč Cena celkem v Kč

Celkové náklady související s realizací projektu

1.

2.

3.

4.

5.
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Podpisový arch, který dokládá podporu minimálně 15 dalších obyvatel místní části starších 16 let.

Zpracování osobních údajů – podpora návrhů

Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 
IČ: 00845451, (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně 
osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, podpis.

Jméno a příjmení, adresu bydliště a podpis je nutné zpracovat za účelem ověření podpory jednotlivých návrhů v projektu 
participativního rozpočtu pro rok 2022. Tyto údaje budou správcem uloženy po dobu od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu 
na adresu: posta@ovajih.cz či dopisu do sídla správce.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat 
po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních 
údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo 
na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podpisem tohoto souhlasu zároveň vyjadřujete podporu návrhu participativního rozpočtu Náš JIH 2022.

náš
JIH

Jméno a příjmení Adresa bydliště Podpis

PODPISOVÝ ARCH

1.

2.

3.

4.

NÁZEV NÁVRHU

Přiložte také ilustrační obrázek (fotografii) k prezentaci návrhu.
V případě investičního návrhu rovněž mapu a situační nákres místa realizace.

Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu

Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 
IČ: 00845451, (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně 
osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, věk, podpis.

Jméno, příjmení, kontaktní adresu, e-mail, telefonní číslo, věk a podpis je nutné zpracovat za účelem účasti návrhu v projektu 
participativního rozpočtu pro rok 2022. Tyto údaje budou správcem uloženy nejpozději do ukončení realizace podaného návrhu v rámci 
projektu participativního rozpočtu pro rok 2022.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu 
na adresu: posta@ovajih.cz či dopisu do sídla správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat 
po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních 
údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo 
na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Datum, podpis  ....................................................                                                             Jméno a příjmení ....................................................

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ NÁPADU

Položka Popis Počet ks Cena za ks v Kč Cena celkem v Kč

Celkové náklady související s realizací projektu

1.

2.

3.

4.

5.
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V současnosti probíhá revitalizace prostoru před obchodním centrem Kotva. Která další místa na Jihu by si zasloužila opravu 
a jakým způsobem by měla být zrekonstruována, aby to přispělo k zpříjemnění dané lokality?

Radka Čejková
ANO 2011

Velmi bych při-
vítala rekonstrukci 
a oživení chátrající-
ho krytého bazénu 
Vítek v  Hrabůvce 
včetně přilehlé tě-
locvičny. Sportovní 
centra přinášejí do 
měst aktivní pra-
cující lidi, zajíma-

vé akce a  tvorbu města. Ačkoli předpoklad 
dotací bude bezesporu stamilionový, udělat 
z  chátrající veliké stavby multifunkční spor-
tovní komplex by oživilo aktivní sportovní 
život, který vždy k  tomuto obvodu patřil. 
Takových soukromých míst je v obvodě více.

Břetislav Riger
Ostravak

R e v i t a l i z a c e 
prostoru před ob-
chodním centrem 
Kotva je určitě 
potřebná a  věřím, 
že společně s oze-
leněním tramvajo-
vého pásu přispěje 
ke kultivaci této 
části obvodu Os-

trava-Jih. Pro další vhodná místa k  revita-
lizaci nemusíme chodit daleko. Určitě by si 
naši pozornost zasloužil předprostor kostela 
svatého Ducha, který s obchodním centrem 
Kotva přímo sousedí. Dnes je to nevzhledné 
parkoviště, které hyzdí přístup ke kostelu. Ře-
šením je zadání architektonické studie a pří-
padně i studie dopravní tak, aby se revitali-
zace tohoto veřejného prostoru smysluplně 
vyřešila. Osobně si myslím, že je potřeba ob-
vod Ostrava-Jih kultivovat na každém kroku. 
Je zde patrný obrovský vnitřní dluh na infra-
struktuře obvodu. Jen se podívejme, v jakém 
stavu jsou chodníky všude okolo nás.

Josef Graňák
KSČM

Po velkých 
investicích do 
rekonstrukcí pro-
storu Náměstí 
Ostrava-Jih, okolí 
polikliniky, okolí 
Kina Luna a v sou-
časné době pro-
storu před Kotvou 
by bylo dobré vě-

novat se i  menším problémům, které trápí 
naše občany. Jako příklad uvedu chybějící 
zastřešení autobusových zastávek u  tržiště 
na ulici Čujkovova, nebo na spojce ulic Výš-
kovická a U studia naproti Kauflandu. Dále 
by si rekonstrukci zasloužil prostor v  okolí 
prodejny Hruška na ulici Horymírova, nebo 
okolí restaurace Savarin mezi ulicemi Klego-
va a Dr. Martínka. Míst, která si zaslouží re-
konstrukci nebo úpravy, je v našem velkém 
obvodu jistě více. Měli by na ně upozornit 
sami obyvatelé, kteří v jejich blízkosti bydlí, 
pracují nebo jenom procházejí okolo.

Gabriela Macečková
Piráti

Lokalit, které 
by si zasloužily 
opravu, je v našem 
městském obvodě 
mnoho. Nejraději 
bychom podpořili 
revitalizaci sídlišť 
na Dubině, např. 
uspořádáním ve-
řejného projedná-

vání se zdejšími obyvateli. Společně s nimi 
bychom se zamysleli nad ideálním mobi-
liářem, jako jsou lavičky, stojany na kola, 
odpadkové koše, pítka, a také nad tím, kde 
pokulhává údržba, kde navýšit zeleň, jaké 
chodníky už opravdu hoří a  je nezbytné je 
opravit. Diskutovali bychom o  tom, jak ře-
šit a  optimalizovat parkování a  dopravu 
obecně, aby to nebyl pro místní každoden-
ní teror. Když pozveme lidi k vážné diskusi 
o veřejném prostoru v místě jejich bydliště, 
budou si svého okolí více vážit a prohloubí 
to jejich vztah k dané lokalitě. Každé místo 
je specifické a je třeba také k němu tak při-
stupovat.

Dalibor Mouka
Lečo

Je hezké, že 
se vedení obvodu 
zeptá i  opozičních 
zastupitelů. Škoda 
jen že se neptá při 
tvorbě rozpočtu 
a  výběru inves-
tičních akcí, které 
jsou z něj financo-
vány. Pokud by se 

mělo vyjmenovat, jaké místo v našem obvo-
dě zaslouží investici, nebo opravu, stěží by 
k  tomu stačila celá stránka, natož sloupek, 
který zde máme k dispozici. Blíží se zářijo-

vé volby, a tak nás vedení zcela jistě začne 
zásobovat seznamem svých stavitelských 
úspěchů a nápadů, které hodlá po volbách 
realizovat. Dobu hojnosti, ve  které se jiné 
obvody s pomocí dotací zvelebovaly a rost-
ly, ale promrhalo. Příkladem je pozemek pro 
aquapark a  další sportoviště na ulici Sva-
zácká. Po osmi letech vládnutí se starosta 
Bednář a primátor Macura rozhýbali k akci. 
Jak dopadla, si přečtete v našem magazínu 
LEČO.

Jan Dohnal
ODS

Sídliště byla 
stavěná v  době, 
kdy nároky na vy-
užití prostranství 
mezi domy byly 
naprosto jiné než 
dnes. Nikdo ne-
počítal s  takovým 
množstvím aut či 
potřebností cyklo-

stezek. Dnes mají také obyvatelé podstatně 
vyšší nároky na místa pro trávení volného 
času v  okolí svého bydliště. Nyní opravu-
jeme lokální centra, kde je největší pohyb 
lidí, a stejně tak místa, ve kterých tráví lidé 
svůj volný čas. V Hrabůvce chceme pokra-
čovat kolem polikliniky, v  Zábřehu od Kot-
vy směrem ke sportovnímu gymnáziu. Na 
Pískových dolech vzniká plán na revitalizaci 
celého území mezi ulicemi U Hrubků a Ho-
rymírova. Všechny své záměry chceme po-
stupně probrat s lidmi v místě. Chceme, aby 
vznikal moderní čistý prostor, ve kterém se 
budou lidé cítit dobře a v neposlední řadě 
i bezpečně.

Irena Bláhová
zvolena za SPD

Míst, která by 
si zasloužila cel-
kovou rekonstruk-
ci, nebo alespoň 
opravu, je určitě 
mnoho. Nejčastěji 
od vás, vážení spo-
luobčané, slýchá-
váme, že skuteč-
ně nejpalčivějším 

problémem, který trápí nás všechny, je stav 
veřejných komunikací, hlavně chodníků. 
Věříme, že do budoucna se bude situace 
zlepšovat. Krásné, sluncem prozářené májo-
vé dny vám přejí zastupitelé Irena Bláhová 
a Marek Vysocký.

1414

NÁZORY



Jana Beerová

Monika Juřicová

Jana Boriková

Danuše Markovová

Věra Rymiecová

Jitka Braczková

Daniela Neuwirtová

Iva Bazalová

Jakub Hořava

Lenka Šnapková

Miloš Kosík

Vladimíra Jelínková

Stanislava Viktorinová

Zuzana Jírů Šimůnková

VÝJIMEČNÍ PEDAGOGOVÉ PŘEVZALI OCENĚNÍ
TI, KTEŘÍ OVLIVŇUJÍ BUDOUCÍ GENERACE

Městský obvod Ostrava-Jih ocenil u pří-
ležitosti Dne učitelů deset pedagogů za 
kvalitně odváděnou práci. Výraznou peda-
gogickou osobností se stali Jitka Braczko-
vá (ZŠ MUDr. Lukášové a  Klegova), Jana 
Boriková (ZŠ Provaznická), Monika Juři-
cová (ZŠ Krestova) a Jakub Hořava (ZŠ F. 
Formana).

V kategorii Dlouholetá pedagogická čin-
nost ocenění převzali Lenka Šnapková (ZŠ 
B.  Dvorského), Jana Beerová (MŠ Šeříkova), 
Danuše Markovová (ZŠ Jugoslávská), Vladi-
míra Jelínková (ZŠ Chrjukinova), Daniela Neu-
wirtová (ZŠ Březinova), Stanislava Viktorinová 
(MŠ F. Formana). Slavnostní ceremoniál se ko-
nal 29. března v Komorním klubu v Hrabůvce.

