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AKTUALITY

Vážení Jižané,
zkuste spolu se mnou na chvíli překročit pomyslnou hranici našeho 

Jihu a podívat se na Ostravu jako celek. Město, které je navzdory reali-
tě a rozvoji stále ještě vnímáno spíš negativně. Přitom každý, kdo zde 
žije déle (osobně od roku 1980), vidí pozitivní změny v řadě oblastí, 
včetně životního prostředí, revitalizací veřejných prostranství i domů, 
komunikací, pestrosti kultury, sportu, významných akcí, které se zde 
konají. Cílem je, aby bylo město fajn pro všechny generace a aby bylo 
pokud možno v rovnováze i z hlediska vzdělání a navazujících profesí. 
Na to se bohužel zapomíná. Nebo je na vině nastavený školský systém 
a přání rodičů? Věřím, že jsme městem, kde si lidé vážili a také v bu-
doucnu vážit budou dělníků a drobných živnostníků. Místem, kde se 
vždy umělo vzít za práci. Shodneme se, že je nesmysl chtít, aby byli 
všichni manažery nebo youtubery? Že potřebujeme automechaniky, 
elektrikáře, zámečníky, truhláře a další profese? Při nedávné návštěvě 
střední školy jsem zjistil, že brzy nebudou ani odborně zdatní řezníci či 
pekaři. Je na rodičích, kam povedou své děti. Zda na humanitní obor 
nebo na učiliště či střední odbornou školu. Važme si lidí, kteří pro nás 
zajistí potravu, věnují se půdě s respektem a ohledem na příští gene-
race. Stejně jako těch, kteří inovují a nabízejí nová vhodná řešení.

Přimlouvám se také za to dát dětem šanci vyzkoušet si studium 
nebo zaměstnání mimo domov nebo v zahraničí. Není potřeba měnit 
bezplatné vysoké školy, ale bylo by poctivé studium zúročit doma. 
Pokud lékař po studiu odejde pracovat natrvalo do zahraničí, měl by 
odborné vzdělání zpětně uhradit. My všichni společně jim studium 
přece platíme proto, abychom se měli dobře tady, v České republice, 
Ostravě.

Obdobný stav vnímám u  podpory v  nezaměstnanosti a  dávek 
hmotné nouze i  těch dalších. Osobně bych nastavil pravidlo (po-
chopitelně by se netýkalo ZTP a jiných znevýhodněných osob) čer-
pat sociální dávky ve věku 18 až 50 let jen v délce maximálně pět let 
v součtu. Během života se každý z nás může dostat do složité situace 
a potřebovat pomoc státu, ale aby zdravý člověk v produktivním věku 
dlouhodobě nepracoval, prostě není fér pro celou společnost.

Můj závěrečný podnět může být směřován jakémukoliv vedení 
Ostravy. Finanční situace městských obvodů není vzhledem k množ-
ství svěřeného majetku dobrá. U nás na Jihu to pociťujeme nejvíce. 
Město je aktuálně vstřícné našim požadavkům, nicméně stále pře-
vládá názor, že budování parkovacích domů v  centru je důležitější 
než údržba hřišť, školek a komunikací. Já si to nemyslím. Považuji za 
nutné zvýšit finance obvodům pevným stanovením koeficientů do 
statutu města. Budu rád za vaši podporu. Pište mi, co by mělo za-
znít v nově vznikajícím strategickém plánu pro Ostravu 2030!!! Proto, 
aby Ostrava, včetně našeho Jihu, byla městem, v jakém chceme žít. 
Děkuji předem za vaše podněty a reakce.

Martin Bednář, váš starosta

ZVOLTE OSOBNOST OBVODU
Do 25.  května je možné 

zasílat tipy na letošní osob-
nost Jihu. Návrhy lidí, kteří 
se mimořádným způsobem 
zasluhují o  šíření dobrého 
jména obvodu, nebo svojí 
činností pozitivně ovlivňu-
jí veřejný život, jsou očeká-
vány na e-mailové adrese: 
osobnost@ovajih.cz.

Tipy musí obsahovat jmé-
no, příjmení a  adresu osoby, 
její vazbu na městský obvod 
Ostrava-Jih (současné nebo 
dřívější bydliště; působiště 
v  rámci oceňované aktivity 

a  podobně), pokud mož-
no kontakt (telefon, e-mail) 
a  také důvody, proč by měl 
právě nominovaný získat oce-
nění. Současně je třeba uvést 
jméno, příjmení a  kontakt 
navrhovatele.

V loňském roce se osob-
nostmi Jihu stali spisovatel 
a bývalý reprezentant Česko-
slovenska ve skoku dalekém 
Lubomír Man a  v hlasování 
veřejnosti uspěla Šárka Zub-
ková, oceněná za dlouhodobé 
aktivity pořádané pro dříve 
narozené.

PŘÍPRAVY ČERVNOVÝCH SLAVNOSTÍ 
JSOU V PLNÉM PROUDU
Slavnosti Jihu / 17. a 18. června 2023 

Tradiční akce městského 
obvodu Slavnosti Jihu na-
bídne bohatý program pro 
všechny věkové skupiny. Při-
praveny budou rodinná, dět-
ská i senior zóna se spoustou 
atrakcemi, hrami, workshopy 
i  kvízy. Milovníky adrenalino-
vých aktivit potěší lezecké 
stěny nebo mobilní lanové 
dráhy. O  hudební doprovod 
se postarají mimo jiné Michal 
David, Debbi, Sima, Xindl X, 
Desmod a další.

Akce se uskuteční 17. 
a  18.  června v  areálu bývalé-
ho fotbalového hřiště na ulici 
Svazácká v Zábřehu. K dispo-
zici jsou jednodenní vstupen-
ky. V případě zájmu o oba dny 
akce je třeba mít lístek na so-
botu a na neděli. Cena vstup-
ného na jeden den je 100 
korun (v předprodeji), 200 
korun na místě, v den konání 

akce v případě, že to umožní 
kapacita areálu.

Vstup zdarma (s bezplat-
nou vstupenkou, kterou je 
nutné si také vyzvednout co 
nejdříve, protože po napl-
nění kapacity již další osoby 
vpuštěny nebudou) mají lidé 
nad 65 let, děti do 120 centi-
metrů v  doprovodu dospělé 
osoby. Výjimku mají držitelé 
průkazů TP, ZTP a ZTP/P, a to 
včetně doprovodu. Ti nemu-
sejí předložit ani bezplatnou 
vstupenku a  budou vpuštěni 
do areálu.

Vstupenky  lze ještě zakou-
pit v  infocentru na Náměstí 
Ostrava-Jih, v  pokladnách 
Kulturního domu K-TRIO 
a  Akordu v  Zábřehu a  také 
prostřednictvím nového 
webu: slavnostijihu.cz a  fa-
cebookového profilu Slavnosti 
Jihu.
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AKTUALITY

PŘÁTELSKÝ FESTIVAL PRO MILOVNÍKY PSŮ
Pes přítel na Jihu / 27. května 2023

Po loňském úspěšném pre-
miérovém ročníku se také letos 
uskuteční přátelský festival pro 
milovníky psů. Akci bude mož-
né navštívit 27. května na louce 
mezi ulicemi Dr. Šavrdy a Zdeň-
ka Chalabaly v  městské části 
Bělský Les.

V současnosti je v  našem 
obvodě evidováno 6 116 psů, za 
které zodpovídá 5 587 pejskařů.

Připraveno je zábavné od-
poledne s bohatým programem 
pro celou rodinu. Cílem akce je 
prokázat, že lidé a  psi mohou 
spolu spokojeně žít i ve městě.

Na návštěvníky čeká mno-
ho psích aktivit, prezentace 
různorodých plemen, odborné 
přednášky i  soutěže a  zábavná 
stanoviště pro děti. Představena 
bude práce psích pomocníků, 

záchranářů i ochránců, ale také 
Technických služeb Ostrava-Jih.

Příchozí se dozvědí i novinky 
týkající se psího stravování, se-
známí se s aktivitami veterinární 
služby nebo psího fyzioterape-
uta, získají informace o  výho-
dách psích hotelů či salonů.

Podrobnější informace o fes-
tivalu budou uveřejněny v květ-
nových Jižních listech.

HUDEBNÍCI ZAHRAJÍ NA MULTIŽÁNROVOU NOTU
Jih ožije hudbou / 6. a 7. května 2023

Projekt si získává stále vět-
ší a větší renomé. Svědčí o  tom 
počet došlých nahrávek od inter-
pretů, kteří by chtěli vystoupit na 
druhém ročníku tohoto hudeb-
ního svátku, který svým charak-
terem přesahuje hranice Ostravy.

Jih ožije hudbou se usku-
teční 6. a 7. května na Náměstí 
Ostrava-Jih v  Hrabůvce. Akce 
je určena pro umělce, kteří mají 
trvalý pobyt na Jihu, respektive 
mají k městskému obvodu pro-
kazatelný vztah.

„Jsme rádi, že se festival, 
který vzešel z návrhu participa-
tivního rozpočtu, stává nedílnou 
součástí kulturních akcí, jež pro 

naše obyvatele připravujeme. 
Zároveň to potvrzuje fakt, že 
v našem obvodě máme spoustu 
kreativních umělců,“ uvedl sta-
rosta Martin Bednář.

Zájemci mohou posílat 
své nahrávky do 10.  dub-
na na e-mailovou adresu: 
jan.micek@ovajih.cz. Z ukázek 
tvorby budou vybráni interpre-
ti, kteří na akci vystoupí. V  loň-
ském roce svou tvorbu předsta-
vilo čtrnáct hudebních uskupení 
či jednotlivců různých žánrů.

Akci připravuje městský 
obvod Ostrava-Jih s  finanční 
podporou statutárního města 
Ostravy.

BLÍŽÍ SE TRADIČNÍ A ZÁBAVNÉ SVÁTKY JARA
Velikonoce na Jihu / 9. dubna 2023 
Stavění májky a pálení čarodějnic / 30. dubna 2023

Dvě akce s  poutavým kul-
turně-zábavným programem 
bude v  dubnu hostit Náměstí 
Ostrava-Jih v Hrabůvce. Veliko-
noce na Jihu odstartují 9. dubna 
v 10 hodin. Organizátoři připra-
vili stylový jarmark, vystoupení 

divadelních souborů, kejklířů, 
komediantů i  žonglérů. Záro-
veň budou představeny veliko-
noční tradice a ukázky lidových 
řemesel. 

Děti i dospělí se mohou těšit 
na kreativní dílny. Milovníci dob-

rého jídla si pochutnají na gast-
ronomických specialitách.

Další z akcí, která podpoří lido-
vé tradice a zvyky a ještě zdůrazní 
kouzlo sousedských setkávání, je 
stavění májky, včetně pálení čaro-
dějnic. Ta se uskuteční 30. dubna 
od 10 hodin. Hudební doprovod 
zajistí děti z MŠ Mitušova. Pohád-
ku O kohoutkovi a slepičce zahra-
je Divadlo tety Chechtalíny, klaun 
Hopsalín nabídne čarodějnickou 
show. Vystoupí také cimbálová 
muzika Iršava a  folklorní soubor 
Morava. Májka bude zdobena 
a  stavěna od 14 hodin. Násled-
ně se průvod přesune do areálu 
Lesní školy v  Bělském lese, kde 
bude připomenuta tradice pálení 
čarodějnic a  vystoupí písničkáři 
Mendoš a Míček.

Podrobnější informace o obou 
akcích jsou na webové stránce: 
kulturajih.cz.

www.ovajih.cz
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AKCE A NOVINKY, KTERÉ BY VÁS 
MOHLY ZAJÍMAT

VENKOVNÍ GALERIE
Výstava ŽITENDO2 aneb Nejsi 

v  tom sama míří na Náměstí Ostra-
va-Jih v  Hrabůvce. Na panelech City 
Gallery v  zastřešené části náměstí 
bude od 16.  do 30.  dubna prezento-
vána problematika endometriózy. 
Jde o  nevyléčitelné gynekologic-
ké onemocnění, které dokáže ženy 
paralyzovat při i  mimo menstruaci. 
Více informací na webové stránce: 
endotalks.cz.