„Všem oceněným gratuluji. Každopádně 
práce pedagogů si velmi vážím. Jsou to prá-
vě oni, kdo má velký vliv na to, zda se žáci 
na výuku těší. To následně ovlivňuje jejich 
přístup ke studiu, což se v budoucnu odrazí 
na tom, jakým směrem se naše společnost 
bude vyvíjet,“ okomentovala práci pedago-
gů místostarostka Dagmar Hrabovská.

ZKUŠENOSTI, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY I MEZIGENERAČNÍ UČENÍ
Učitele, kteří dosáhli vynikajících výsled-

ků v  rámci pedagogických aktivit a  jsou 
inspirací pro své kolegy, odměňovalo také 
statutární město Ostrava. Ocenění v  ka-
tegorii Pedagogická osobnost mimo jiné 
získali Iva Bazalová (ZŠ Provaznická), Miloš 
Kosík (ZŠ B. Dvorského) a Věra Rymiecová 
(ZŠ Krestova).

Iva Bazalová učí angličtinu, ruštinu a ob-
čanskou výchovu. Její žáci se umísťují na 

předních místech v  cizojazyčných školních, 
okresních i  krajských soutěžích. Ředitel ZŠ 
a MŠ B. Dvorského Miloš Kosík se mimo jiné 
věnuje podpoře žáků se speciálně vzdělá-
vacími potřebami a  podpoře talentovaných 
žáků. Naopak Věra Rymiecová oslovila hod-
notitele i  tím, že se ZŠ Krestova zapojila do 
aktivit, které pomáhají seniorům. V  rámci 
participativního rozpočtu také navrhla pro-
jekt na vybudování mezigeneračního hřiště.

Rovněž Moravskoslezský kraj vybral 
u  příležitosti Dne učitelů výjimečné peda-
gogy napříč regionem. Výraznou pedago-
gickou osobností roku se stala Zuzana Jírů 
Šimůnková ze ZŠ Krestova.

Oceněna byla za kvalitní pedagogickou 
činnost nejenom v  hudební výchově a  hře 
na flétnu, ale také v  dalších předmětech, 
kdy při vyučování uplatňuje nejmodernější 
metody vzdělávání.

Foto: Moravskoslezský krajFoto: ZŠ B. DvorskéhoFoto: statutární město OstravaFoto: statutární město Ostrava
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ŽÁCI SE VYROVNAJÍ 
STUDENTŮM UNIVERZITY

Říká se, že kolik jazyků znáš, 
tolikrát jsi člověkem. Toto zná-
mé rčení mají na paměti rovněž 
v  základních školách na Jihu, 
kde se na výuku cizích jazyků 
klade velký důraz. A  tato sáz-
ka na budoucnost se rozhodně 
vyplácí.

Potvrzuje to skutečnost, že 
se čtrnáct žáků ze ZŠ Kosmo-
nautů 15 úspěšně popasovalo 
s  mezinárodně uznávanými 
zkouškami z angličtiny, které se 
konají pod patronátem Camb-
ridgeské univerzity.

Jedna ze žákyň školy získala 
certifikát Advance, což je ekvi-
valent úrovně C1. Sedm žáků 
dosáhlo na úroveň B2 (certifi-
kát First for schools) a šest ško-
láků zakončilo zkoušku s certi-

fikátem Preliminary for schools 
(úroveň B1).

„Žáci z  naší základní školy 
mají už takové znalosti anglič-
tiny, že se vyrovnají středoško-
lákům či vysokoškolákům. V ně-
kterých případech je dokonce 
převyšují. Je to nejen důkaz 
jejich píle a odhodlání, ale také 
dobrá vizitka učitelů, kteří je při-
pravují,“ uvedla místostarostka 
Dagmar Hrabovská, která má ve 
své gesci školství obvodu.

JEDINEČNÝ PROJEKT PODPOŘIL KOUZLO SPORTU
Městský obvod Ostrava-Jih 

ve spolupráci s  atletickým klu-
bem SSK Vítkovice zorganizoval 
6. dubna jedinečný projekt nejen 
v Ostravě – první ročník Pohybo-
vého festivalu mateřských škol. 
Akce se konala v  Atletické hale 
města Ostravy a zapojili se do ní 
předškoláci z 28 mateřských škol 
z Jihu. Každou školku reprezen-
tovalo jedno družstvo složené ze 
tří chlapců a tří dívek.

Děti soutěžily ve čtyřech dis-
ciplínách: skok z  místa, běh na 

50 metrů, hod kilogramovým 
medicinálním míčem a smíšené 
štafetě na 6 × 50 metrů. Nejlépe 
si vedlo družstvo z MŠ U Zám-
ku, na druhém místě skončila 
MŠ B. Dvorského a  bronzovou 
pozici obsadila MŠ A. Kučery.

„Velmi nás potěšila velká 
účast mateřských škol i  skvělá 
atmosféra. Bylo úžasné sledo-
vat zaujetí dětí a  jejich snahu 
dosáhnout co nejlepšího výko-
nu,“ uvedla místostarostka Dag-
mar Hrabovská.

ATLETICKÉ PŘEBORY SE OPĚT POVEDLY
Dvanáct základních škol se 

zapojilo do atletických přebo-
rů, které se konaly 31. března 
v  Atletické hale města Ostravy. 
Na žáky čekalo šest disciplín, 
konkrétně skok daleký, běh na 
60 metrů, vrh koulí, běh na 600 
metrů (dívky), respektive 800 
metrů (chlapci), skok vysoký 
a smíšená štafeta 4 × 200 metrů.

Mezi osmáky i deváťáky zví-
tězila ZŠ B. Dvorského, na dru-
hém místě se umístila ZŠ MUDr. 
Emílie Lukášové a  Klegova. 

V  mladší kategorii třetí příčku 
obsadila ZŠ Šilheřovice, mezi 
deváťáky bronzové medaile zís-
kali školáci ze ZŠ Šeříková.

„Akci každoročně podporu-
jeme a těší nás, že se letos při-
hlásil tak velký počet škol. Vý-
kony všech mladých sportovců 
byly výborné a atmosféra v hale 
byla pro všechny účastníky jak 
na ovále, tak v  hledišti velkým 
zážitkem,“ řekla místostarost-
ka pro oblast školství Dagmar 
Hrabovská.

JAPONSKÉ SPECIALITY. Velmi poučný, přínosný a chutný 
workshop absolvovali studenti třetího ročníku ze Střední školy 
společného stravování v Hrabůvce. Konkrétně z oboru hotelový 
a restaurační provoz. Japonský kuchař Yuki Kanawa je 22. dub-
na v  tamním Gastrocentru seznámil se základní japonskou 
gastronomií. Připravovaly se a následně se servírovaly asijské 
delikatesy, jako například polévka miso shiru, zelná placka oko-
nomiyaki, japonská omeleta tamagoyaki či rýžový trojhránek 
s náplní tuňáka onigiri. K uhašení žízně posloužil genmai, což je 
zelený čaj s praženou rýží.
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VÁŠEŇ PRO FOTOGRAFOVÁNÍ
Projekt Moderní technologie 

bez hranic nadále s  úspěchem 
pokračuje. Tentokrát patnáct 
dětí z polského města Vladislav 
společně se školáky ze ZŠ a MŠ 
Březinova v  Zábřehu pronikalo 
do tajů novinářské fotografie 
a videí pořízených mobilním te-
lefonem.

Poslední březnovou středu 
jim základní informace z těchto 
oblastí odprezentovali režisér, 
kameraman a  fotograf Luděk 
Ondruška a  fotograf, kamera-
man a střihač Filip Raszyk.

Následně si školáci nabyté 
vědomosti otestovali v  praxi 
v  Jubilejní kolonii, kde v  rám-
ci natáčení a  fotografování 

objevovali krásy a  specifika to-
hoto architektonického skvostu 
Jihu. Na závěr workshopu se 
žáci učili upravovat získané 
podklady v počítači.

„Nejlepší fotografie se sta-
nou součástí plánované pub-
likace dokumentující projekt 
a  také budou vystaveny na 
závěrečné konferenci na konci 
května,“ uvedla místostarostka 
pro oblast školství Dagmar Hra-
bovská.

Projekt česko-polské spolu-
práce Moderní technologie bez 
hranic je financovaný z  Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Sile-
sia (program Interreg V-A Čes-
ká republika – Polsko).

VYUŽIJTE VÝHODY ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ A ZAHRAD
Už od dubna jsou pro ve-

řejnost otevřena některá školní 
hřiště. Další budou zpřístupně-
na během května či od letních 
prázdnin. Konkrétní otevírací 
doby jsou uvedeny na webo-
vých stránkách dané školy nebo 
obvodu.

Na hřištích a  zahradách pů-
sobí placený správce, který do-
hlíží na bezpečnost návštěvníků 
a na to, aby příchozí respektova-
li pravidla provozních řádů. Aby 
úhradu mzdových prostředků 

správců nenesl městský obvod 
sám, každoročně se přihlašuje 
do výběrového řízení vyhlašo-
vaného statutárním městem 
Ostrava za účelem zabezpečení 
prevence kriminality.

Rada města Ostravy letos 
rozhodla o  přidělení transferu 
městskému obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2022 ve výši 1,9 milionu 
korun. Z této částky je na správ-
ce hřišť a  zahrad vyčleněno 1,7 
milionu korun. Na podporu níz-
koprahového klubu FreeCoolIn 

působícího při ZŠ Provaznická 
bylo schváleno 95 tisíc korun 
a  na projekt Prázdniny na Jihu 
částka 100 tisíc korun. V  roce 
2021 výše transferu na projekt 
otevřených hřišť a zahrad činila 
1,3 milionu korun.

Počet sportovišť se letos 
opět rozšířil, a  to konkrétně 
o 3D hřiště při MŠ B. Dvorského, 
workoutové hřiště při ZŠ a  MŠ 
Horymírova a hřiště při ZŠ a MŠ 
V. Košaře. Celkem je veřejnosti 
otevřeno šestnáct hřišť při zá-

kladních školách a  pět zahrad 
při mateřských školách.

Bližší informace k  projektu 
otevřených hřišť mohou zá-
jemci získat na webu obvodu: 
www.ovajih.cz v  sekci Sport 
a sportovní zařízení.

Projekt je financován z  roz-
počtu statutárního města Os-
travy za účelem zabezpečení 
prevence kriminality.

PRÁZDNINY NA JIHU BUDOU NOVÉ
Osm otevřených pondělků 

bez předběžné registrace dětí 
obohatí letošní Prázdniny na 
Jihu, které se už potřetí budou 
konat v našem městském obvo-
dě. Umožní to transfer z rozpoč-
tu statutárního města Ostravy ve 
výši 100 tisíc korun. Díky tomu se 
děti na tyto akce nemusejí pře-
dem registrovat, přijdou jen na 
místo konkrétní akce, kde bude 
pro ně připraven program.

„Letos jsme se rozhodli ještě 
více otevřít prázdninový pro-
gram zvláště pro děti, které by 

se akcí chtěly zúčastnit, ale mají 
problém se na ně z různých dů-
vodů registrovat. Doufáme, že 
nabídku osmi zajímavých aktivit 
využijí,“ sdělila místostarostka 
Dagmar Hrabovská.

Přihlašování na ostatní 
akce bude probíhat na webu: 
www.prazdninynajihu.cz.

Program Prázdnin na Jihu 
proběhne každý pracovní den 
od 11. července do 29. srpna ve 
spolupráci s  22 spolky a  orga-
nizacemi, které pracují s  dětmi 
a mládeží.
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JUBILANTI DUBEN

Miroslav Klečka .   .   .   .   .   .   .   .   . 99 let
Drahomíra Pálenská .   .   .   .   .   .   . 98 let
Vlasta Švrčková.   .   .   .   .   .   .   .   . 95 let
Naděžda Čechová.   .   .   .   .   .   .   . 94 let
Adina Myszaková .  .  .  .  .  .  .  . 94 let
Emilie Zemanová .  .  .  .  .  .  .  . 93 let
Božena Jurečková   .  .  .  .  .  .  . 92 let
Augusta Arletová .  .  .  .  .  .  .  .  91 let
Lydie Mizerová .  .  .  .  .  .  .  .  .  91 let
Irena Klištincová  .  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Zdeňka Krčová .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
František Skoček .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Jiřina Mladonická .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Václav Žolnerčík  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let

Jaroslava Přibylková.   .   .   .   .   .   . 85 let
Helena Smolíková .   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Zdeněk Jihlavec   .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Věra Radimecká  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Jaroslav Haladěj  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Jaroslava Šindlerová   .  .  .  .  .  . 85 let
Milan Dvořák .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Bohuml Plchot .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Jaromír Kupka .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Jiří Satory  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Zdenka Kubínská .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Růžena Šulová .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jiří Polášek .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Michal Boguský.   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let

Jan Crha .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Ivanka Sixová.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Július Tomáš .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jan Stoklasa .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jiří Kolek .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Břetislav Přibyla   .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jaroslava Hejná .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Ludmila Šonovská   .  .  .  .  .  .  . 80 let
Rudolf Pechlát .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Slavomír Opler .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marie Mikesková  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Vladimíra Kovářová .  .  .  .  .  .  . 80 let
Anežka Karkošková .  .  .  .  .  .  . 80 let

Nikdy nejste příliš staří na to, abyste si dali 
nový cíl nebo začali snít nový sen .

— Clive Staples Lewis

VSTOUPILI DO SVĚTA LADNÝCH 
OUTFITŮ. Že jsou módní přehlídky 
pouze pro mladé? S tím by rozhodně 
nesouhlasili členové seniorských klubů 
z  Jihu. Dva gentlemani a  devatenáct 
dam prokázali, že módní vychytávky 
lze představit takřka v  kterémkoliv 
věku. Na improvizovaném přehlíd-
kovém molu v  sále Domu s  pečova-
telskou službou na ulici Odborářská 
byly první dubnové pondělí k  vidění 
pohodlné šaty pro všední den, plážové 
oblečení, klobouky, kabelky i  večerní 
róby. Jaké byly reakce? Za vše hovoří 
fakt, že se počítá s opakováním těchto 
módních přehlídek.

SPORTOVNÍ HRY NABÍDNOU OSM DISCIPLÍN
Krajské sportovní hry seniorů se bu-

dou konat 28. června v  Kravařích. Sou-
těžit mohou čtyřčlenná družstva, která 
mohou být složena bez ohledu na pohlaví. 
Jedinou podmínkou je věk nad šedesát 
let. Účastnit se samozřejmě mohou také 
jednotlivci (muži a  ženy mladší a  starší 
sedmdesáti let).

Součástí víceboje budou tyto disciplí-
ny: šipky, florbal, snack golf, bolloball (pět 

hodů svázanými tenisovými míčky na žerď 
vzdálenou čtyři metry), basketbal, upravený 
pétanque, tenis a hod tenisovými míčky na 
cíl vzdálený pět metrů.

Sportovní hry proběhnou v  areálu Zá-
kladní školy Komenského, a to v tamní tělo-
cvičně či na venkovním sportovišti.

Přihlášky je možné zasílat do 
16. května 2022. Více informací na: 
aktivity-krs@ms-seniors.cz.

KVĚTNOVÉ KÁVIČKOVÁNÍ NA VLNĚ DOBRÝCH RAD
Stále oblíbenější Kávičkování pokračuje 

také v květnu – v měsíci lásky. Dne 9. května 
je na programu téma Obezřetný senior. Pří-
slušníci Policie České republiky seznámí pří-
chozí s aktuálně nejčastějšími triky podvod-
níků a rizikovými situacemi. Účastníci tohoto 

příjemného posezení se zkrátka dozvědí, jak 
nedat pachatelům šanci a ubránit se.

O čtrnáct dnů později, tedy 23. května, 
se bude hovořit o  interiérech. Interiérová 
poradkyně Iva Staříková prozradí novinky 
v  navrhování interiérů 21. století. Současné 

technologie mimo jiné umožňují prohléd-
nout si plánovanou přestavbu dříve, než ji 
zrealizujeme.

Obě akce v  Komorním klubu na ulici 
Velflíkova 8 v Hrabůvce začnou v 10 hodin. 
Vstupné je 60 korun.

Ilustrační foto
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OMLAZENÁ KNIHA CHCE KONKUROVAT YOUTUBERŮM
Pokud se jakákoliv publikace dočká pátého vydání, svědčí to o její nadčasovosti. O tom, že dokáže oslovit zástupce něko-
lika generací. Stejný osud potkal i knihu S devatenáctkou do Bernu, jejímž autorem je letos dvaadevadesátiletý Lubomír 
Man ze Zábřehu.

Kniha z  hokejového prostředí, která vyšla 
poprvé v roce 1976, vznikla na základě tehdej-
šího spěšného povolání obránce Jiřího Bubly 
do národního mužstva. Páté vydání však do-
stalo do vínku i pomyslné něco navíc. Něco, 
co potká jen hrstku děl na celém světě. Ač-
koliv příběh se neměnil, přesto kniha vychází 
v nové omlazené verzi. Jak je to možné?

„Jde o to, že za pětačtyřicet let se změ-
nilo mnoho věcí. Tenkrát nebyly mobily, ale 
posílaly se třeba telegramy. Také mistrovství 
světa se hrálo dle jiného systému. Například 
aktuálně už na takových turnajích nejsou ne-
rozhodné výsledky, ale hrají se prodloužení. 

Všechny tyto aspekty jsme vzali na vědomí 
a aktualizovali je. Byla to fuška,“ vysvětluje 
Lubomír Man s tím, že s tímto nápadem při-
šel majitel firmy eSport David Schlegel.

POCHVALA OD MISTRA SVĚTA
Pod pátým vydáním je podepsána prá-

vě uvedená společnost. „David Schlegel 
knihu přečetl už v  dětství a  zamiloval se 
do ní. Nyní mi předložil tento návrh, jenž 
mě zaujal,“ upřesňuje stále vitální senior, 
který věří, že kniha o kamarádství, fair-play 
a splněných snech bude více než důstojnou 
konkurencí youtuberům a TikToku, jak uvádí 
v předmluvě.

Pochvalné reakce od bývalých reprezen-
tantů si už Lubomír Man vysloužil. Konkrét-
ně od mistra světa z  roku 1985 Miloslava 
Hořavy či Tomáše Plekance, který v  NHL 
odehrál úctyhodných 1001 zápasů. „Vím, že 
Tomáš Plekanec si knihu objednal a chválil 
ji,“ těší autora dvanácti publikací, který se 
sice na profesionální úrovni hokeji nevěno-
val, zato reprezentoval Československo ve 
skoku dalekém.

INSPIRACÍ BYLA ZNÁMÁ MÍSTA
Ostatně sportovní tematika v  jeho kni-

hách převládá. „Sportovní prostředí jsem 
poznal, proto jsem o  něm tak často psal. 
V  ´Devatenáctce´ se například část děje 
odehrává v hotelu Paříž, protože zrovna na 
tomto místě jsme jako atleti mívali soustře-
dění,“ prozrazuje bývalý učitel angličtiny, 

který na Jihu žije od roku 1965. „Musím říci, 
že se mi tady líbí fakt úplně všechno. Oce-
ňuji, jak se pořád něco zvelebuje, jako napří-
klad okolí Kotvy, nejen různé budovy nebo 
parky. Taky je úžasné, že se organizuje tolik 
akcí pro lidi. Jde vidět, že se vedení o oby-
vatele opravdu stará,“ uzavírá Lubomír Man.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACE
Městský obvod Ostrava-Jih připravu-

je vyhlášení výběrového řízení na posky-
tování peněžních prostředků v  oblastech 
školství, vzdělávání a kultury, volného času 
dětí a mládeže a prevence kriminality, spor-
tu a  sociální péče na rok 2023. S ohledem 
na to, že se 23. a 24. září konají komunální 
volby, bylo rozhodnuto o dřívějším termínu 
pro podávání elektronických žádostí v sys-
tému EvAgend. O  této skutečnosti již byly 
jednotlivé organizace a  spolky předběžně 
informovány.

Dotační program bude schvalovat Za-
stupitelstvo městského obvodu Ostravy-Jih 
v červnu 2022. 