REKONSTRUKCE
Zastávka Dřevoprodej na ulici Mís-

tecká doznala změn díky investiční 
akci statutárního města Ostravy. Tento 
prostor má bezbariérové přístupy, ces-
tující mohou ocenit i atypický přístřešek 
a  nový mobiliář. Rekonstrukcí prošlo 
také veřejné osvětlení a  větší bezpeč-
nost cestujících městskou hromadnou 
dopravou zajišťuje kamerový systém 
v  podchodu. V  místě byly vysazeny 
keře a další vegetace.

VÍTĚZNÁ FOTOGRAFIE
Celoroční fotosoutěž, vyhlášena v úno-

rových Jižních listech, si získává stále více 
příznivců. Tentokrát z došlých příspěvků 
porotu nejvíce zaujal snímek z Bělského 
lesa, kde roste medvědí česnek. Foto-
grafii poslala Jiřina Bartošková. Soutěž 
pokračuje. Snímky lze posílat na e-mailo-
vou adresu: fotosoutez@ovajih.cz. Nej-
lepší z nich budou uveřejněny v Již ních 
listech. Autor získá odměnu v  podobě 
dárkových předmětů.

RAJONOVÉ ČIŠTĚNÍ
Během dubna a května bude probí-

hat rajonové čištění místních komuni-
kací, jež má na starost soukromá firma. 
Městský obvod je v rámci čištění komu-
nikací rozčleněn do šesti lokalit, které se 
uklízejí podle stanoveného harmono-
gramu. Termíny prací jsou připraveny 
tak, aby se čištění neprovádělo součas-
ně ve dvou sousedních lokalitách. Více 
informací se dozvíte na webové strán-
ce: ovajih.cz v sekci Aktuality.

SOUSEDSTVÍ
Od 1.  dubna lze přihlašovat první 

aktivity do projektu Sousedství!!! Jeho 
cílem je posílit komunitní život na Jihu. 
Finanční prostředky lze využít například 
na úklid okolí domu, sportovní turnaj, 
sousedské grilování, zábavné odpoled-
ne pro děti atd. Maximální hodnota 
jedné žádosti je 10 tisíc korun. Celkem 
bude ve třech vlnách rozděleno 240 
tisíc korun. Přesné podmínky projektu 
jsou na webu: nasjih.cz/sousedstvi.

OPRAVA
V březnovém vydání Jižních listů 

byla na straně 15 v  rámci prezentace 
základních škol v  souvislosti s  dubno-
vými zápisy do prvních tříd uvedena 
chybná webová adresa Základní školy 
Horymírova v Zábřehu. Správná webo-
vá adresa je: zshorymirova.cz. Všechny 
aktuální kontakty na ZŠ a  MŠ, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Ostra-
va, městský obvod Ostrava-Jih, zájemci 
najdou na webu: skolynajihu.cz.

Foto: ZŠ V. Košaře

Foto: ENDOTalks

Foto: Vykrut – zahradní služby

Foto: Statutární město Ostrava

Foto: Jiřina Bartošková

zshorymirova.cz
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PŘÍSPĚVEK NA PŘEDZAHRÁDKY BYL LETOS NAVÝŠEN
Od roku 2016 mohou občané Jihu žádat 

o  finanční příspěvek na zkrášlení prostoru 
před svými domy. Zájem o  něj stále roste. 
I proto byl letos příspěvek, o který loni po-
žádalo 57 občanů, navýšen na současných 
1 500 korun. Finance mohou obyvatelé ob-
vodu použít na zkrášlení stávající předza-
hrádky i na pořízení nové. Nejčastěji se vy-
sazují nízké keře, zakrslé jehličnany, letničky, 
dvouletky, trvalky nebo cibuloviny.

K případné výsadbě může po odsouhla-
sení odborem dopravy a  komunálních slu-
žeb sloužit i nevyužívané pískoviště. Dar se 
nepřiznává na mulčovací kůru, kamínky ani 
na nákup nářadí, včetně výsadby do mobil-
ních nádob.

Podmínkou zůstává, aby na předzahrád-
ky nebyly vysazovány stromy. Důležité je 

rovněž provádění údržby v  okolí záhonu. 
Dar platí pro prvního žadatele z  jednoho 
vchodu bytového domu.

Zájemci mohou o finanční dar žádat od 
1. dubna do 31. října 2023. Stačí doložit da-
ňový doklad, vyplnit formulář na: ovajih.cz 
v  sekci Úřad  – odbor dopravy a  komunál-
ních služeb a pořídit fotodokumentaci.

SOCIOPOINT DOKÁŽE POMOCI V TÍŽIVÉ SITUACI
Občané v tíživé sociální situaci mohou vy-

užít služby Sociopointu, který sídlí v budově 
Nové radnice na Prokešově náměstí 8.

Poradenství je poskytováno zdarma, a  to 
telefonicky nebo e-mailem. Zároveň se lze 
na sociální pracovníky obracet anonymní for-
mou, to znamená, že při konzultacích není 

nutné uvádět jméno či další osobní údaje 
klienta. Občané mohou sociální pracovnice 
kontaktovat například při řešení své dluhové 
krize, nebo když hledají podporu v boji proti 
závislostem, potřebují pomoc v orientaci v so-
ciálním systému, případně když chtějí poradit 
ohledně změny dodavatele energií apod.

Pobočku Sociopointu je možné navští-
vit v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, 
v úterý a v pátek od 8 do 12 hodin a ve čtvr-
tek od 8 do 16 hodin.

Zájemci mohou volat na bezplatnou lin-
ku: 800 700 650, případně psát na e-mailo-
vou adresu: sociopoint@ostrava.cz.

SETKÁNÍ S POSLANCI A SE STAROSTY NA RADNICI
Nový stavební zákon, stav a  práce na 

D1, daň z nemovitosti, bezdomovci, výplata 
sociálních dávek i problematika pěstounské 
péče. To byla hlavní témata rezonující při 
pracovním jednání poslanců za Moravsko-
slezský kraj a  starostů ostravských měst-
ských obvodů. V pořadí již čtvrté společné 
setkání zorganizoval 20.  března starosta 
Martin Bednář na radnici Ostravy-Jihu.

Diskutovat nad problémy samospráv ve 
vztahu k  chybějícím nástrojům pro jejich 
řešení přijeli poslanci: Josef Bělica (ANO), 
Jakub Janda (ODS), Aleš Juchelka (ANO), 
Petr Letocha (STAN) a  Michaela Šebelová 
(STAN). Příležitost apelovat na potřebné le-
gislativní změny využili starostové Lucie Ba-
ránková Vilamová (Ostrava-Poruba), Martin 

Bednář (Ostrava-Jih), Aleš Boháč (Radvani-
ce a Bartovice), Richard Čermák (Vítkovice), 
Jiří Jureček (Hošťálkovice), Táňa Paličková 
(Proskovice), Milan Slíva (Hrabová) a Radim 
Smetana (Svinov).

„Osobně bych uvítal pravomoc obce vy-
jadřovat se k dávkám na bydlení i řešit opilé 
bezdomovce nejen výzvou k jejich odchodu 
z místa a přesunem o pár metrů dál. Řada 
lidí zná jen svá práva, ale už ne povinnosti. 
Na tom jsme se všichni shodli. Pokud nebu-
deme mít oporu v zákonech tak, abychom 
mohli reálně jednat a  skutečně zamezit 
nežádoucímu chování, problémy nezmizí 
a  mohou se naopak stupňovat,“ řekl sta-
rosta Martin Bednář v  souvislosti s  tím, co 
během jednání zaznělo i od dalších starostů.

PROSPĚŠNÁ A VYHLEDÁVANÁ SLUŽBA SLAVÍ NAROZENINY
V úterý 4. dubna uplyne šest let, kdy po-

prvé vyjely vozy Senior EXPRES Jih!!! Od té 
doby dříve narození absolvovali více než 78 
tisíc jízd, během kterých se ujelo přes 835 
tisíc kilometrů. Radnice tuto službu, která 
je určena pro seniory starší 77 let s trvalým 
pobytem v  městském obvodě Ostrava-Jih, 
dosud podpořila částkou přibližně 23 milio-
nů korun.

Cena jedné jízdy je 25 korun v rámci celé 
Ostravy. Jedinou podmínkou je, aby si zá-
jemce vyřídil tzv. průkaz Senior EXPRES. To 
lze bezplatně a na počkání na odboru hos-
podářské správy Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih (Horní 3, Hrabůvka). K tomu po-
stačí občanský průkaz a klasická průkazko-
vá fotografie. Více informací na telefonním 
čísle: 607 141 061.

Po úspěšném prvním ročníku je také 
letos vyhlášena soutěž o nejkrásnější 
předzahrádku. Fotografie předzahrá-
dek včetně uvedení, kde přesně se 
nachází, a  kontaktní osoby, můžete 
posílat do 15. září na e-mailovou adre-
su: predzahradky@ovajih.cz.

Foto: archiv Natálie Stefanové
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NAŠÍ SNAHOU JE VYLEPŠOVAT VEŘEJNÝ PROSTOR, 
ŘÍKÁ MÍSTOSTAROSTA OTAKAR ŠIMÍK
V kompetenci Otakara Šimíka jsou úseky komunálních služeb, dopravy a silničního hospodářství, správy movitého ma-
jetku sloužícího potřebám úřadu a  správy informačního systému. Každé jaro je pro místostarostu obdobím pracovně 
mimořádně hektickým a zároveň fascinujícím. Spolu s ostatními spolupracovníky z odborů a technických služeb opět stojí 
před nesnadným úkolem s mnoha výzvami i úskalími už hotových i rozdělaných plánů. Jih je třeba uklidit a vyčistit po 
zimě, vysadit stromy a založit nové květinové záhony. Zkrátka vytvářet další místa, kam se člověk těší a kde se mu lépe, 
pohodlněji a příjemněji žije.

1. Na konci března skončila zimní údržba 
komunikací. Jak byste ji zhodnotil?

Byla náročná. Samozřejmě vzhledem ke 
klimatickým podmínkám. A to hlavně v pro-
sinci a v lednu. Například 16. prosince napad-
lo 42 centimetrů sněhu a od 11. do 21. prosin-
ce byl spad sněhu až 30 centimetrů denně. 
Kvůli takovému přívalu, který se zde řadu 
let v tak obrovském množství nevyskytoval, 
bylo zapotřebí zapojit do úklidu komunikací 
veškerou techniku, včetně bagrů. Zmíně-
ného 16.  prosince bylo v  ulicích 25 strojů. 
V rámci jednoho výjezdu je potřeba v celém 
obvodě ošetřit přibližně 135 kilometrů cest 
a průjezdů parkovišť a 175 kilometrů chod-
níků. K tomu ruční úklid provádí v největších 
kalamitách až osmdesát lidí.

Oceňuji nasazení všech, kteří se do 
úklidu zapojili. Především pracovníků naší 
příspěvkové organizace Technické služ-
by Ostrava-Jih. Ti se musejí postarat také 
o všechny podchody, rampy a vchody před 
bytovými domy, kde bydlí handicapovaní 
spoluobčané. Aby tato místa byla schůdná, 
tak při intenzivním sněžení provádí údržbu 
i několikrát za sebou.
2. S příchodem jarního počasí startuje po-
kračování projektu REPLACE – Zeleň mís-
to betonu. Co nového letos chystáte?