Termín pro příjem žádostí bude od 13. do 
27. července 2022. Z tohoto důvodu obvod 
pro žadatele o  dotace připravil s  předsti-
hem také seminář s  názvem Jak správně 

podat žádost o  dotaci. Seminář se usku-
teční 15. června 2022 od 15.30 hodin v sále 
zastupitelstva radnice Ostrava-Jih, ulice 
Horní 3 v  Hrabůvce. Kapacita sálu je ov-
šem omezena. I proto se vyplatí co nejdříve 
nahlásit svou účast na e-mailovou adresu: 
romana.filipova@ovajih.cz.

Bližší informace naleznete na interneto-
vých stránkách: www.ovajih.cz v sekci Úče-
lové dotace.

Páté vydání knihy S  devatenáctkou 
do Bernu, které vychází pod patro-
nátem Českého svazu ledního hoke-
je, bude v  knihkupectvích k  dostání 
od srpna. Knihu si však už nyní lze 
objednat v  předprodeji na e-shopu: 
www.marken.cz.

SOUTĚŽ
Stále pokračuje soutěž o nejkrásnější 
předzahrádku v  městském obvodě 
Ostrava-Jih. Až do 15. září 2022 je 
možné posílat fotografie na e-mailo-
vou adresu: predzahradky@ovajih.
cz. Součástí tipu musí být uvedení, 
kde přesně se předzahrádka nachází, 
a jméno kontaktní osoby.

ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY POHŘEBIŠTĚ V ZÁBŘEHU
Na veřejném pohřebišti na ulici U Stu-

dia v  Zábřehu nadále probíhají stavební 
práce. Na dokončení projektu, jehož sou-
částí byly opravy zpevněných betonových 
ploch a  vybudování veřejného osvětlení, 

začal pracovat nový dodavatel, společ-
nost Ostravské komunikace.

Od 15. dubna také v  místě došlo ke 
změně otevírací doby. Aktuálně je možné 
hřbitov navštívit denně od 7 do 19 hodin.

www.ovajih.cz19 www.ovajih.cz19
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NĚMÝ FILM V HISTORII NAŠEHO OBVODU
K rozvoji filmu, jako technickému vynálezu, druhu umění, kulturního, společenského a hospodářského fenoménu, došlo 
koncem 19. století. Jeho první veřejné představení uskutečnili francouzští vynálezci kinematografického přístroje bra-
tři Auguste a Louis Lumièrové 28. prosince 1895 v Paříži. Již o necelé dvě dekády později mohli i obyvatelé jižní části 
Ostravy zhlédnout první němý film. Na dvoustránce si přiblížíme kina, která začínala promítat snímky právě v éře němého 
filmu.

FILM POPRVÉ V OSTRAVĚ
Počátky filmových představení jsou na Ostravsku spjaty s érou 

němého filmu, která byla ukončena na počátku 30. let 20. století. 
První film byl v  ostravském Německém domě předveden veřej-
nosti již roku 1897. Dále se pak promítalo v Národním domě, v sále 
Meisselova hostince a v závodním hotelu ve Vítkovicích. Od června 
1901 předváděla v Ostravě filmy kočovná společnost Kosmograf bra-
tří Oeserů. Filmy byly doplňovány Edisonovým fonografem o zvuk 
a největší úspěch měl čtyřicetiminutový snímek o búrské válce. Od 
roku 1902 v Ostravě vznikala první stálá kina.

OD ZÁBŘEŽSKÉ HVĚZDY K LÍPĚ
Mezi první obce, které disponovaly stálým kinem, patřil Zábřeh 

nad Odrou. Rolník Rudolf Šugar postavil v  letech 1899–1900 na 
svých pozemcích u cesty vedoucí z Nové Vsi do Hrabůvky prostor-
ný přízemní nárožní dům s hostincem, který bychom aktuálně hle-
dali v  prodloužení Sovovy ulice v  místech současného parkoviště 
u Ostravar Arény. Při hostinci stál prostorný sál o výměře 251 metrů 
čtverečních s kůrem nad jevištěm určeným pro hudebníky. Konaly se 
zde taneční zábavy, divadelní představení, koncerty, veřejná cvičení 
a shromáždění. V roce 1911 koupili Šugarův hostinec, k němuž patřila 
i velká zahrada, František Kurfürst, do té doby nájemce Dělnického 
domu ve Vítkovicích, a Ladislav Šaman, jeden z představitelů sociál-
ní demokracie na Ostravsku. Hostinec se tak stal střediskem politic-
kého a společenského života zábřežských sociálně demokratických 
organizací. Začalo se mu říkat nově U Kurfürstů.

Ještě před 1. světovou válkou provedl Ladislav Šaman potřebné 
úpravy sálu a zřídil v něm nejstarší zábřežské kino. Jednalo se o vů-
bec jedno z prvních zděných kin na Ostravsku. První zpráva o fil-
mové projekci pochází z 6. dubna 1914, kdy se žáci zábřežské měš-
ťanské školy zúčastnili promítání snímku Život a umučení Kristovo. 
Poté sem žáci zavítali opětovně 13. května téhož roku na filmovou 
přednášku Život v moři. Biograf byl tehdy nazýván jako elektrické 
divadlo. V  počátečním období doprovázel němé filmy živý smyč-
cový orchestr, později pak hrací stroj podobný orchestrionu, jehož 
hudba nebyla často v  souladu s  dějem. Stávalo se, že při smutné 
scéně ze stroje vycházela hudba veselá a naopak. Docházelo tak ně-
kdy ke komickým situacím.

Majitel zábřežského kina Ladislav Šaman zemřel náhle 30. května 
1924 o třetí hodině ráno ve věku 51 let. Již od dob světové války trpěl 
srdeční vadou, před smrtí se u něj navíc projevila cukrovka, která mu 
přivodila otravu krve, na niž během několika málo hodin zemřel. Po-
chován byl 1. června 1924 na zábřežském hřbitově.

Již 4. října 1924 začala provozovat „elektrické divadlo“ v Zábře-
hu Dělnická akademie, nyní pod názvem kino Hvězda. V roce 1926 
získala kinematografickou licenci místní Dělnická tělocvičná jednota 
(DTJ), která změnila název na bio Šaman a roku 1928 na Láďa. Oba 
názvy byly odvozeny od jména původního majitele a čelního před-
stavitele DTJ. Mimo to bylo ve 20. letech kino označováno také jako 
Kurfürst. Biograf disponoval 409 místy a dalšími padesáti přístavky 
a nejvíce diváci navštěvovali večerní nedělní představení. Chod bio-
grafu zajišťovali činovníci DTJ, a to zdarma.

V květnu 1930 zakoupilo hostinec s kinem za 850 000 Kč Druž-
stvo Dělnický dům, stavební a  spotřební družstvo v  Zábřehu. DTJ 
vlastníci kinolicenci v letech 1932 a 1933 přizpůsobila biograf k pro-
mítání zvukových filmů. Zvuk tedy konečně dohnal obraz. Připomeň-
me jen, že prvním velkým a dodnes známým zvukovým filmem byl 
C. a K. polní maršálek s Vlastou Burianem v hlavní úloze. Premiéra 
filmu v Československu se uskutečnila v říjnu 1930. V dobovém tisku 
a  inzerci je zábřežské kino označováno jako „nejoblíbenější lidové 
zvukové kino Láďa“.

Hostinec Rudolfa Šugara na pohlednici z počátku 20. století

Ladislav Šaman (1873–1924), zakladatel zábřežského kina

Kino Lípa před demolicí v 70. letech 20. století
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Po 2. světové válce a změně politického režimu v roce 1948 se fi-
nanční situace Družstva Dělnický dům zhoršila. Bylo proto roku 1952 
sloučeno s Ústředním spotřebním a výrobním družstvem Budouc-
nost v Ostravě. Následně prošel objekt rekonstrukcí a modernizací. 
Kino Láďa bylo od roku 1948 přejmenováno na kino Lípa a toto po-
jmenování mu zůstalo až do jeho zániku.

V roce 1976 kino přestalo promítat v souvislosti s připravovanou 
demolicí celé oblasti, kde byla naplánovaná výstavba Paláce kultury 
a sportu Vítkovice. Zanikl tak objekt, který byl jedním z největších 
společenských center Zábřehu první poloviny 20. století a  jedním 
z nejstarších zděných kin v kraji. Zdemolovaná stavba však vytvořila 
místo pro objekt nový, jenž je od 80. let jedním z hlavních kulturních 
a sportovních center nejen Ostravy, ale i České republiky.

EDISON V HRABŮVCE
Už v roce 1921 zažádala organizace válečných poškozenců žádost 

v Hrabůvce o povolení stavby kina, kterou obecní výbor postoupil 
dál s kladným stanoviskem. Vládní komisař města ovšem doporuče-
ní nepodepsal. Důvodem byla patrně obava, že by byly konkurencí 
poškozeny biografy ve Vítkovicích a v Zábřehu. Konečně čtvrtá žá-
dost v roce 1926 dostala doporučení od městského zastupitelstva, 
ale teprve až v roce 1929 dostali váleční poškozenci přidělenu kino-
licenci pro provoz biografu.

Původně mělo být kino vybudováno u Místecké silnice, v místech 
dnešní křižovatky ulic U Haldy a U Staré školy, ale nakonec v březnu 
1929 Družstvo československých válečných poškozenců s  podpo-
rou místních obchodníků podalo žádost o povolení stavby kina na 
rozcestí u současných ulic U Haldy a Závodní. Stavbu provedl vel-
mi rychle architekt R. Ševčík z Moravské Ostravy a novostavba byla 
zkolaudována už 23. prosince 1929. První projekce němého filmu se 
v kině pojmenovaném jako Edison konala 20. ledna 1930. Záhy po 
otevření se ale kino dostalo do finančních obtíží nejen kvůli světové 
hospodářské krizi, ale také vinou špatného hospodaření družstva. 
Kino Edison se tak dostalo do dražby a v listopadu 1930 jej zakou-
pili manželé Emanuel a Ludmila Lepkovi, jež roku 1932 opatřili kino 
zvukovou aparaturou. Biograf nesloužil jen promítání filmů, konaly 
se zde také přednášky a různá shromáždění.