Projekt REPLACE – Zeleň místo betonu, 
který byl zahájen v minulém roce a  skon-
čí letos, spočívá v odstranění nefunkčních, 

nevyužívaných a  nevzhledných zpevně-
ných povrchů či fragmentů městského mo-
biliáře a  jejich nahrazení veřejnou zelení. 
Přiznejme si, že různých starých asfalto-
vých hřišť, betonových zídek, zanedbaných 
pískovišť nebo sušáků na prádlo je hlavně 
na sídlištích mnoho. Projekt tak umožňuje 
po estetické i  funkční stránce vylepšovat 
veřejný prostor. Zároveň je dobré si uvě-
domit, že se nejedná jen o nahrazení trav-
natými plochami. Ve vybraných lokalitách 
vysadíme nové stromy, keře, trvalkové zá-
hony či květnaté louky. Zeleň plní v měst-
ské zástavbě jednoznačně pozitivní roli. 
Zmínit můžu například to, že tlumí vysoké 
teploty a snižuje prašnost. Loni jsme se za-
měřili na Dubinu, letos budou práce pokra-
čovat zejména ve Výškovicích, v Hrabůvce, 
na sídlišti Bělský Les a v Zábřehu, kde bu-
dou betonové plochy odstraněny například 
na ulicích Abramovova, Bedrnova, Gerasi-
movova, Pavlovova, Petruškova, Tarnavova 
a podobně.

Také jsme velmi rádi, že se na projekt po-
dařilo získat dotaci z  takzvaných norských 
fondů, která pokryje zásadní část finančních 
nákladů. Bez využití dotačních prostředků 
bychom v  rozpočtu jen těžko hledali po-
třebné zdroje. Celkové náklady na projekt, 
na kterém se finančně spolupodílí také 
statutární město Ostrava, jsou 25  milionů 
korun.

3. Mnohdy panují nejasnosti ohledně 
údržby zelených ploch. Můžete vnést svět-
lo do této problematiky?

V rámci údržby zelených ploch provádí-
me nejen pokosy travnatých ploch, ale také 
zajišťujeme péči o  stromy a  keře, výsadbu 
a následnou péči o záhony, mobilní nádoby, 
vlastní úklid ploch atd. Náš obvod je velmi 
rozlehlý, proto se na údržbě veřejné zele-
ně podílí více subjektů. Například za sečení 
travnatých ploch zodpovídá pět firem. Každá 
z  nich má přidělenou určitou část obvodu. 
Tyto společnosti zvítězily ve výběrovém říze-
ní. Doplňuje je naše příspěvková organizace 
Technické služby Ostrava-Jih, která provádí 
sečení v  oblasti Hrabůvky. Navíc pracovníci 
technických služeb mají na starost pravidel-
nou údržbu keřů a  keřových skupin, ořezy 
větví, údržbu záhonů, údržbu zahrad v areá-
lech škol a mateřských školek a řadu dalších 
činností. Samozřejmostí je rovněž provádění 
údržby trvalkových záhonů. Letos opět ob-
vod zkrášlí letničkové záhony, které budou 
založeny podél ulice Horní, poblíž Komerční 
banky, v parčíku u velkého kruhového objez-
du, u ulice Česká, v křižovatce ulic Plzeňská 
a Čujkovova a u vodárny na ulici Výškovická.
+1 Kdybyste měl možnost se naučit jakou-
koliv schopnost, co by to bylo?

Chtěl bych stejně jako můj děda umět 
řadu jazyků. Ostatně jak řekl Tomáš Garri-
gue Masaryk: „Kolik řečí umíš, tolikrát si člo-
věkem.“ Pokud se člověk zvládá domluvit 
i v zahraničí, získá řadu kulturně-společen-
ských poznatků, které může využít pro svůj 
život, zlepšuje se mu logické myšlení i  pa-
měť a také má více příležitostí na trhu práce.

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

Projekt REPLACE – Zeleň místo betonu loni 
měnil veřejný prostor i na ulici Lužická.
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Technické služby (TSOJ) mají za úkol 
zajišťovat a  udržovat čistotu veřejné-
ho prostranství. Loni jejich pracovníci 
sesbírali 4278,63 tun odpadu. Patří zde 
například tráva, listí, demoliční odpad 
(cihly, beton), černé skládky atd.

Loni TSOJ použily při odstraňování 
sněhu a  ledu z  pozemních komunika-
cí 215,92 tun posypové soli. Největší 
množství soli bylo spotřebováno v pro-
sinci – 166,52 tun.

Kvůli neukázněnosti majitelů aut při-
bývají odstavená vozidla a vraky. Loni 
bylo odboru dopravy a  komunálních 
služeb oznámeno 189 takovýchto 
případů.

Takzvanou trvalou pohotovost musí 
během zimního období dodržovat 
pracovníci technických služeb, aby 
zajistili schůdnost a  sjízdnost komu-
nikací. V  loňském roce se jednalo 
o 5 000 hodin v pohotovosti.

Od letošního roku je možné v  obvo-
dě potkat dva nové stroje. Vozidla 
značky Hako Citymaster 1650 Com-
fort dokážou zametat prach a drobný 
odpad, v zimním období jsou vhodné 
i pro úklid sněhu.

Od roku 2020 se na Jihu vysazují let-
ničkové záhony. Nacházejí se na šesti 
místech na ulicích Cholevova, J. Herol-
da, Horní, Výškovická, Čujkovova × Pl-
zeňská a  Závodní × Česká. Celkem jde 
o plochu 980 m2.

Technické služby Ostrava-Jih využívají od roku 2022 elek-
trovozidlo francouzské značky Goupil, které je určeno pro 
sběr a svoz odpadu z odpadkových košů. Vozidlo má do-
jezd až 120 kilometrů na jedno nabití.

Ořezy stromů a keřů se provádějí ve chvíli, kdy jejich části zasahují do elek-
trického vedení, sousedních pozemků, oken atd. Prořezy se dělají také proto, 
aby se odstranily staré a nemocné větve. TSOJ loni v souvislosti s touto čin-
ností vyprodukovaly 300,93 tun odpadu.

189

2

980 5000

120

300,93

4278,63

215,92

Foto: Technické služby Ostrava-Jih

Foto: Technické služby Ostrava-Jih
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DÍKY MILIONOVÝM INVESTICÍM JE JIH HEZČÍ
Radnice Jihu každoročně vkládá stovky milionů korun do zvelebení všech částí obvodu. Nejinak tomu bude i letos. Cílem 
těchto investičních akcí je zpříjemnit a zkrášlit veřejný prostor, zajistit spokojenější život obyvatelům i návštěvníkům ob-
vodu. Záměrem je rovněž zlepšování poskytovaných služeb i podmínek pro vzdělávání.

Navýšení počtu parkovacích míst po-
těší řidiče na Dubině (ulice Žižkovská) 
a  v  Zábřehu (ulice Volgogradská). „V dub-
nu a  květnu budeme realizovat parkoviště 
na ulici Volgogradská, kde z původních 30 
navýšíme kapacitu na 50 míst, z  toho tři 
budou pro handicapované osoby. Ve druhé 
polovině roku se dalších 17 míst vybuduje na 
ulici Žižkovská, z  toho jedno je vyčleněno 
pro osoby s tělesným postižením,“ říká mí-
stostarosta Jiří Stráník, který zodpovídá za 
úsek investiční výstavby. Dodává, že se na 
Dubině na ulici B.  Václavka plánuje rekon-
strukce parkovacího objektu. Ta si vyžádá 
36 milionů korun.

PROMĚNA ČÁSTI JUBILEJNÍ 
KOLONIE

Ve druhém čtvrtletí letošního roku čeká 
revitalizace Jubilejní kolonii, konkrétně vni-
troblok mezi ulicemi Jubilejní, Velflíkova 
a  Edisonova. Součástí poslední etapy této 
regenerace jsou mimo jiné úpravy pozem-
ních komunikací, parkovacích ploch a  míst 
pro pěší.

„Ve druhé polovině roku zahájíme rekon-
strukci prostor před poliklinikou v  Hrabůvce, 
kde následně bude k dispozici 269 parkova-
cích míst, z toho deset pro zdravotně postiže-
né. Dále dojde k úpravě pěší trasy k hlavnímu 
vstupu polikliniky. Stávající cyklostezka bude 
posunuta k obytným domům, rozšíří se zelené 
plochy, vysadí stromy a přibude veřejné osvět-
lení,“ uvádí místostarosta Jiří Stráník s tím, že 
plánovaná pořizovací cena prací a mobiliáře je 
stanovena na bezmála 100 milionů korun.

MÍSTO ASFALTU BUDE 
WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

Připraveny jsou rovněž investiční akce 
v objektech ve správě obvodu. Dvanáctimilio-
nová finanční injekce zajistí nápravu v  sou-
časné době nevyhovující vzduchotechniky 
a  klimatizace v  prostorách knihovny a  sálů 
Kulturního domu K-TRIO na ulici Dr. Martínka 
v Hrabůvce. Změny se dotknou také objektu 
V Zálomu v Zábřehu, kde sídlí řada subjektů 
pracujících s dětmi a mládeží. Stavební úpravy 
promění atrium.

„Nový kabát dostanou zpevněné plo-
chy i schodiště. Bezbariérový přístup zajistí 
rampa a do atria umístíme dřevěnou pergo-
lu a zahradní domek. Zároveň atrium vyba-
víme lavičkami, setem lavic se stoly a  od-
padkovými koši,“ prozrazuje místostarostka 
Markéta Langrová a  dodává, že na místě 
stávající asfaltové plochy vznikne workou-
tové hřiště pro posilování i rekreační cvičení. 

Jeho součástí budou hrazda, bradla, žebříky, 
lavice a další cvičební prvky.

Finance míří také do oprav bytových 
domů, přičemž v  březnu začala rekon-
strukce domů na ulici Dr.  Šavrdy 7, 9 a  11. 
Za 18,5  milionu korun se zatepluje fasáda, 
střecha a opravují lodžie. Součástí díla jsou 
i terénní úpravy.

OPRAVY VENKOVNÍCH 
PLOCH I INTERIÉRU

Nový interiér se již brzy stane chloubou 
mateřské školy A.  Gavlase 12A na Dubině. 
Pravděpodobně v červenci odstartuje kom-
pletní rekonstrukce, která zahrnuje výměnu 
podlahových krytin, výtahů, dveří, vzducho-
techniky, zdravotechniky atd. Výrazné změ-
ny doznají i venkovní plochy včetně chodní-
ků. Opravená pískoviště obohatí nové herní 
prvky.

Místostarosta pro školství Radim Ivan 
tvrdí, že patnáct mateřských a  základních 
škol letos získá nové zásobníky, které přispě-
jí k zadržování dešťové vody. Voda z těchto 
nádob bude používána na zalévání zahrad.

Radnice rovněž naplánovala rekon-
strukci školní kuchyně v  Základní škole 
Horymírova s moderním vybavením. V Zá-
kladní škole Provaznická dojde k opravě so-
ciálních zařízení, v Mateřské škole Staňkova 
mohou počítat s opravou oplocení a v MŠ 
Šponarova je zajištěna obnova kuchyněk 
a podlah. Také přírodní zahrada v MŠ Bo-
humíra Dvorského dozná změn, doplněny 
budou interaktivní, biotopové a didaktické 
prvky i  mobiliář. Úpravami projdou rovněž 
zpevněné plochy.

O průběhu jednotlivých investičních akcí 
bude informováno prostřednictvím webu 
nebo facebookového profilu obvodu, pří-
padně v dalších vydáních Jižních listů.

Opravy domů na ulici Dr.  Šavrdy si vyžádají přibližně 18,5  milionu korun. Stavební práce 
skončí během prázdnin.

Rekonstrukce ploch před poliklinikou by měla začít v létě.
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PLES OBVODU ROZDÁVAL RADOST I ZÁBAVU
Smršť čisté radosti a  stylové zábavy. 

Přesně takový byl reprezentační ples měst-
ského obvodu Ostrava-Jih, který se usku-
tečnil 24.  února v  kulturním domě Akord 
v Zábřehu. A že tato akce obyvatele celé Os-
travy zaujala, svědčí fakt, že byly vstupenky 
ihned vyprodány.

Třicátému ročníku této významné kultur-
ně-společenské události vévodila hudební 

pestrost. O  taneční pohodu přítomných se 
postaral Moondance Orchestra se zpěvač-
kou Dashou. Rostislav Petřík v  rámci Prás-
kání připomněl spoustu hudebních hitů.

Rockové šlágry nabídla skupina Legendy 
se vrací v čele se zpěvákem Petrem Šiškou. 
Příznivci folkloru a  lidové hudby si zase 
mohli zazpívat při písních Cimbálové muzi-
ky Friš.

Moderátorské taktovky se ujal DJ Iowa, 
který se na závěr akce představil také v roli 
dýdžeje. Návštěvníci rovněž ocenili taneční 
vystoupení nazvané The Greatest Showman 
a  potlesk zaplněného hlavního sálu si vy-
sloužila kouzelnická show Dua Rascals.

Zlatým hřebem večera pak byla bohatá 
tombola, kde byl hlavní cenou poukaz na 
dovolenou v hodnotě 30 tisíc korun.

VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM DĚKUJEME ZA SKVĚLOU ATMOSFÉRU A  PARTNERŮM PLESU ZA POSKYTNUTÉ CENY DO TOMBOLY.

www.ovajih.cz
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Lidem se žije lépe v místě, kde mají přímou možnost ovlivnit, jak daná lokalita vypadá a jakým směrem se může do budoucna 
vyvíjet. Jaké formy zapojení občanů do věcí veřejných by měl obvod podporovat a využívat více než doposud?

Martina Jarošková
ANO 2011

S tím rozhodně souhlasím, že 
se lidem lépe žije v místě, kde se 
přímo mohou podílet na samot-
né tvorbě a vzhledu svého okolí. 
Proto mne velmi hřeje u  srd-
ce, že v našem obvodě k tomu 
občané Jihu mohou využít 
participativní rozpočet. V  něm 

se občané svými přihlášenými 
projekty podílejí na zlepšování 
a  zkrášlování svého okolí. Jeho 
oblíbenost a  využití se rok od 
roku zvyšuje.

Opravdu musím vyzdvihnout 
kreativitu a vynaložené úsilí ně-
kterých přihlášených projektů.

V letošním roce byla vede-
ním radnice částka z  důvodu 

nárůstu cen a  inflace navýšena 
na 13 milionů korun, kdy i maxi-
mální částka na jeden projekt se 
zvedla na tři miliony korun.

Radim Ivan
SPOLU

Vítám, že jednotlivci vyu-
žívají participativní rozpočet, 
i  školní participativní rozpočty. 
Určitě budeme pracovat na co 
největším zapojení obyvatel.

Mám však jinou ideu. Byl 
bych rád, kdyby se podařilo 
motivovat obyvatele jednotli-

vých domů, aby se podíleli jak 
finančně, tak myšlenkou na roz-
voji jejich okolí.

Všichni vidíme, jak to vypa-
dá, když si každý vchod dělal 
zateplení. Říkám tomu barevné 
peklo. Kdyby se však lidé ze 
všech vchodů jednoho domu 
spolu s  obvodem domluvili, 
mohli bychom zapojit šikovné 

architekty a  kolem domů mít 
útulné prostředí.

Začít můžeme tam, kde už 
lidé okolí svého domu zdoko-
nalují. Obvod jim nabídne po-
zemek, pomůže s  projektem. 
Ve finále vyhrají všichni. Bude 
hezčí prostředí a hodnota jejich 
nemovitostí se zvedne. Na tom 
budu pracovat.

Pavlína Polášková
Piráti

Skoro vůbec se nepořádají 
veřejná projednání k  plánova-
ným investicím, opravám, nebo 
k  tomu, co lidi v  dané lokalitě 
trápí, nebo co by chtěli.

Tato setkání, která ale zahrnují 
nejen obyvatele Jihu, ale i zdejší 
obchodníky, spolky či školy při-

tom řeknou o potřebách lokality 
více než kdejaký průzkum.

Debaty by se měly konat 
u  každého projektu a  záměru, 
být dobře propagovány, profe-
sionálně vedeny a  lidé by měli 
vždy dostat zpětnou vazbu, jak 
bylo s podněty naloženo. Důleži-
té je rovněž zapojení dětí formou 
školních parlamentů, debaty se 

studenty a  různé akce, kde se 
jednotlivé skupiny spolu propo-
jí. Piráti dlouhodobě podporují 
zavedení MA21 jako nástroj za-
pojení veřejnosti do rozhodová-
ní o obvodu i zpětné vazby pro 
vedení, ale v  této snaze nejsme 
stále úspěšní.

Petr Takáč
SPD

Co se týká lepšího žití ob-
čanů, potažmo zlepšení životní 
úrovně, v  našem obvodě a  sa-
motného zapojování občanů 
do rozhodování o  budoucnosti 
našeho obvodu či města, tak 
již korespondujeme určitými 
projekty, jako například Náš JIH 

nebo fajnOVA Ostrava. Chtěli 
bychom více podpořit otevře-
nou komunikaci a zapojení mlá-
deže do dění a projektů našeho 
obvodu v rámci oslovení ředite-
lů škol, různých sportovních klu-
bů či volnočasových středisek, 
která mladiství navštěvují.

Nebylo by také špatné reali-
zovat ankety či otázky pro oby-

vatele našeho obvodu při akcích 
pořádaných městem, abychom 
věděli, co lidé chtějí a co jim na 
Jihu chybí.

Zároveň bychom chtěli dále 
pracovat na zvýšení bezpeč-
nosti. Věříme, že naše práce 
zpříjemní život lidem na Jihu.

Hana Kubišová
Ostravak

V současné době mají obča-
né šanci ovlivnit své okolí díky 
participativnímu rozpočtu. Dále 
je možné čerpat příspěvek na 
nákup květin na zkrášlení okolí 
svého domu.

A komu není jedno, co se ko-
lem něj děje, poslouží web: cis-

taova.ostrava.cz. Občany však 
lze zapojit do dění v  obvodu 
více. Jak? Vytvořením platfor-
my pro diskuzi a sdílení názorů, 
například ve formě blogu, fóra, 
sociálních sítí.

Lidé mohou sdělit názo-
ry prostřednictvím dotazníků 
nebo anket. Ty lze rozesílat 
e-mailem, poštou, či online. 

K využití se nabízí také Jižní lis-
ty. Nebála bych se oslovit také 
žáky a studenty škol!

Mimo online svět je zde va-
rianta veřejných setkání a  dis-
kuzí. Občané můžou být také 
zapojeni do komunálních ak-
tivit i  formou dobrovolnictví. 
Aktivní obyvatele totiž obvod 
potřebuje.
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NASTAL ČAS NA KONZULTACI NÁPADŮ
Osmý ročník participativního rozpočtu Náš Jih už pomyslně klepe na dveře. Návrhy budou přijímány od 1. května, a to 
buď online nebo prostřednictvím papírového formuláře dostupného například v květnovém vydání Jižních listů. Letos 
radnice rozdělí 13 milionů korun. Maximální hodnota jednoho projektu je 3 miliony korun. „Reagujeme na neustálý růst 
cen. Věříme, že navýšení částky na realizaci nápadů umožní navrhnout to, co by si naši obyvatelé opravdu přáli,“ říká 
místostarostka Martina Jarošková.

SETKÁNÍ S OBČANY
Duben je ideální příležitostí pro konzul-

taci zamýšleného návrhu. V případě jakých-
koliv otázek lze kontaktovat koordinátorku 
Terezu Kašingovou na e-mailové adrese: 
tereza.kasingova@ovajih.cz nebo telefon-
ním čísle: 720 952 981.

„Připravujeme rovněž setkání s  obyva-
teli. Představíme jak Náš Jih, tak projekt 
města Ostravy s  názvem Tvoříme prostor, 
který podporuje nápady v  rámci komunit-
ního života,“ uvádí Tereza Kašingová s tím, 
že setkání se uskuteční ve druhé polovině 
dubna. Bližší informace budou zveřejněny 
na sociálních sítích a  webových stránkách 
participativního rozpočtu: nasjih.cz.

PARK I MÍSTO K RELAXACI
Postupně dochází k  realizaci úspěšných 

projektů z předchozích let. Na místě býva-
lé točny tramvají na Dubině vznikne během 
letošního roku park s  keři, květinami, mla-
tovým chodníkem a lavičkami. Místo doplní 
tabule mapující historii lokality i  samotné 
tramvajové trati. Přípravné práce už začaly.

Dětský přírodní ráj s  hřištěm s  vodním 
prvkem v  MŠ B.  Dvorského 2 v  Bělském 
Lese bude možné navštívit pravděpodobně 
už v  létě. Příjemné změny čekají i ZŠ Kres-
tova. Na tamní mezigenerační hřiště naváže 
Relax zóna s lavičkami, zastíněním, místem 
pro cvičení a  zelení. Aktuálně ještě zbývá 
vysadit květiny, stromy a keře. Opravou pro-
jde také okolí Mateřské školy Volgogradská 
v  Zábřehu, kde navíc blátivou cestu vedle 
této mateřinky nahradí zcela nový chodník.

OTEVŘENÁ HŘIŠTĚ
Během dubna budou opět otevřena hřiš-

tě u základních a mateřských škol. Tedy i ta, 

která vznikla díky participativnímu rozpoč-
tu. Jedná se o sportoviště v ZŠ V. Košaře na 
Dubině, hřiště a přírodní zahradu v ZŠ Pro-
vaznická nebo beachvolejbalový areál v ZŠ 
Alberta Kučery.

Více informací k otevírací době a provoz-
ním řádům hřišť zájemci najdou na webových 
stránkách obvodu: ovajih.ostrava.cz v  In-
formačním rozcestníku, sekce Sport a spor-
tovní zařízení.

Mezigenerační hřiště v ZŠ Krestova se brzy rozšíří o Relax zónu.

Už od třetího dubnového týdne mohou beachvolejbaloví nadšenci navštívit areál 
v ZŠ Alberta Kučery.

náš
JIH

Duben je ideální čas 
pro konzultaci návrhů,
protože jejich příjem 
začíná už 1. května.

Těšíme se 
na všechny 
nové nápady!

Foto: Lukáš Ston
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Miroslav Šín klame tělem. Jasně, na první pohled je to 120kilogramový pořízek. A vlastně i na ten druhý. Nicméně při 
setkání s ním cítíte, že by se pro vás rozdal. Dobrosrdečnost má navrch nad jakýmkoliv projevem neurvalosti. Sám sebe 
přitom tento hasič z Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih na ulici Kaminského označuje za tvrdohlavého, kama-
rádského, cílevědomého a toho, kdo je pro každou srandu. Ale je pravda, že jeho život by nebyl úplný bez fyzické námahy. 
Se silou se musí kamarádit jednak s ohledem na své zaměstnání, jednak v souvislosti s různými sportovními aktivitami.
S dvojnásobným účastníkem prestižní soutěže The World’s Strongest Firefighter (Nejsilnější hasič světa), kterou každo-
ročně hostí americké město Columbus, jsme si povídali nejen o jeho povolání či silových závodech, ale vrátili jsme se i do 
jeho dětství, které prožil v Hrabůvce.

 » Kdy je vhodné použít sílu a kdy se to 
už nevyplácí?

Záleží, jak moc má člověk horkou hlavu. 
(smích) Ale vážně… Když někoho vyprošťu-
jete z auta, nebo musíte otevřít byt, sílu po-
užít musíte. Přesto se snažím v těchto situ-
acích preferovat techniku. Osobně fyzickou 
sílu moc nepoužívám, pouze v posilovně.
 » Kdy se cítíte silný a kdy slabý?