Po roce 1948 bylo kino zařazeno do socialistického sektoru a v roce 
1957 připadlo do správy obvodnímu národnímu výboru v Hrabůvce. 
Od 60. let klesal kinu Edison počet návštěvníků, neboť v okolí vznikala 
nová moderní kina (Jiskra 1958, Vítek 1969, Luna 1970). Situaci neza-
chránila ani úprava kina v roce 1967, jež umožnila projekci širokoúh-
lých filmů. Biografu se nepodařilo získávat premiérové snímky a navíc 
do domácností začaly pronikat televizory, které zasadily nakonec té-
měř všem ostravským biografům konečnou ránu.

Poslední film se v Edisonu promítal na konci roku 1975, načež 
byl objekt předán k  užívání ostravskému studiu Krátkého filmu. 
Budova biografu pak byla 20. prosince 1986 zbourána. V roce 1995 
na jejím místě vznikla postmodernistická stavba, v níž se nachází 
pobočka společnosti nabízející doplňky stravy, kosmetické výrob-
ky a parfémy.

Petr Lexa Přendík

Kino Edison; kolem roku 1935 Kino Edison těsně před demolicí; červen 1986

Kinooperátor u Edisona Jaroslav Burza

Máte nějakou historickou fotografii kina Lípa či Edison? 
Zůstala vám v  paměti nostalgická vzpomínka na tyto bio-
grafy? Neváhejte a  podělte se o  své zážitky s  kronikářem 
obvodu na tel.: 605  292  238 nebo na e-mailové adrese: 
petr.prendik@ovajih.cz.
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VELIKONOCE NA JIHU. Gej-
zír velikonočních aktivit vy-
tryskl v  plné kráse 14. dubna 
na Náměstí Ostrava-Jih v Hra-
bůvce. Slezský rynek nabídl 
chutné dobroty od místních 
farmářů, pro děti byla nachys-
tána kreativní dílna a navíc se 
o jejich dobrou náladu a povy-
ražení postaral klaun Hopsalín. 
S  hudebními příspěvky při-
spěly cimbálová muzika Fajne 
baby a  kapela Tři Vykřičníky. 
Sváteční atmosféru dokreslo-
valy rozkvetlé zlatice, které 
nazdobily děti z  mateřských 
škol v našem obvodě.

DOBROVOLNÍCI ULEHČILI PŘÍRODĚ
Bylo to náročné, ale vyplatilo 

se. Příroda pro tentokrát může 
říci obrazné děkuji. 

Stovky dobrovolníků se 
v  našem obvodě od začátku 
dubna v  různých lokalitách 
postupně zapojily do letošní 
výzvy Ukliďme Česko. Posled-
ní místní akci přihlášenou na 
webu: www.uklidmecesko.cz 
zorganizovala 23. dubna radni-
ce pod názvem Ukliďme náš Jih. 
Letos se uklízelo v Bělském lese 
a v okolí Korýtka.

„Po třech hodinách intenzivní 
práce se podařilo 17 účastní-
kům naplnit téměř třicet vel-
kých pytlů s  různorodým od-
padem,“ řekl starosta obvodu 
Martin Bednář.

Dobrovolníci narazili napří-
klad na velký kufr, časopisy, 
nejrůznější oblečení, počítač 
a dokonce našli i koberec. O od-
voz veškerého nepořádku se 
následně postarali pracovníci 
příspěvkové organizace Tech-
nické služby Ostrava-Jih.

PASPORT OVLIVŇUJE OPRAVY CHODNÍKŮ
Jak to vypadá s chodníky na 

Jihu, ukazuje aktuální pasport. 
Takzvaná pasportizace nebo-
li technické posouzení stavu 
všech chodníků v  obvodu byla 
zpracována v  roce 2017 a  kaž-
doročně se aktualizuje.

Právě toto odborné posou-
zení stavu všech komunikací 
pro pěší na Jihu (v celkové délce 
přes 300 kilometrů) určuje po-
stup oprav podle nejpotřebněj-
ších lokalit. 

Mapové zpracování šesti lo-
kalit podle skutečného stavu 
komunikací k 31. březnu letošní-
ho roku je zájemcům k dispozici 
na webu: www.ovajih.cz v sekci 
Aktuality.

Přehledy jsou doplněny in-
formacemi o postupu provádě-
ných prací a ukazují na úbytek 
chodníků ve špatném stavu. 

Postup oprav ovlivňuje jak 
finanční náročnost, tak i  výběr 
realizačních firem.

PROSPĚŠNÝ SECOND HAND MOMENT HLÁSÍ ZMĚNU
Obchod, který se nachází 

na ulici Horní 55 v Hrabůvce, 
cílí na dětského zákazníka. 
Nový dětský sekáč otevírá 
4. května. 

„Máme mnoho oblečení 
všech velikostí, obuvi, spor-
tovních potřeb a hraček, které 
jsme obdrželi od našich dárců 
a  které prošly naší třídírnou. 

Zareagovali jsme také na zvý-
šenou poptávku po dětských 
kočárcích, autosedačkách, 
kolečkových bruslích a  cykli-
stických helmách,“ informuje 

projektová manažerka Věra 
Hübnerová s tím, že v nabíd-
ce jsou však nadále kabelky, 
šátky, bižuterie a  tematické 
knihy pro dospělé.

V loňském roce byl mimo jiné opraven chodník na ulici Ladislava 
Hosáka. 
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: POSLEDNÍ ETAPA KOMPLEXNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY
Sudoku: 362918547 = DESETKRÁT
Doplňovačka: TROJCHYBY

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      čátku umístěna v budově radnice, ale v letech 1930-1932 si vystavěla dům na dnešní ulici 
      U Zámku.  V přízemí byly úřední místnosti, v patře byty.  Dnes slouží potřebám mateřské
      školy.  Patnáctipísmennou tajenku na podbarvených políčkách odhalíme tak, že za čísla  

      druhou část tajenky v 7.řádku. Tajenka se čte po řádcích odleva.

1 4 5 8 6

5 9 1

2 4

3 8 9

2 7 4

5 2 6

4 7

3 4 8

5 6 2 7 3

1 7 9 4 5 8 6 3 2

6 5 4 2 9 3 7 1 8

2 8 3 7 6 1 9 5 4

3 6 7 8 1 4 5 2 9

9 2 8 5 7 6 3 4 1

5 4 1 9 3 2 8 7 6

4 9 2 3 8 5 1 6 7

7 3 6 1 4 9 2 8 5

8 1 5 6 2 7 4 9 3

      Z historie regionu.   Roku 1906 byla v Zábřehu zřízena (tajenka sudoku), která byla zpo-

      1 až 9 dosadíme písmena: N, Á, B(L), S, K(Ž), A, Č, O, Z.  Písmena v závorkách platí pro

Řešení:   83761452 9238516 = OBČANSKÁ ZÁLOŽNA

Z historie regionu. Roku 1906 byla v Zábřehu zřízena (tajenka sudoku), 
která byla zpočátku umístěna v budově radnice, ale v letech 1930–1932 
si vystavěla dům na dnešní ulici U Zámku. V přízemí byly úřední míst-
nosti, v patře byty. Dnes slouží potřebám mateřské školy. Patnáctipís-
mennou tajenku na podbarvených políčkách odhalíme tak, že za čís-
la 1 až 9 dosadíme písmena: N, Á, B(L), S, K(Ž), A, Č, O, Z. Písmena 
v závorkách platí pro druhou část tajenky v 7. řádku. Tajenka se čte po 
řádcích odleva.

SUDOKU S TAJENKOU       DOPLŇOVAČKA

        je (tajenka na podbarvených políčkách ve 3. a 5. řádku doplňovačky).

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Alarm

P P P P P P P P 2. Malá louka

3. Skládací hlavolam

4. Básnická tvorba

5. Harlekýn

6. Lůžko

7. Ukryté cennosti

8. Mapka

Řešení:  PLZEŇSKÁ  ULICE

1 2 3 4 5 6 7 8

P P P P P P P P

O A U O A O O L

P L Z E Ň S K Á

L O Z Z Á T L N

A U L I C E A E

CH K E E A L D K

        Z regionu. Jednou z magistrál, která protíná  náš městský obvod od severu k jihu, 
Z regionu. Jednou z magistrál, která protíná náš městský obvod od 
severu k jihu, je (tajenka na podbarvených políčkách ve 3. a 5. řádku 
doplňovačky).

DOPLŇOVAČKA

z tajenky křížovky.)

Pomůcka:

Části úst Uvázat Zevní lék

Pobídka

Usrknutí
Proud vody

Dát svolení
Moř.dravec

Slepovati

Sok

Otec

Bol

Napadení

Tajenka: TADY  ANO,  ALE U NÁS  NE,  MANŽEL  JE  STRAŠNĚ  ŽÁRLIVÝ

Křížovka s dárkem: V oddělení textilu. Zákazník se ptá mladé prodavačky: „Mohu si u vás vyzkoušet spodní prádlo?"  Prodavačka se začervená: (Její odpověď se dozvíte 

Chemický 
prvek (At)

Hybná 
ústrojí těla

Nuže 
(obecně)

Druh 
papouška

Jméno 
fr.herce 
Maraise

Elektron. 
produkce 

letáků (zkr.)

Součást 
textilního 
vřetene

Obrněná 
vozidla

Bojový 
pokřik

Částka 
peněz

Slovensky 
„řeka"Tain, urol, 

YSR

Podzimní 
květina

Univerzita 
J.E.Purkyně 
(Ústí n/Lab.)

Zhoubný 
nádor

Pletený 
oděv

Palčivé 
koření

Orientální 
koně

Anglicky 
„norma"

Starší lék 
(na dnu)

1.DÍL 
TAJENKY

Býv.náš 
běžec,400m 
(Jindřich)

Pavěda 
(nepravdi- 
vé teorie)

Ukazovací 
zájmeno

Hrací list 
(zastar.)

Am.herec 
(Harold)

Zn.stat- 
ampéru

Pulsující 
hvězda

V poloze 
na zádech

Býv.český 
herec ND, 

tragéd 
(Eduard)

Předložka 
se 6.p.