Po trénincích na soutěž The World’s 
Strongest Firefighter jsem se cítil opravdu 
hodně slabý. Dokonce natolik, že mě ně-
kdy musel domů odvézt syn. Nebyl jsem 
schopný ani řídit. Naopak tři, čtyři dny po 
takových náročných trénincích jsem si zase 
připadal hodně silný, protože jsem viděl, 
že dokážu zvládnout více. Každý den jsme 
s mým trenérem posouvali mé limity.
 » Můžete prozradit, jaké disciplíny jste 

v  rámci závodů The World’s Strongest 
Firefighter, kterých jste se zúčastnil jako 
první hasič z Česka, absolvoval?

Byly čtyři. Schody síly, což jsou tři scho-
dišťové stupně po 60 centimetrech, kde 

vynášíte nahoru 120, 150 a  180kilogramová 
závaží. Pak tam byl Viking press. Máte 140ki-
logramovou činku za hlavou a jednu minutu 
cvičíte. Zatřetí jsme přenášeli 120kilogramo-
vé kufry a k tomu přidávali mrtvé tahy. Ušli 
jsme deset metrů, udělali čtyři mrtvé tahy, 
otočili jsme se, šli do cíle a zase jsme udělali 
čtyři mrtvé tahy. Ve čtvrté disciplíně jsme 
měli 360kilogramové závaží na laně, které 
jsme přitahovali na patnáct metrů.
 » Jaká vůbec byla vaše cesta k  účasti 

v této prestižní soutěži?
Loni účastníky vybírali organizátoři. 

Z  více než tisícovky hasičů z  celého světa, 
kteří se jim ozvali, vybrali čtrnáct, kteří se 
jim zdáli být nejlepší. Nakonec jsem skončil 
desátý.
 » Zůstal stejný formát zachován i pro le-

tošní rok?
Ne. Vzhledem k tomu, jaký ohlas soutěž 

měla, hasiči se tentokrát mohli přihlašovat 
sami. Ve dvou kategoriích jich bylo, včet-
ně žen, asi 220. Mně se však nepovedla 
hned první disciplína, takže jsem obsadil až 

38.  místo. Bylo to pro mě velké zklamání. 
Pořád mě to mrzí. Půl roku jsem dřel, udě-
lal jsem pro dobrý výsledek maximum, ale 
nestačilo to. Nicméně asi jsme tam loni s ko-
legou Janem Pipišem z  Liberce zanechali 
dobrou vizitku, když nás pořadatelé letos 
opět pozvali. To je pro mě taková třešnička 
na dortu.
 » Jak moc při závodech záleží na síle 

a jak moc na schopnosti překonávat neče-
kané překážky?

Je to tak půl na půl. Sílu musíte mít, 
bez tréninku to nejde, ale zároveň musíte 

SILÁK HASIČ DOBÝVÁ SVĚT
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mít správně nastavený centrální nervový 
systém. U  silových disciplín se měří výkon 
za minutu. Můžete třeba jednou zvednout 
300kilogramové závaží, ale při těchto 
soutěžích takovou váhu zvedáte minutu. 
Rozhoduje síla plus technika a  mentální 
odolnost.
 » Příští rok se vydáte do Spojených států 

znovu?
Ne! Pětadvacet let jsem se zúčastňoval 

různých hasičských světových her, mistrov-
ství republiky a podobně, nicméně už jsem 
rodině slíbil, že závodit nebudu.
 » Soutěž se koná pod patronátem Arnol-

da Schwarzeneggera. Měli jste možnost 
se s tímto hercem, sportovcem a bývalým 
guvernérem Kalifornie potkat?

Viděli jsme se loni i  letos. Se všemi se 
pozdravil a  říkal, že je na hasiče nesmír-
ně pyšný. Vnímá tohle povolání jako jedno 
z  nejdůležitějších. I  proto pro ně tuto sou-
těž organizuje. Přiznám se, že jsem vždycky 
chtěl Schwarzeneggera vidět. Samozřejmě 
to je super moment, když vám podá ruku 
zrovna on.
 » Jaké Schwarzeneggerovy filmy máte 

nejraději?
Asi Terminátora. Jako dítě jsem se často 

díval i na Barbara Conana.
 » Vytyčil jste si další životní limity?

Hlavně zdraví a spokojenou rodinu. Cvi-
čit samozřejmě budu stále, ale hlavně pro 
vlastní potěšení. Poslední půlrok byl totiž 
hodně krušný. V  mnohém mi to otevřelo 
oči. Trenér mi říkal, že tréninky, které jsem 
odcvičil, byly na úrovni vrcholových spor-
tovců. Makal jsem i dvě a půl hodiny denně. 
Někdy jsem padal na držku. Jakmile byl tré-
nink, všechno šlo stranou, přes to nejel vlak. 
I  když se mi nechtělo, musel jsem veškerá 
naplánovaná cvičení absolvovat.
 » Co jste se o  sobě díky této výzvě 

dozvěděl?
Co se týká výkonu, tak jsem se hodně 

zlepšil. Po fyzické stránce jsem se oprav-
du posunul. Třeba jsem od trenéra dostal 
za úkol zvedat a  nosit 130kilogramový py-
tel. Začátky byly těžké, ale postupně jsem 
100 metrů v tělocvičně ušel. Loni pořadatelé 
prozradili jednotlivé disciplíny měsíc před 
soutěží. Letos jsem se je dozvěděl dříve. 
A přestože jsem je půl roku trénoval, nemo-
hu říci, že bych je všechny technicky zvládal 
dokonale.
 » Co byste označil za svůj největší spor-

tovní úspěch?
Čtyřikrát jsem vyhrál Světové hasičské 

a  policejní hry v  silovém trojboji. Párkrát 
i  v  páce. Jako trenér jsem vedl českou re-
prezentaci v soutěži TFA (The Toughest Fi-
refighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije). A ti 
kluci vyhrávali všude, kam přijeli.

 » Proč jste se stal hasičem?
Může to znít jako klišé, ale ke mně to 

pasuje. Baví mě pomáhat lidem. Dnes jsem 
velitel směny v  Integrovaném výjezdovém 
centru Ostrava-Jih a  při výjezdech vedu 
desetičlenný tým. Když jsme u zásahu, kde 
je třeba vytáhnout lidi z auta, nebo otevřít 
byt, kde paní volá o  pomoc, nebo hasíme 
požár, tak mým cílem je, abych postiženým 
pomohl.
 » Kde je podle vás hranice mezi tím být 

odvážný a  zároveň dodržovat pravidla 
bezpečnosti?

Důležitý je zdravý selský rozum. Člověk 
musí někdy riskovat, ale zároveň si musí 
uvědomovat, co může nastat a  zvažovat 
veškeré okolnosti. Třeba vám u  hořícího 
baráku řeknou: „Tam možná zůstala paní.“ 
A vy vidíte, že v tom domě už pomalu pa-
dají krovy, jak je ohořelý, a máte jen chvíli na 
rozhodnutí, zda tam někoho pošlete, nebo 
své lidi s ohledem na bezpečnost stáhnete. 
Hranice mezi tím být odvážný a obrovským 
průserem, je opravdu hodně tenká.
 » Na jaký nebezpečný zásah nikdy 

nezapomenete?
Jako hasič pracuji 27 let, takže jich bylo 

opravdu hodně. Zasahoval jsem třeba ve 
Studénce, když se tam v roce 2008 zřítil do 
vlakového kolejiště most. Před dvěma lety 
jsme hasili skládku autovraků a  tonerů ve 
Vítkovicích, což byl jeden z  největších zá-
sahů za poslední roky. Byl jsem i u mnoha 
dopravních nehod, kde byli těžce zranění 
a bohužel i mrtví.
 » Dodržujete nějaký rituál, aby k podob-

ným situacím docházelo co nejméně?
Ne, nic takového nemám. Ani v práci, ani 

před soutěží. Žádná novoroční předsevzetí 
si nedávám. Stejně jsem je nikdy nesplnil. 

(smích) Beru život, jak přijde. Zdravě namo-
tivovat mě však dokáže dobrá rocková pís-
nička, třeba od skupiny Kabát. Anebo různé 
nečekané okolnosti.
 » Povídejte…

Velkou radost mi udělalo, že do Columbu 
přiletěla manželka s dětmi. Byl jsem v hote-
lu a najednou mi volá manželka, ptá se, kde 
jsem a  zda bych pro ně nepřijel na letiště. 
(smích) Vůbec jsem to nevěděl, že se chys-
tají do Spojených států vydat. Bylo to velké 
a  příjemné překvapení. O  to více člověka 
mrzí, že dopadl, jak dopadl.
 » Vracíte se rád na Jih?

Určitě. Potěšilo mě třeba, že v  blízkosti 
bytu mých rodičů na ulici Provaznická bylo 
postaveno krásné hřiště pro děti. Líbí se mi 
i nové byty, které se na Jihu staví. Momen-
tálně sice bydlím jinde, ale stále se považuji 
za Ostravana. Žil jsem zde až do svých dva-
atřiceti let. Často vzpomínám, když jsme 
jako malí hrávali hokej nebo chodili na ne-
dalekou haldu bobovat.
 » Co vám pomáhá relaxovat?

Sport, jízda na motorce, rodina. Hlavně 
sport u  nás má důležitou roli. Manželka je 
sportovně založená a naše děti hrají base-
ball za Arrows Ostrava.

SILÁK HASIČ DOBÝVÁ SVĚT

Foto: 4× archiv Miroslava Šína
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL MĚSTSKÉHO 
OBVODU OSTRAVA-JIH PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Zápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, se uskuteč-
ní 3. a 4. května 2023 v jednotlivých mateřských školách.
Registrace žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zahájena 20. dubna 2023 přes portál předškolního vzdělá-
vání na adrese: ms.ostrava.cz.

Zákonný zástupce vyplní na internetu při-
hlášku pro příslušnou mateřskou školu a  ve 
dnech zápisu se dostaví s vytištěnou přihláš-
kou a potvrzením od lékaře do vybrané ma-
teřské školy.

V případě, že zákonný zástupce dítěte 
nemá možnost vyplnit přihlášku elektronic-
ky, dostaví se do příslušné mateřské školy, 
kde mu bude poskytnuta přihláška v listinné 
podobě.

 » Předškolní vzdělávání se organizuje 
zpravidla pro děti ve věku od tří do šesti 
let, o přijetí dítěte rozhoduje ředitel ma-
teřské školy.

 » Předškolní vzdělávání je povinné pro 
děti, které dosáhnou pátého roku věku 
ke dni 31. srpna 2023.

 » Rodiče jsou povinni zapsat své dítě k po-
vinnému předškolnímu vzdělávání, neuči-
ní-li tak, dopustí se přestupku, za který jim 

může být vyměřena pokuta až 5 tisíc korun.
 » Počet přijatých dětí podléhá stanovené 

kapacitě mateřské školy.

Školským obvodem mateřských škol, 
zřízených rozhodnutím zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, je území 
statutárního města Ostravy.

Přehled mateřských škol je zveřejněn na 
webových stránkách: skolynajihu.cz.