2.DÍL 
TAJENKY

Inic.režis. 
Lipského Steliva 

(nářeč.)Slovensky 
„oběť"

Kód letiště 
Nanisivik

Aut.regul. 
rychlosti

Porost 
muž.tváře

Město ve 
Skotsku

Přední 
strana

Domažlice 
(německy)

Územní 
celek

SPZ okr. 
Zvolen

Provádět 
(neplechu)

Indoevrop. 
samohláska

3.DÍL 
TAJENKY

Pozbývat 
svěžesti

Jiho- 
evropan

Údobí 
japon. dějin

Býv.náš 
skokan na 

lyžích 
(Jaroslav)

Nezpevněné 
ledovcové 
usazeniny

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

V oddělení textilu. Zákazník se ptá mladé prodavačky: „Mohu si u vás vyzkoušet spodní prádlo?“ Prodavačka se začervená: (Její odpověď 
se dozvíte z tajenky křížovky.)

1. Alarm

2. Malá louka

3. Skládací hlavolam

4. Básnická tvorba

5. Harlekýn

6. Lůžko

7. Ukryté cennosti

8. Mapka
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KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

21. 5 
VÝLETOVÁNÍ – Úžasný Zlín
Výlet do Zlína. V ceně výletu je autobusová do-
prava s průvodcem. Možnost zakoupení hromad-
ného vstupného. Program je volný. Místo odjez-
du 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).

28. 5 
VÝLETOVÁNÍ – Jaro v Kroměříži
Výlet za neopakovatelnými barvami a vůněmi jarní 
Kroměříže. V ceně výletu je autobusová doprava 
s  průvodcem. Možnost zakoupení hromadného 
vstupného do kroměřížských zahrad. Program 
je volný. Místo odjezdu a  příjezdu: Kulturní dům 
K-TRIO. Registrace účastníků od 8 hodin, odjezd 
v  8.30 hodin. Návrat zpět v  cca 15 hodin. Cena: 
399 Kč, 299 Kč (Kool Senior), 99 Kč (děti do 12 let).

SPOLEČENSKÉ AKCE
12. 5. od 18 hodin 
POPLACH COMEDY SHOW
Stand Up Comedy show, ve které se představí 
Adam Poštolka, Matěj Straka a  Jakub Plaskura. 
Vstupné od 100 Kč.

22. 5 od 17 hodin 
MÁJOVÁ ZÁBAVA
Hudba pro příznivce společenského tance se 
skupinou Domino. V  ceně vstupného je welco-
me drink! Chybět nebude ani tombola. Vstupné 
100 Kč / 85 Kč Kool Senior.

DĚTEM
8. 5. od 16 hodin 
ČIPERKOVÉ
Populární dětská kapela, jež zpívá písničky, kte-
ré baví děti, rodiče, babičky i dědy. U Čiperků se 
nemusí v klidu sedět, ale naopak se může křičet, 
zpívat z plna hrdla a dovádět. Vstupné 160 Kč.

15. 5. od 10 hodin 
O SLEPIČCE A KOHOUTKOVI
Pohádka pro děti od 2 let na známý motiv, ale 
v modernějším pojetí. Vstupné 85 Kč.

29. 5. od 9 hodin 
JARNÍ DÍLNIČKA
Další dílnička je tady! A tentokrát budou na pro-
gramu výrobky s jarní tematikou. Vstupné 60 Kč.

VZDĚLÁVÁNÍ A KURZY
7. a 14. 5. od 9 hodin 
LETNÍ LOUKA
Příchozí dostanou možnost namalovat si svůj 
vlastní obraz a  odnést si jej domů. Námětem 
tentokrát bude květinové zátiší. Kurzem olejo-
malby bude provázet profesionální zkušená ma-
lířka a  lektorka kurzů malby a  kresby. Vstupné 
3 000 Kč / 1 800 Kč Kool Senior.

21. 5. od 9 hodin 
LADA
Slovanská bohyně, matka, která provází všemi 
ročními i životními cykly. Vstupné 450 Kč/ 225 Kč 
Kool Senior.

VÝSTAVY
POHODA V HAMACE
Příchozí na této výstavě zhlédnou díla, která vzni-
kala na kurzech kresby a malby ve výtvarném ate-
liéru Hamaka. Jsou to díla naprostých začáteční-
ků i pokročilých studentů.

Nabízíme prostory k  realizaci výstav. Informace 
na tel. čísle 596 739 225.

KOMORNÍ KLUB

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

10. 5. od 16 hodin 
KLUB AK
Dámský klub Anny Kührové plný proměn a  zají-
mavých informací. Tentokrát na téma Doplňkomá-
nie aneb Jak nosíme doplňky. Speciálním hostem 
bude kadeřnice Kristýna Samec. Vstupné 60 Kč.

17. 5. od 17.30 hodin 
MÁJOVÁ SETKÁNÍ ANEB SPEED DATING NA JIHU
Seznamovací akce pro všechny od 30 do 55 let, 
kteří se nebojí poznávat nové lidi v příjemné, od-
lehčené atmosféře. Vstupné 60 Kč.

KLUBOVNA

Odborářská 677, Ostrava-Jih, tel.: 603 508 452, 
www.kulturajih.cz

13. 5. od 15 hodin 
OD SEKÁČE K BUTIKU
Módní prodejní přehlídka k  oslavě mezinárodní-
ho Dne matek za účasti ostravských butiků a se-
cond handů pro všechny ženy bez ohledu na věk 
a míry. Káva nebo čaj dle vlastního výběru v ceně. 
Vstupné 60 Kč / 36 Kč Kool Senior.

KINO LUNA

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

2., 4. a 5. od 20 hodin 
VYŠEHRAD: FYLM (ČR 2022)
Komedie, režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek, od 15 
let, 103 minut. Vstupné 130 Kč.

2. a 3. 5. od 17 hodin 
UNCHARTED (Uncharted, USA 2022)
Akční / dobrodružný, české znění, přístupný, 115 
minut. Vstupné 130 Kč.

4. 5. od 17 hodin 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA 
TAJEMSTVÍ (Fantastic Beasts: The Secrets of 
Dumbledore, USA 2022)
Rodinný / fantasy, dobrodružný, české znění, pří-
stupný, 143 minut. Vstupné 130 Kč.

5. 5. od 17.30 hodin 
7. 5. od 15.30 hodin 
8. a 9. 5. od 17.30 hodin 
19. a 20. 5. od 19.30 hodin 
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU 
ŠÍLENSTVÍ (Doctor Strange in the Multiverse 
of Madness, USA 2022)
PREMIÉRA. Akční / dobrodružný / mysteriózní, 
české znění, od 12 let, 127 minut. Vstupné 150 Kč.

8. 5. od 14.30 hodin 
21. a 22. 5. od 15.30 hodin 
JEŽEK SONIC 2 (Sonic the Hedgehog 2, USA 
2022)
Komedie, české znění, přístupný, 110 minut. 
Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

8.–10. 5. od 20 hodin 
24. a 25. 5. od 17 hodin 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 (ČR 2022)
Volné pokračování úspěšné komedie, režie: Ru-
dolf Havlík, přístupný, 95 minut. Vstupné 140 Kč.

10. 5. od 15.30 hodin 
12.–14. 5. od 15.30 hodin 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 (ČR 2022)
Pohádkový, režie: Ivo Macharáček, přístupný, 100 
minut. Jednotné vstupné 100 Kč.

10. 5. od 17.45 hodin 
KRÁTKÉ FILMY NOMINOVANÉ NA CENU 
OSCAR 2022 – ANIMOVANÉ
Jedinečná filmová kolekce, mládeži přístupný, 93 
minut. Vstupné 60 Kč.
• Jde o umění (UK / Kanada 2021, 16 minut)
• Bestie (Chile 2021, 16 minut)
• Robin není myš (UK 2021, 31 minut)
• Boxer a baletka (Rusko 2019, 15 minut)
• Stěrač předního skla (Špan. 2021, 15 minut) – 

OSCAR 2022

11. 5. od 17 hodin 
21. a 22. 5. od 18 hodin 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA 
TAJEMSTVÍ (Fantastic Beasts: The Secrets of 
Dumbledore, USA 2022)
Rodinný / fantasy, dobrodružný, české znění, pří-
stupný, 143 minut. Vstupné 130 Kč.

11. 5. od 20 hodin 
NICK CAVE – THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE 
(Velká Británie 2021)
Při natáčení v Londýně a Brightonu zachycuje nový 
dokument Andrewa Dominika výjimečný kreativní 
vztah Nicka Cavea a Warrena Ellise a jejich společný 
způsob tvorby na posledních dvou studiových al-
bech Ghosteen (Nick Cave & the Bad Seeds) a Car-
nage (Nick Cave & Warren Ellis). Originální verze 
s českými titulky, 105 minut. Vstupné 300 Kč.

12.–14. 5. od 17.45 hodin 
23. 5. od 17 hodin 
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ (ČR, Slovensko 2022)
Komedie, režie: Zuzana Marianková, od 12 let, 95 
minut. Vstupné 140 Kč.

12.–14. 5. od 20 hodin 
16. a 17. 5. od 20 hodin 
ŽHÁŘKA (Firestarter, USA 2022)
PREMIÉRA. Thriller, české titulky, od 15 let, 94 mi-
nut. Vstupné 130 Kč.

14. a 15. 5. od 13.30 hodin 
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK (Chickenhare 
and the Hamster of Darkness, Belgie 2022)
PREMIÉRA. Animovaný / komedie, české znění, 
přístupný, 95 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

15. 5. od 16 hodin 
KRÁLOVSKÁ OPERA LONDÝN 
Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA
Žánr: opera. Stopáž: cca 220 minut (včetně dvou 
přestávek). Jazyková verze:  italsky s  českými ti-
tulky. Účinkují:  Pretty Yende, Stephen Costello, 
Dimitri Platanias a další. Vstupné 250 Kč, v rámci 
abonmá a senioři vstupné 190 Kč.

16. 5. od 16.30 hodin 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO (ČR 2022)
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Komedie, režie: Jan Svěrák, přístupný, 99 minut. 
Vstupné 60 Kč.

17. 5. od 17.45 hodin 
KRÁTKÉ FILMY NOMINOVANÉ NA CENU 
OSCAR 2022 – HRANÉ
Mládeži přístupný, 117 minut. Vstupné 60 Kč.
• V mé hlavě (Dánsko 2021, 18 minut)
• Vydrž (USA 2020, 19 minut)
• Ala Kachuu – vezmi a utíkej (Švýcarsko 2020, 

38 minut)
• Dlouhé loučení (UK 2020, 12 minut) OSCAR 

2022
• Šaty (Polsko 2020, 30 minut)

18. 5. od 17 hodin 
NOTRE-DAME V PLAMENECH (Notre-Dame 
brule, Francie 2022)
Drama, české titulky, přístupný, 110 minut. Vstup-
né 60 Kč.

18. 5. od 19.30 hodin 
PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE (ČR 
2022)
PREMIÉRA. Koncert na stříbrném plátně. Doku-
ment, režie: Michael Kocáb, přístupný, 95 minut. 
Vstupné 120 Kč.

19. a 20. 5. od 17 hodin 
CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI (Qu‘est-ce 
qu‘on a tous fait au bon Dieu? Francie 2022)
PREMIÉRA. Komedie, české znění, od 12 let, 98 
minut. Vstupné 140 Kč.

23. a 24. 5. od 19.30 hodin 
FILM ROKU (Competencia oficial, Španělsko 
2021)
Komedie / drama, české titulky, od 15 let, 114 mi-
nut. Vstupné 130 Kč.

25. 5. od 19.30 hodin 
AMELIE Z MONTMARTRU (Le fabuleux destin 
d‘Amélie Poulain, Francie, Něm., 2001)
Kultovní lék na špatnou náladu. České titulky, pří-
stupný, 119 minut. Vstupné 100 Kč.

26.–29. 5. od 17.30 hodin 
30. a 31. 5. od 19.30 hodin 
TOP GUN: MAVERICK (Top Gun: Maverick, USA 
2022)
PREMIÉRA. Akční / drama, české znění, od 12 let, 
131 minut. Vstupné 140 Kč.

26.–29. 5. od 20 hodin 
30.–31. 5. od 17 hodin 
TŘI TYGŘI: JACKPOT (ČR 2022)
PREMIÉRA. Zběsilá akční komedie, režie: Emil 
Křižka, od 15 let, 110 minut. Vstupné 130 Kč.

28. a 29. 5. od 15 hodin 
BOBOVY BURGERY VE FILMU (The Bob‘s 
Burgers Movie, USA 2022)
PREMIÉRA. Animovaný / komedie, české znění, 
přístupný. 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

BĚLSKÝM LESEM S KRONIKÁŘEM OBVODU
Komentovaná procházka s  Petrem Lexou Přen-
díkem. Termín bude upřesněn. Nutná rezervace 
předem na telefonním čísle: 599 522 344.

1.–31. 5. 
NA HODINĚ BALETU
Výstava fotografií A. Pončové v Galerii U Lesa.

1.–31. 5. 
MÁJ – LÁSKY ČAS
Online soutěž. Více na www.kmo.cz.

1.–31. 5. 
OD SRDÍČKA
Tvůrčí dílna; výroba srdíčka nejen pro maminky.

3. 5. od 10 hodin (do 3 let) 
5. 5. od 16.30 hodin (od 3 do 6 let) 
ZVÍŘECÍ POČÍTÁNÍ
Čtení a počítání pro nejmenší se zvířátky z knihy Pe-
tra Horáčka a tematická tvůrčí dílna v rámci klubu 
Bělásek pro děti a rodiče. Nutná rezervace předem.

27. 5. od 16 hodin 
NENÍ KÉRKA JAKO KÉRKA
Workshop v Teenclubu Gaučárna; tetování hennou.

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

2.–31. 5. 
CESTUJEME SVĚTADÍLY
Kvíz pro všechny dětské čtenáře v tištěné i online 
verzi.

7. 5. od 9 do 11.30 hodin 
MAMINKÁM Z LÁSKY
Výtvarná dílna; výroba přáníček ke Dni matek.

20. 5. od 18 do 21 hodin 
FAJNA KNIHOVNA
Setkání v rámci Dnů Fajne rodiny. Pohodový ve-
čer plný soutěží a zábavy pro celou rodinu.

21. 5. od 9 hodin 
KVAK A ŽBLUŇK SE MAJÍ RÁDI
Veselá pohádka o dvou žabácích Kvakovi a Žbluň-
kovi a výtvarná dílna 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.–31. 5. 
JUBILEA Z JUBILEJNÍ
Literární soutěž pro mládež a  dospělé. Hádejte, 
kdo tento měsíc slaví jubileum?

1.–31. 5. 
ZNÁTE DOBŘE ČTYŘLÍSTEK?
Úniková online soutěž pro děti a  mládež; více 
na www.kmo.cz.

1.–31. 5. 
ŠTĚSTÍ NOSÍ ČTYŘLÍSTEK
Interaktivní soutěžní úkoly v knihovně.

5. a 12. 5. 
MAMINKÁM PRO RADOST
Tvůrčí dílna. Výroba přáníček a dárků pro maminky.

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

1.–31. 5. 
KVÍTEČKOV
Soutěž pro děti.

2.–13. 5. 
PRO MAMINKU
Tvůrčí dílna.

AKORD

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

3. 5. od 15 hodin 
SENIOR KLUB

Tradiční setkání seniorů, kde se představí nově 
vzniklý pěvecký sbor seniorů. Vstup zdarma.

6. 5. od 19 hodin 
HECOVINY
Soubor Nahodile opět roztočí kola zábavy v pre-
miérovém dílu svého autorského pořadu Hecoviny. 
Hrají: Zdeněk Kačor, Pavel Gajdoš, Andrea Mrkvo-
vá, Jiří Bednář, Květa Dunajová, Honza Pivčík, Re-
náta Francová, Martin Fiala, Michaela Pivčíková, 
Martin Gaša, Lenka Kačorová. Vstupné 180 Kč.

9. 5. od 19 hodin 
KLEOPATRA
Egyptská královna Kleopatra a  její tři osudoví 
muži. Žena, která se narodila s  úkolem uchránit 
starobylou a  oslabenou říši před maskulinním 
militantním Římem, ale život si zkomplikovala 
ještě těžším úkolem. Chce opravdového chlapa. 
Hrají: Jitka Čvančarová, Michal Malátný. Vstupné 
350–450 Kč.

26. 5. od 19 hodin 
HRDÝ BUDŽES
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spiso-
vatelky Ireny Douskové. Hrdinka příběhu, žáky-
ně druhé třídy základní devítileté školy Helenka 
Součková, provází diváky zkoumavým i  naivním 
pohledem osmiletého dítěte tragikomickými roky 
husákovské normalizace. Dále hrají: Libor Jeník, 
Jarmila Vlčková. Vstupné: 350–520 Kč.

27. 5. od 19 hodin 
KABARET HRDOBCI
Účast na kabaretu přislíbili: Lukáš Pavlásek, Lucie 
Rybnikářová a Martin Pančocha, Alžběta Morav-
cová. Vstupné 499–999 Kč.

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

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

Zápisy na letní pobytové tábory online na webu.

21. 5. 
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ LIGY – FLORBAL

22. 5. 
OSTRAVSKÝ KOMPOT – TROJHALÍ KAROLÍNA

22. 5. 
FESTIVAL FAJNE RODINY

26. 5. 
ZÁJEZD PRO SENIORY

27. 5. 
DEN DĚTÍ

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

21. 5. 
BADMINTONOVÝ TURNAJ

28. 5. 
DEN PRO RODINU

VÍTKOVICE ARÉNA

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

www.ovajih.cz25
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ATLETICKÁ HALA
BADMINTON
Denně od 7 do 21 hodin. On-line rezervace: 
www.bembajs.cz.

MĚSTSKÝ STADION
7. 5. od 19 hodin 
FC BANÍK OSTRAVA – HRADEC KRÁLOVÉ
Utkání FORTUNA ligy

11. 5. od 19 hodin 
FC BANÍK OSTRAVA – SLAVIA PRAHA
Utkání FORTUNA ligy

31. 5. od 17 hodin 
ZLATÁ TRETRA OSTRAVY
Jednašedesátý ročník mezinárodního atletického 
mítinku. Vstupenky jsou stále v prodeji. Více na 
webové stránce: www.zlatatretra.cz.

CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL

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

3. 5. 
VYCHÁZKA
Pětikilometrová vycházka ze Staré Bělé do Běl-
ského lesa k  restauraci Na Kolibě. Sraz zájemců 
je v  11 hodin na zastávce autobusu č. 26 Dubina 
(u Albertu).

10. 5. 
VYCHÁZKA
Čtyřkilometrová vycházka lesem do Nové Bělé 
k „Balcarovi“. Sraz v 10.30 hodin v Charitním stře-
disku Gabriel.

11. 5. od 16 hodin 
ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Písničky k tanci i poslechu. Hraje Pete-Sax.

17. 5. od 16 hodin 
OSLAVA 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ CHS GABRIEL

18. 5. od 14 hodin 
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY
Vzpomínková kavárna – květnové dny roku 1945. 
Pořádá Živá paměť, o.p.s.

24. 5. 
VÝLET
Osmikilometrový pěší výlet z  Čeladné do Kunčic 
pod Ondřejníkem kolem Opálené a zpět. Sraz v 8.10 
hodin na vlakovém nádraží Ostrava-Vítkovice.

25. 5. od 14 hodin 
S DANOU NA CESTÁCH – CHODSKO DOMAŽLICKO
Druhá část přednášky Dany Barnetové.

NACHMELENÝ POCHOĎÁK
Teprve s pivem je turistika krásnější. Tak 

zní heslo prvního ročníku turistického po-
chodu Ostravský nachmelený pochoďák. 
Akce se uskuteční 11. června. Milovníci pěší 
turistiky se mohou vydat na sedm tras.

Nejdelší trasa má 29 kilometrů a povede 
ze Studénky Poodřím až do Bělského lesa. 
Lákavý bude i  osmikilometrový pochod 
Bělským lesem po neznačených pěšinách. 
Účastníci na této trase mohou spatřit i  160 
let starý buk lesní. Generální partner akce 
Starobělský pivovar nabídne turistům pivní 
speciály jako například Starobělské višňové, 
Starobělská IPA, Černý čáp atd.

Zájemci se mohou přihlašovat už nyní, 
a to na adrese: www.nachmeleny.cz.

FESTIVAL PRO RODINU
Multižánrový Festival pro rodiny se usku-

teční 28. května v areálu V Zálomu v Zábře-
hu. Akce se koná pod záštitou městského 
obvodu Ostrava-Jih.