MATEŘSKÁ ŠKOLA HARMONIE, 
ZLEPŠOVATELŮ 27

www.msharmonie.cz

Počet tříd: 2 věkově smíšené
Kapacita: 56
Telefon: 731 152 892, 731 152 895
E-mail: info.zlepsovatelu@msharmonie.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
ŠPONAROVA 16

www.msharmonie.cz

Počet tříd: 3 věkově smíšené
Kapacita: 84
Telefon: 731 152 890
E-mail: ms.sponarova@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
MITUŠOVA 4

www.msharmonie.cz

Počet tříd: 3 věkově smíšené
Kapacita: 112
Telefon: 731 152 893
E-mail: ms.mitusova4@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
MITUŠOVA 6

www.msmitusova6.cz

Počet tříd: 5 standardních a 1 logopedická
Kapacita: 150
Telefon: 596 725 503, 601 090 511
E-mail: sedlackova@msmitusova6.cz 

info@msmitusova6.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
ADAMUSOVA 7

www.msadamusova.cz

Počet tříd: 6 standardních a 1 pro děti od 
dvou let

Kapacita: 164
Telefon: 595 782 584, 774 788 677
E-mail: sekretariat@msadamusova.cz 

reditelka@msadamusova.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
KLEGOVA 4

www.msklegova.cz

Počet tříd: 4 standardní a 1 pro děti se 
spec. vzděl. potřebami

Kapacita: 132
Telefon: 596 787 528, 774 788 677
E-mail: reditelka@msadamusova.cz 

sekretariat@msadamusova.cz

HRABŮVKA

1414

ZÁPISY



www.ovajih.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
MJR . NOVÁKA 30

www.mjrnovaka.zskrestova.cz

Počet tříd: 4 běžné a 2 logopedické
Kapacita: 120
Telefon: 596 719 028, 734 310 070
E-mail: tereza.ondrejova@zskrestova.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
I . HERRMANNA 23

iherrmanna.zskrestova.cz

Počet tříd: 2 standardní a 2 speciální pro 
děti s očními vadami

Kapacita: 80
Telefon: 596 716 419, 602 221 409
E-mail: tereza.ondrejova@zskrestova.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
MITUŠOVA 90

www.msmitusova90.cz

Počet tříd: 5
Kapacita: 140 dětí
Telefon: 732 380 000
E-mail: fuchsova@msmitusova90.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
A . GAVLASE 12A

www.sedmikraskaapampeliska.cz

Počet tříd: 4 standardní a 1 logopedická
Kapacita: 126 dětí
Telefon: 775 563 767, 596 711 301
E-mail: ms.gavlase@cmail.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
J . MALUCHY 13

www.sedmikraskaapampeliska.cz

Počet tříd: 4 standardní a 1 logopedická
Kapacita: 126 dětí
Telefon: 596 723 767, 725 075 111
E-mail: ms.gavlase@cmail.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
A . KUČERY 31

www.zsakucery.cz

Počet tříd: 6
Kapacita: 168
Telefon: 725 987 849
E-mail: zastupce3@zsakucery.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
F . FORMANA 13

www.msformana.cz

Počet tříd: 4 standardní, 1 Montessori, 
3 speciální zřízené dle § 16 
školského zákona

Kapacita: 162
Telefon: 725 528 493, 777 079 918
E-mail: skola@msformana.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
J . MALUCHY 105

www.zskosare.cz

Počet tříd: 3 standardní a 1 logopedická
Kapacita: 96
Telefon: 596 712 227
E-mail: ms.j.maluchy.105@volny.cz 

msmaluchy105@kosare.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
B . DVORSKÉHO 1

skolka.zsdvorskeho.eu

Počet tříd: 2 heterogenní, 2 heterogenní 
s částečnou výukou angličtiny, 
1 sportovní (zaměření: atletika, 
gymnastika, bruslení), 1 pro 
děti od dvou do tří let

Kapacita: 168
Telefon: 596 711 417
E-mail: skolka@zsdvorskeho.eu

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
MOZARTOVA 9

www.zs-brezinova.cz

Počet tříd: 2 standardní
Kapacita: 50
Telefon: 596 788 385, 778 409 857
E-mail: materska.skola@zs-brezinova.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
P . LUMUMBY 14

www.zskosmonautu13.cz

Počet tříd: 4 standardní
Kapacita: 104
Telefon: 596 748 155, 725 952 099
E-mail: lumumby14@email.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
P . LUMUMBY 25

www.kosmonautu15.cz

Počet tříd: 5 věkově smíšených a 1 
logopedická

Kapacita: 140
Telefon: 603 167 885
E-mail: z.stachelova@kosmonautu15.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
VOLGOGRADSKÁ 4

www.ms-volgogradska4.webnode.cz

Počet tříd: 4 standardní
Kapacita: 100
Telefon: 596 750 154, 724 001 756
E-mail: msvolgogradska4@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
GURŤJEVOVA 9

www.ms-gurtjevova.webnode.cz

Počet tříd: 3 běžné a 1 speciální pro děti 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami

Kapacita: 100
Telefon: 596 746 066, 724 001 755
E-mail: msgurtjevova@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
ZA ŠKOLOU 1

www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 2 standardní a 1 pro děti od 
dvou let

Kapacita: 78
Telefon: 725 059 525, 602 511 622
E-mail: ms.zaskolou@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
TYLOVA

www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 2 standardní a 2 logopedické
Kapacita: 84
Telefon: 724 049 005
E-mail: mstylova@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
TARNAVOVA

www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 3 standardní
Kapacita: 84
Telefon: 725 059 224
E-mail: ms.tarnavova@seznam.cz

BĚLSKÝ LES ZÁBŘEH
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
U ZÁMKU

www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 3 standardní
Kapacita: 65
Telefon: 725 059 590
E-mail: ms.u-zamku@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
REZKOVA 14

www.zshorymirova.cz

Počet tříd: 3 standardní, 1 s polytechnickým 
vzděláváním a 1 s výukou 
angličtiny

Kapacita: 140
Telefon: 596 789 929, 720 588 511
E-mail: davidovaskolka@zshorymirova.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
VÝŠKOVICKÁ

www.skolavolgogradska.cz

Počet tříd: 5 standardních, akceptují 
sourozence v jedné třídě

Kapacita: 140
Telefon: 596 750 879, 770 139 283
E-mail: lucie.deszkasova@ 

skolavolgogradska.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
STAŇKOVA 33

www.msstankova.cz

Počet tříd: 4 standardní a 2 logopedické
Kapacita: 150
Telefon: 602 531 555, 596 737 543
E-mail: msstankova@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
SRBSKÁ 4

www.srbska.msstankova.cz

Počet tříd: 4 standardní a 1 logopedická
Kapacita: 140
Telefon: 596 738 073, 602 729 931
E-mail: mssrbska@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
PŘEDŠKOLNÍ 1

www.msserikova.cz

Počet tříd: 4 standardní, 1 pro děti od 
dvou let a 1 pro děti s vadami 
řeči

Kapacita: 134
Telefon: 596 749 018, 724 023 422
E-mail: skolka@zsserikova.cz 

lucie.hotarkova@zsserikova.cz

VÝŠKOVICE

www.ovajih.cz
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REZERVACE ZÁJEZDŮ ZAČÍNÁ V DUBNU
Během května a  června se uskuteční 

jedenáct autobusových zájezdů pro obča-
ny starší 60 let. Cílovými destinacemi jsou 
mimo jiné Muzeum sklářství v  Karolince, 
termální park ve Velkých Losinách, Zlatoko-
pecký skanzen, Farma Klokočov, Svíčkárna 
v  Olomouci, Stezka v  oblacích na Pustev-
nách atd. Zájezdy si zájemci mohou rezer-
vovat online od 13. dubna od 10 hodin.

Ještě předtím jsou v  Kulturním domě 
K-TRIO v Hrabůvce naplánována tři školení, 
kde si cestovatelé zdarma vyzkouší rezerva-
ci nanečisto a získají odpovědi na své dota-
zy. Termíny školení jsou: 11. dubna od 10 do 
11 hodin a od 14 do 15 hodin, 12. dubna od 

10 do 11 hodin. Nově se každý senior může 
přihlásit jako účastník na jeden zájezd a na 
neomezený počet zájezdů jako náhradník.

Občané s trvalým bydlištěm na Jihu mají 
na každý zájezd zvýhodněnou cenu 150 ko-
run. Aktuální informace jsou k dispozici na 
webu: kulturajih.cz.

Projekt je realizován za finanční podpo-
ry Moravskoslezského kraje z Programu na 
podporu zdravého stárnutí v Moravskoslez-
ském kraji na rok 2023.

JUBILANTI BŘEZEN
Božena Formanová .  .  .  .  .  .  . 97 let
Božena Nečesaná .   .   .   .   .   .   .   . 96 let
Ludmila Sýkorová .   .   .   .   .   .   .   . 96 let
Vlasta Závodná .   .   .   .   .   .   .   .   . 96 let
Jarmila Šenová .  .  .  .  .  .  .  .  . 95 let
Jaroslava Kříčková  .  .  .  .  .  .  . 92 let
Anna Stříbná .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92 let
Anna Matýsková  .  .  .  .  .  .  .  . 92 let
Vilém Fiala .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  91 let
Ludmila Nováková  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Dagmar Kučerová.   .   .   .   .   .   .   . 90 let
Čeněk Hanák .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 90 let
Maria Tyrolová .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Jan Vodička  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Konstantinos Karamanis .   .   .   .   . 85 let
Jozef Michnica .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let

Ivan Chatrný .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Otokar Svršek  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Otakar Breyer   .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Stanislava Venglošová.   .   .   .   .   . 80 let
Milada Rozsypalová .   .   .   .   .   .   . 80 let
Josef Nerad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Věra Pokusová .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Břetislav Žebrák  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Bohumír Bindač   .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marie Francková  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jana Axmanová   .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Zdeňka Černá   .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Miroslava Hrušková .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jozefa Skybíková .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Danuška Hurdesová .   .   .   .   .   .   . 80 let
Anna Pazdírková .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Božena Zapalačová .  .  .  .  .  .  . 80 let
František Rybovič.   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Renata Blombergová .  .  .  .  .  . 80 let
Hana Garlíková .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jiří Král  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Zdeněk Auda .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Mária Gabrielová .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marie Buroňová.   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Mária Neradová.   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Jarmila Grygarová   .  .  .  .  .  .  . 80 let
Boris Kala  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Bohumil Bořuta.   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Jana Valachovičová .  .  .  .  .  .  . 80 let
Alena Zelinová .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Šťastný člověk nevnímá čas. 
— Stefan Zweig

KDO SE STANE MISS BABČA 
A ŠTRAMÁK ROKU?

Seniorky a senioři, kteří rádi překonávají 
výzvy a chtějí se učit novým věcem, se už 
mohou hlásit do soutěží Miss Babča a Štra-
mák roku. Soutěž je určena pro ženy a muže 
starší 65 let (v době konání okresního kola) 
s  trvalým bydlištěm v  Moravskoslezském 
kraji. Zájemci či zájemkyně mohou pro při-
hlášení využít například online formulář na 
webových stránkách: babca-stramak.cz. 
Uzávěrka přihlášek je 3. května 2023. Finá-
le obou soutěží se uskuteční 27.  září 2023 
v kulturním domě Akord. Okresní kola jsou 
naplánována na 14. června.

Vítězka sedmého ročníku Miss Babča 
bude reprezentovat Moravskoslezský kraj 
v celostátním finále Babička roku 2023.

Pro podrobnější informace lze kontak-
tovat koordinátory projektu na e-mailové 
adrese: babca-stramak@akord-poklad.cz.

Foto: Kultura Jih

VYDAŘENÝ PLES

Populární zpěvačka Heidi Janků byla hlav-
ní hvězdou plesu seniorů, který se uskutečnil 
9. března v kulturním domě Akord v Zábře-
hu. Příchozí si užili bohatý program s  řadou 
scének a kulturních vystoupení. K tanečnímu 
veselí návštěvníků vydatnou měrou přispěla 
skupina Klasik. Akci moderovali Zdeněk Kačor 
z Akordu a Šárka Zubková, referentka odboru 
kultury a vztahů s veřejností.
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Městský obvod Ostrava-Jih podpo-
řil od roku 2020 činnost zapsaného 
spolku Andria částkou 30 tisíc korun, 
a  to na celoroční práci mažoretek 
a roztleskávaček.

MAŽORETKY, KTERÉ SE VĚNUJÍ I TÁBOŘENÍ

Mažoretková skupina Andria působí 
v Ostravě od roku 2000. V současné době 
její členky trénují ve Středisku volného 
času Ostrava-Zábřeh v pobočce na Dubině 
a v Základní škole V. Košaře.