Křesťanské společenství Ostrava ve spo-
lupráci s Royal Rangers, Střediskem volné-
ho času Zábřeh a Knihovnou města Ostravy 
připravuje program pro celou rodinu. Ná-
vštěvníci se mohou těšit nejen na skákací 
hrad, ale také přednášky, edukativní show, 
debaty na rodinná témata i hudební vystou-
pení, o  která se postarají například ženský 
pěvecký sbor Idared nebo Porubští trubači.

Součástí programu bude také prezenta-
ce aktivit dětských a mládežnických organi-
zací. Více na: www.jihprorodinu.cz.

SLEZSKÝ RYNEK
Lahodné výpěstky od místních 

farmářů, koření, uzeniny, med či další 
chutné dobroty mohou zájemci za-
koupit na Slezském rynku. Oblíbená 
akce se koná na Náměstí Ostrava-Jih 
v Hrabůvce od 8 do 17 hodin v těchto 
termínech:
 » 12. května
 » 26. května
 » 9. června
 » 23. června
 » 14. července
 » 28. července
 » 11. srpna

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

POZVÁNKA
K HROMADNÉMU OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
pro majitele psů bydlící v obvodu Ostrava-Jih
V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před zavlečením a šířením nebezpečné nákazy – vztekliny proběhne hromadné očkování psů proti 
vzteklině na území obvodu Ostrava-Jih. Informace o případném zrušení akce bude zveřejněna na webových a facebookových stránkách úřadu.

Datum a hodina Místo konání očkování

úterý 31. května 2022 
8.00–11.30 
13.00–15.00

Očkování proběhne postupně na těchto dvou místech: 
ulice Husarova 56/70, Výškovice (poblíž kostela) 
ulice Alberta Kučery 1, Hrabůvka (objekt Technických služeb Ostrava-Jih, p. o.)

čtvrtek 2. června 2022 
8.00–11.30, 13.00–15.00 ulice Dolní 629/51, Zábřeh (hasičská zbrojnice, u podchodu)

pátek 3. června 2022 
8.00–11.30, 13.00–15.00 ulice Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada u jídelny ZŠ Provaznická)

• Poplatek za naočkování psa je zčásti dotován obcí; občané, kteří 
mají řádně uhrazen místní poplatek ze psa, doplácejí 50 Kč na mís-
tě, ostatní hradí plnou cenu.

• Zvířata musí být opatřena náhubkem a vodítkem.
• Očkovací průkaz s sebou.
• Očkování se provádí pouze jedenkrát ročně a je určeno pro psy starší 

šesti měsíců.

• Zajištění očkování psů proti vzteklině je pro chovatele ze zákona 
povinné. Platným dokladem o provedeném očkování je pouze očko-
vací průkaz psa.

• Vystavení nového očkovacího průkazu bude za poplatek možné i na 
místě.

• V době očkování budou uplatňována hygienická opatření.

Bližší informace: referát životního prostředí, tel.: 599 430 224; 378, 207
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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 24,8 bývalá kancelář 1 000 Kč

Hrabůvka Velflíkova 385/14 28,23 bývalá kancelář 1 000 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: 3. 5. 2022 • Číslo: 5 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisova-
telů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 5. 2022 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak. • Fotografie na titulní straně: Martin Grobař. Na snímku je hřiště KRESTHAJD poblíž ulice Krestova. 

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA KVĚTEN A ČERVEN
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.

Pondělí 9. 5.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 1

Úterý 10. 5.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
Svatoplukova 7
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38

Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

Středa 11. 5.
Horymírova 6, 108, 123
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45

Čtvrtek 12. 5.
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4

Garáže Rudná za ČD střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9

Pondělí 23. 5.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6

Úterý 24. 5.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 106
Kosmonautů 13
Krásnoarmejců 22, 28

Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90

Středa 25. 5.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 
157, 180
Srbská 1
Koncová 8

Čtvrtek 26. 5.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 55, 73
Drůbeží 1

Pondělí 30. 5.
K Odře × Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 2, 33
Petruškova 20

Úterý 31. 5.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 64, 
81, 118, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34

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

PARKOVACÍ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Číslo stání Nájemné za měsíc

Bělský Les L. Hosáka 51 15/1 400 Kč

Dubina Fr. Formana 01 15 790 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

ovajih.mobilnirozhlas.cz

Důležité informace 
z našeho obvodu přímo 

do vašeho telefonu

www.ovajih.cz27 www.ovajih.cz27
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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

AAAKKKCCCCCEE 11++11AKCE 1+1
NAA SSAAAAMMOZZAABBAARRVVOOVVVAAVVVV CCCÍÍ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝLLLLOOOOOVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉNA SAMOZABARVOVACÍ BRÝLOVÉ
ČČOOČČKKYYYYKKKKČOČKY

OPTIKAGRAFFY.CZ

ALŠOVO NÁM. 694,OSTRAVA - PORUBA

FRANCOUZSKÁ 6167/5, OSTRAVA - PORUBA

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

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

SKODA.CZ/KARIERA 

NEBO SE NÁM OZVI NA
EKOVA.KARIERA@SKODA.CZ
778 732 657
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KES - kabelové a elektrické systémy spol. s r. o.

Member of LG group

Více informací dostanete na tel. čísle:
601 101 618 nebo pište na kariera@kes.cz

NABÍRÁME 
SEŘIZOVAČE 
STŘÍHACÍCH 
AUTOMATŮ 

www.kes.cz

Mzda po zapracování až 32.000 Kč
Nástupní bonus 20.000 Kč
25 dnů dovolené

Balanční cvičení

Každý čtvrtek
od 17:00 zdarma

JL_05_2022.indd   29 22.4.2022   18:49:52
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jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou 
baktérie, plísně, alergeny, 

choroboplodné zárodky, karcinogeny.
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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
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Member of LG group
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Mzda po zapracování až 32.000 Kč
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25 dnů dovolené
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Likvidátor pachu ALP

Nakupujte on-line
www.alpik.cz

Kamenná prodejna

ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY

Berle
Chodítka
Invalidní vozíky
Polohovací lůžka
Inkontinence
Zdravotní obuv
Ortézy
Půjčovna pomůcek

Klegova 1488/80, Ostrava

+420 703 828 203

klegova@medesa.cz

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
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKOKK DA:

CHYTŘE navíc zdarma získáte
předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých ýý
kilometrů.

za úvěr vč. pojo ištění 581 975 Kč, RPSN vč. pojo ištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná
splátka 366 011 Kč, měsíční splátka úvěru 4 674 77 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojo ištění 5 999 Kč, úroková 

S měsíčíí ní splátkokk u
již od

Ilustrativní fotografi e

2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

Super cena

1999,–

Super cena

2899,–

Výškovická 46/3123
O S T R AVA

DOKÁŽETE
COKOLIV

obi.cz

BESTWAY BAZÉNOVÁ SOUPRAVA

ilu
str

ač
ní 

fo
toprůměr 305 x výška 76 cm

včetně kartušové filtrace

ANGULAR
gril na dřevěné uhlí

ilu
str

ač
ní 

fo

Poskytuje dostatek prostoru pro skvělé koupání na vaší zahradě. Snadná údržba. PVC fólie odolná proti 
povětrnostním vlivům. Bazén lze sestavit snadno a rychle i bez nářadí. Včetně filtračního čerpadla.
Rozměry: průměr 305 cm, výška 76 cm. Kapacita bazénu: 3.638 l (plnění 80 %). OBI č. 1110865
Nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Žebřík není součástí bazénové soupravy, lze dokoupit zvlášť.

Z oceli. Víko a kotel ošetřeny práškovým lakem, teploměr ve víku, litinový rošt, 
pochromovaný rošt pro udržení teploty, děrovaný plech na dřevěné uhlí s nastavitelnou 
výškou pomocí kličky, zásobník na popel s úchytkou z ušlechtilé oceli, výklopná boční 
odkládací plocha s háčkem na příbory, odkládací mřížka a otvírák lahví. Pojízdný. 
Š 103 x v 104 x h 64 cm. OBI č. 1174382 aj.
Nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob.
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Likvidátor pachu ALP

Nakupujte on-line
www.alpik.cz

Kamenná prodejna

ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY

Berle
Chodítka
Invalidní vozíky
Polohovací lůžka
Inkontinence
Zdravotní obuv
Ortézy
Půjčovna pomůcek

Klegova 1488/80, Ostrava

+420 703 828 203

klegova@medesa.cz

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

JL_05_2022.indd   30 22.4.2022   18:49:53

SC
-5
00
96
7/
03

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKOKK DA:

CHYTŘE navíc zdarma získáte
předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých ýý
kilometrů.

za úvěr vč. pojo ištění 581 975 Kč, RPSN vč. pojo ištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná
splátka 366 011 Kč, měsíční splátka úvěru 4 674 77 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojo ištění 5 999 Kč, úroková 

S měsíčíí ní splátkokk u
již od

Ilustrativní fotografi e

2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

Super cena

1999,–

Super cena

2899,–

Výškovická 46/3123
O S T R AVA

DOKÁŽETE
COKOLIV

obi.cz

BESTWAY BAZÉNOVÁ SOUPRAVA

ilu
str

ač
ní 

fo
toprůměr 305 x výška 76 cm

včetně kartušové filtrace

ANGULAR
gril na dřevěné uhlí

ilu
str

ač
ní 

fo

Poskytuje dostatek prostoru pro skvělé koupání na vaší zahradě. Snadná údržba. PVC fólie odolná proti 
povětrnostním vlivům. Bazén lze sestavit snadno a rychle i bez nářadí. Včetně filtračního čerpadla.
Rozměry: průměr 305 cm, výška 76 cm. Kapacita bazénu: 3.638 l (plnění 80 %). OBI č. 1110865
Nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Žebřík není součástí bazénové soupravy, lze dokoupit zvlášť.

Z oceli. Víko a kotel ošetřeny práškovým lakem, teploměr ve víku, litinový rošt, 
pochromovaný rošt pro udržení teploty, děrovaný plech na dřevěné uhlí s nastavitelnou 
výškou pomocí kličky, zásobník na popel s úchytkou z ušlechtilé oceli, výklopná boční 
odkládací plocha s háčkem na příbory, odkládací mřížka a otvírák lahví. Pojízdný. 
Š 103 x v 104 x h 64 cm. OBI č. 1174382 aj.
Nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob.
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