„Malé Andrianky se učí základům spor-
tovní gymnastiky, práci s  hůlkou, třásněmi 

a  taneční průpravě. Postupně zkoušejí slo-
žitější prvky a  vytvářejí se nové sestavy,“ 
uvádí trenérka Šárka Kolébalová s tím, že se 
skupina účastní různých kulturně-společen-
ských akcí, jako jsou například Čokofestival, 
Léto na Masarykáči, ale mažoretky lze vidět 
i na mnoha plesech či bálech, v celém Mo-
ravskoslezském kraji.

„Pro letošní sezonu máme nachystáno 
devět choreografií, s  nimiž se ukážeme na 
několika soutěžích,“ říká Kolébalová. V  loň-
ském roce se sportovkyně zúčastnily 20 
soutěží, kde získaly pět zlatých, pět stříbr-
ných a šest bronzových medailí.

Ve skupině kladou velký důraz i  na se-
pětí spolku a  rodičů mažoretek. Děti se 
pravidelně s  rodiči účastní letního tábora 
nedaleko přehrady Bystřička, kde kromě 

tréninku rozvíjejí základní dovednosti tábo-
ření v  přírodě. „Neustále nabíráme šikovné 
mažoretky a  také nepohrdneme mladou 
ambiciózní trenérkou. Velké poděkování sa-
mozřejmě patří městskému obvodu Ostra-
va-Jih i našim dalším sponzorům za finanční 
podporu a zajištění,“ uzavírá trenérka Šárka 
Kolébalová.

Další informace jsou na webové stránce: 
andrianky.cz.

LATIFAH VNÍMÁ TANEC JAKO FORMU MEDITACE
Půvabný závan Latinské Ameriky či Jižní 

Ameriky nebo Středního východu? I to je na 
Jihu díky tanečnímu studiu Latifah možné. 
V čele studia, které v našem obvodě fungu-
je od roku 2007, je tanečnice, choreografka 
a lektorka Kamila Koběrská alias Latifah.

„V dětství jsem začala s disco dance, pak 
přišly latinskoamerické tance a v roce 2003 
jsem poprvé vyzkoušela orientální tanec,“ 
vrací se ke svým uměleckým začátkům Ka-
mila Koběrská s tím, že právě posledně zmí-
něná disciplína jí doslova učarovala. Vnímá 
ji komplexně se spoustou kladů pro každo-
denní život.

„Jde o propojení tance, zdraví a psychic-
ké pohody. Pohyby, které zde používáme, 
jsou pro lidské tělo velmi prospěšné. Pomá-
hají léčit bolesti zad, migrény, posilují a pro-
tahují svaly v celém těle, ale také díky pro-
krvení vnitřních orgánů pomáhají s různými 
ženskými problémy,“ vysvětluje Latifah, jež 
v  současné době vyučuje také brazilskou 
sambu nebo tahitský tanec.

„Do našich kurzů se může přihlásit každá 
žena nebo dívka. Ve všech stylech nabízíme 
jak kurzy pro začátečníky, tak pro pokroči-
lé, speciální tematické semináře, víkendové 
workshopy i  soukromé lekce. Zájemkyně, 

které láká soutěžení, se zase mohou stát 
členkami soutěžních skupin,“ říká dále Ka-
mila Koběrská, jež v současné době se svým 
týmem připravuje každoroční Latifah show. 
Letos se tato akce uskuteční 9. června v Di-
vadle loutek Ostrava.

Účastnice soutěže Česko Slovensko má 
talent spoléhá při svých výukových lekcích 
na osobní přístup. „Kurzy vedu sama. Svým 
kurzistkám se snažím předat to nejlepší, co 
jsem se za svou kariéru naučila. Vzhledem 
k  tomu, že ve skupinkách máme maximál-
ně deset žen nebo dívek, panuje u nás přá-
telská a uvolněná atmosféra. Jsem ráda, že 
mnohé z nich se k nám vracejí,“ zdůrazňuje.

Latifah za jeden ze svých největších 
úspěchů považuje fakt, že už téměř dvacet 
let je jejím zaměstnáním její největší koní-
ček. „Dá se říci, že jsem protančila většinu 
mého života. Miluji každý pohyb. Tanec 
je pro mě také forma meditace, bytí v pří-
tomnosti a  vlastně i  způsob života a  péče 
o sebe,“ říká na závěr pohledná tmavovláska 
Kamila Koběrská.

Podrobnější informace o  aktivitách ta-
nečního studia Latifah se sídlem na ulici Zá-
vodní v Hrabůvce jsou uvedeny na webové 
stránce: latifah.cz.

PODPORA SPOLKŮ
Městský obvod Ostrava-Jih podporuje 
aktivity spolků prostřednictvím účelo-
vých dotací.
Zájemci však mohou využít také nefi-
nanční formu pomoci. Může se jednat 
například o zapůjčení pivních setů, lehá-

tek či stanů. V  minulosti o  tuto pomoc 
požádal například spolek Elegant, který 
každoročně připravuje akce Promenáda 
v Jubilejní kolonii, Čaj o páté v Družstvu, 
Výškovické swingování i  řadu cyklistic-
kých vyjížděk.

Podrobnější informace zájemcům po-
skytnou na odboru kultury a  vztahů 
s  veřejností (Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih, Horní 3, Hrabůvka, budova 
A, kancelář 105). Volat lze i na telefonní 
číslo: 599 430 230.

Latifah má pro letošní rok velký cíl. Chtěla 
by vytvořit online lekce pro širokou veřej-
nost, aby si každý mohl užít tanec i  z po-
hodlí domova.

Foto: archiv Latifah

Foto: archiv Andria

www.ovajih.cz
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ČTYŘDENNÍ FESTIVAL PŘEDSTAVÍ 
KRÁSY A NETRADIČNOSTI JIHU
Ani v roce 2023 nebudou milovníci oblíbeného festivalu zaměřeného na historii našeho obvodu ochuzeni. Osmý ročník 
Dnů památek na Jihu letos nabídne hned čtyři dny plné historie i nových pořadů. Akce se uskuteční od 13. do 16. dubna.

Dny památek na Jihu se letos uskuteční 
krátce před Mezinárodním dnem památek 
a  historických sídel, který připadá každo-
ročně od roku 1982 na 18. dubna. 

Městský obvod se k této události připojí 
čtyřdenní přehlídkou akcí pro milovníky his-
torie Jihu.

„Chybět nebude fotoprojekce unikátních 
historických fotografií v  nezvyklém pro-
středí – návštěvníci je zhlédnou na jednom 

z největších stříbrných pláten na Ostravsku, 
a  to v  Kině Luna. Bude to určitě nevšední 
zážitek. V pátek 14. dubna dostanou zájem-
ci poprvé v  historii obvodu možnost projít 
všechna zákoutí naší radniční budovy a do-
zvědět se zajímavosti z její minulosti. Víkend 
pak nabídne osm komentovaných vycház-
kových okruhů napříč Jihem,“ říká kronikář 
Petr Lexa Přendík, který návštěvníky prove-
de všemi čtyřmi dny.

Zájemci o  akci v  Kině Luna (13.  dubna) 
musí mít vstupenku, která jim bude vydána 
zdarma (v pokladně kina nebo na recepci 
Kulturního domu K-TRIO) na ulici Dr. Martín-
ka v Hrabůvce.

Pokud jde o  komentovanou prohlídku 
radnice (14. dubna), je potřeba si předem re-
zervovat místo vzhledem k omezené kapa-
citě. Další komentované vycházky jsou pří-
stupné zdarma a bez předchozí rezervace.

ČTVRTEK 13 . DUBNA
OSTRAVA JIH 
V HISTORICKÝCH 
VYOBRAZENÍCH
Místo konání: KINO LUNA
Začátek akce: v 17 hodin

Jak vypadaly jednotlivé části Jihu v roce 
1900, 1950 či 1980? To zájemcům přiblíží 
velkoformátová projekce historických sním-
ků a  pohlednic. Pozornost bude věnovaná 
jak historické zástavbě, tak i  panelovým 
sídlištím. Fotopřednáška ve zkratce přiblíží 
dějiny Jihu v posledních 120 letech.

Příchozí si mohou vyzvednout místenku 
zdarma v pokladně Kina Luna nebo na re-
cepci KD K-Trio. Délka přednášky je přibliž-
ně 90 minut.

PÁTEK 14 . DUBNA
KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY 
RADNICÍ OSTRAVA-JIH
Místo konání: RADNICE MĚSTSKÉHO 
OBVODU OSTRAVA-JIH
Začátek akce: v 16, 17 a 18 hodin

Protiletecký kryt, zázemí obřadní síně, 
kanceláře vedení, balkón v  průčelí, radní 
a  zastupitelský sál či půdní prostory. Jak 
vypadají běžně nepřístupná místa radnice 

městského obvodu Ostrava-Jih? K  čemu 
budova sloužila a jak se měnilo její využívá-
ní? To vše se příchozí dozvědí v  rámci ko-
mentované vycházky radničními objekty.

Maximální kapacita vycházky je 20 osob. 
Místa si lze rezervovat od pondělí do pátku 
od 8 do 12 hodin na telefonním čísle: 
605 292 238. Sraz je vždy před radnicí. Dél-
ka prohlídky je přibližně 55 minut.

SOBOTA 15 . DUBNA
OSOBNOSTI ODPOČÍVAJÍCÍ 
POD KORUNAMI LIP
Místo konání: ZÁBŘEŽSKÝ HŘBITOV
Sraz: v 10 hodin u boční brány hřbitova na 
ulici U Studia

Během komentované vycházky jedním 
z  nejmenších ostravských hřbitovů se ná-
vštěvníci seznámí s historií pohřbívání v Zá-
břehu. Velkou pozornost si vyslouží nejstarší 
části současného hřbitova, příchozí postup-
ně navštíví všechny tři části pohřebiště. Jed-
ním z bodů přednášky budou také funerální 
památky hřbitova – kříže, kaple či významné 
pomníky a náhrobky. Značná část vycházky 
se pak bude věnovat osobnostem, které na 
zdejším krchově sní svůj věčný sen.

Trasa měří 400 metrů, délka vycházky je 
75 minut.

SÍDLIŠTĚ 60 . AŽ 80 . LET
Místo konání: NOVÉ VÝŠKOVICE
Sraz: ve 12 hodin u tramvajové zastávky 
29. dubna na ulici Výškovická

Sídliště Nové Výškovice představuje jednu 
z částí megalomanského projektu urbanistic-
kého celku Jižní Město. Komentovaná vycház-
ka zmapuje nejen jednotlivé okrsky a stavební 
etapy sídliště Nové Výškovice, ale také zdejší 
umělecká díla, specifika panelových domů 
a  rovněž budou připomenuty okolnosti vý-
stavby jednotlivých budov občanské vyba-
venosti. Součástí vycházky je také ukázka 
historických snímků z  období výstavby sídli-
ště. Trasa je koncipovaná jako procházka po 
východní části zástavby, během níž budou 
představeny také typy panelových domů 
a standardy bydlení. Vycházka končí u pomní-
ku letce Františka Doležala, který zahynul při 
pádu letadla v roce 1974 na okraji sídliště.

Trasa měří dva kilometry, doba trvání je 
přibližně 90 minut.

OD LETIŠTĚ K NÁMĚSTÍ
Místo konaní: NÁMĚSTÍ OSTRAVA-JIH 
V HRABŮVCE
Sraz: ve 14.30 hodin na autobusové 
zastávce Náměstí Ostrava-Jih

Vycházka okolo Náměstí Ostrava-Jih na 
Horní ulici příchozí seznámí s dějinami sídli-
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ště v Hrabůvce a detailně se zaměří na vznik 
staveb v  jeho blízkosti (obchodní středisko 
Hlubiňák, poliklinika, věžové domy, finanč-
ní úřad, podchod, hotelový dům Hlubina). 
Řeč bude také o  významných uměleckých 
dílech minulého režimu, která byla součástí 
původního konceptu – nebudou to jen dvě 
kašny, ale také zaniklé dílo Sluneční hodiny 
či dosud existující mozaika Hrdinství práce/
Vítání osvoboditele, jež se řadí mezi největší 
v  České republice. Během závěrečné části 
se návštěvníci seznámí s okolnostmi vybu-
dování nového náměstí, které patří k  nej-
mladším místům svého typu v Ostravě. Sou-
částí vycházky je rovněž ukázka unikátních 
dobových fotografií.

Trasa měří je jeden kilometr. Délka před-
nášky je přibližně 75 minut.

UMĚLÝ KOPEC NAD 
SÍDLIŠTĚM
Místo konání: HALDA HRABŮVKA
Sraz: v 16.30 hodin u podchodu 
autobusové zastávky Benzina

Komentovaná vycházka vedoucí přes 
haldu v Hrabůvce seznamuje zájemce s mi-
nulostí průmyslové skládky, jejíž historie 
sahá do počátku 20. století. Během vycház-
ky zjistí, jak se halda vyvíjela v čase, dozvědí 
se informace o nynějších přírodních pomě-
rech a seznámí se se vznikem umělého je-
zera na vrcholu odvalu. Komentovaná vy-
cházka doprovázená četnými historickými 
fotografiemi dále povede kolem bývalých 
i současných náhonů vedoucích z řeky Os-
travice. Účastníci navštíví „tunelek“ z 30. let 
minulého století, vítkovický jez a představe-
na jim také bude minulost zaniklé vítkovické 
čerpací stanice. Závěr vycházky přiblíží řeku 
Ostravici a vítkovický jez.

Vzhledem k nerovnému terénu a blátu je 
doporučena pevná obuv. Trasa měří tři kilo-
metry. Délka vycházky je 120 minut.

NEDĚLE 16 . DUBNA
PO STOPÁCH TRAMVAJOVÉ 
DRÁHY PÍSKOVÉ 
DOLY – VÍTKOVICE
Místo konání: PÍSKOVÉ 
DOLY – VÍTKOVICE
Sraz: v 10 hodin na autobusové točně 
u zastávky Pískové doly

Komentovaná vycházka vede přesně 
v místech kolejí někdejší drobné dráhy Vítko-
vice – Zábřeh-Pískové doly, která byla uvede-
na do provozu v roce 1913. Do roku 1934, kdy 
byla dráha elektrifikovaná, zde jezdily pouze 
parní vozy. Během vycházky účastníci uslyší 
o různých plánech na vybudování tramvajové 
dráhy, o jejím finálním řešení a o prvních vo-
zech, takzvaných komárcích.

Součástí vycházky je ukázka dobových 
snímků, pohlednic a drážních map. Návštěv-
níci se dozvědí také informace o  jednotli-
vých stanicích, vlečných drahách, doprav-
ních nehodách a o zániku dráhy v 60. letech 
minulého století.

Trasa měří 1,6 kilometru. Délka přednáš-
ky je přibližně 90 minut.

TAJEMSTVÍ ZÁBŘEŽSKÝCH 
KAPLIČEK A KAMENNÝCH 
KŘÍŽŮ
Místo konání: STARÝ ZÁBŘEH
Sraz: ve 12.30 hodin na autobusové 
zastávce Pískové doly na ulici U Hrůbků

Komentovaná vycházka seznamuje zá-
jemce s  celou řadou církevních památek, 
které jsou rozesety po starém Zábřehu. Bě-
hem vycházky se dozvědí zajímavé příběhy 
z historie kapliček, kamenných i dřevěných 
křížů, zábřežských kostelů, Husova sboru, 
přičemž opomenuty nezůstanou ani zaniklé 
památky. 

Vycházka je doprovázena příběhy zá-
břežských obyvatel a ukázkami historických 
fotografií napříč 20.  stoletím. Pozornost 
bude věnována také kostelu Navštívení Pan-
ny Marie, který patří k nejstarším chrámům 
v Ostravě.

Trasa měří 2,3 kilometru. Délka vycházky 
je přibližně 90 minut.

PROCHÁZKA ZÁVODNÍ ULICÍ
Místo konání: ZÁVODNÍ ULICE
Sraz: ve 14.30 hodin na tramvajové 
zastávce Palkovského

Závodní ulice patří mezi nejstarší ulice 
Jihu. Komentovaná vycházka zájemce se-
známí s historií výstavby této hraniční ulice 
od 19.  století do současnosti. Připomene 
nejen velké stavby občanské vybavenosti 
(kino Lípa, Palác kultury a sportu, městský 
stadion, hotel ATOM), ale také historii vý-
stavby vilové čtvrti Zábřeh-Družstvo, vítko-
vický hřbitov a také stavbu zamýšlené drá-
hy Mariánské Hory – Brušperk.

Trasa měří dva kilometry. Délka vycházky 
je přibližně 90 minut.

NEJKRÁSNĚJŠÍ SÍDLIŠTĚ 
JIHU
Místo konání: JUBILEJNÍ KOLONIE
Sraz: v 16.30 hodin u tramvajové zastávky 
Jubilejní kolonie

Jubilejní kolonii z  let 1921–1950 lze řadit 
mezi vůbec nejkrásnější kolonie Ostrav-
sko-karvinského revíru. Procházka Jubilejní 
kolonií účastníky nadchne natolik, že bu-
dou přemýšlet, zdali jsou v  Ostravě nebo 
ve Vídni, v  dělnickém sídlišti nebo zámec-
kém areálu. Během vycházky se seznámí 
s  pěti stavebními etapami, v  nichž bylo 
sídliště budováno. Dozvědí se, čím byly jed-
notlivé etapy typické, a to nejen z hlediska 
architektury.

Chybět nebudou ani informace o  ob-
čanské vybavenosti, spolkovém životě, 
významných osobnostech či o  nynější pa-
mátkové ochraně a rekonstrukčních pracích. 
Součástí komentované vycházky je rovněž 
ukázka dobových snímků.

Trasa měří dva kilometry. Délka vycházky 
je přibližně 120 minut.

www.ovajih.cz
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ATLETICKÉ PŘEBORY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Třináct základních škol se 
zapojilo do atletických přebo-

rů, které se konaly 15.  března 
v Atletické hale města Ostravy. 

Soutěžící se museli popasovat 
se šesti disciplínami, konkrétně 
se skokem dalekým, během na 
60  metrů, vrhem koulí, během 
na 600 metrů (žákyně), respek-
tive 800  metrů (žáci), skokem 
vysokým a  smíšenou štafetou 
4 × 200 metrů.

Mezi osmáky zvítězila ZŠ Bo-
humíra Dvorského, na druhém 
místě se umístila ZŠ Provaznic-
ká a  třetí skončili mladí spor-
tovci ze ZŠ Šilheřovice. Mezi 
deváťáky si nejlépe vedla ZŠ 
Lukášové a  Klegova, stříbrnou 
příčku obsadili chlapci a  dívky 
ze ZŠ Bohumíra Dvorského a na 

bronzový stupínek vystoupali 
žáci a  žákyně ze ZŠ Březinova. 
Medaile nejlepším předávali 
radní Martina Jarošková, Radim 
Ivan a Jiří Stráník.

„Jsme rádi, že se atletické 
přebory těší stále větší oblibě. 
Letos se přihlásil rekordní počet 
škol. Byly vidět opravdu parádní 
výkony, mnozí účastníci překo-
nali své osobní rekordy. Navíc 
věříme, že právě díky takovým-
to akcím přilákáme k  pravidel-
nému sportování více školáků,“ 
uvedl místostarosta Radim Ivan, 
v jehož gesci je mimo jiné škol-
ství a sport.

PŘEPLAVME SVŮJ 
LA MANCHE

Senioři z Jihu se opět zapo-
jili do celorepublikové soutě-
že Přeplavme svůj La Manche. 
Třicet dříve narozených Jižanů 
uplavalo během února 123 kilo-
metrů. Nejstarší účastník měl 80 
let. Nejkratší vzdálenost z  brit-
ského Doveru do francouzského 
Calais je přibližně 36 kilometrů.

Devátý ročník této plavecké 
výzvy vyhlásil SenSen, což je 
otevřené volně přístupné a ne-
formální sdružení seniorských 
klubů i  jednotlivců v  České 
republice.

POCIT VOLNÉHO PÁDU JAKO NEJVĚTŠÍ LÁKADLO
První místo na republikové 

úrovni a  druhé v  konfrontaci 
se zahraničními týmy. Taková 
je bilance Elen Zielinské z mist-
rovství České republiky a Czech 
Open v indoor skydivingu, tedy 
vnitřním parašutismu.

„Vnitřní parašutismus je let 
v silném proudu vzduchu v  tu-
nelu. Součástí tohoto sportu 
jsou simulace seskoku, akroba-
cie i  free style. Jsem členkou 

čtyřčlenného týmu s  Anetou 
Pařízkovou, Mikolášem Velič-
kou a Pavlou Mlýnkovou. Naším 
úkolem je v  situaci podobné 
stavu beztíže tvořit různé sesta-
vy,“ vysvětluje Elen Zielinská.

Žákyně ZŠ Bohumíra Dvor-
ského se indoor skydivingu 
věnuje tři roky. „Líbí se mi stav 
beztíže, pocit volného pádu 
jako z  letadla. Baví mě létání 
ve větších výškách nebo různé 

přelétávání,“ odpovídá na otáz-
ku, co jí přijde u  tohoto sportu 
atraktivní.

Elen Zielinská přiznává, že by 
v budoucnu chtěla skákat s pa-
dákem z  letadla, případně cílí 
i na pilotní průkaz na větroně. „V 
nejbližší době mě čekají závody 
evropské tunelové ligy,“ říká na 
závěr Elen Zielinská, která jezdí 
trénovat do polských Katovic, 
kde je nejbližší tunel.

FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY

V pátek 24.  února se konal 
fotbalový turnaj o  pohár sta-
rosty Martina Bednáře, který 

zorganizoval Výchovný ústav 
Ostrava-Hrabůvka. Jednadva-
cátého ročníku turnaje se zú-

častnilo deset týmů. Ve skupině 
A  zvítězilo mužstvo SPŠ Zen-
grova, druhá byla Vítkovická 
SPŠ a na třetím místě byli hráči 
Středního odborného učiliště 
autoopravárenského.

Ve skupině B si nejlépe vedl 
tým z Výchovného ústavu (VÚ) 
Ostrava-Hrabůvka, na stříbrné 
příčce skončili jejich kolegové 
z  VÚ Dřevohostice a  pomyslný 
bronz brali klienti VÚ Střílky.

Turnaje, který proběhl v  ha-
lách Vítkovické střední průmys-
lové školy na ulici Hasičská a  ve 
sportovním centru Dubina, zahájil 
slavnostním výkopem místosta-
rosta Radim Ivan. „Jako školák 
jsem měl sportovní turnaje vel-
mi rád. Důležité bylo, že i  když 
jsme na hřišti hájili barvy jiného 
týmu, tak po zápasech šlo veš-
keré soupeření stranou, a zůstali 
jsme kamarádi,“ uvedl k akci mí-
stostarosta Ivan.

Foto: ZŠ B. Dvorského
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA NA HULVÁCKÉ ULICI
Sudoku: 74924 5416348 = ČTVRT STOLETÍ
Doplňovačka: GYMNASTKA

SPECIÁLNÍ  SUDOKU  S  TAJENKOU

      Sudoku řešíme obvyklým způsobem s tím doplňkem, že čísla 1, 2 a 3 spolu sousedí 
      v každém řádku i čtverci 3x3, jejich vzájemné pořadí se samozřejmě může měnit.
      Tajenku v prostředním sloupci odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena:
      P, Á, O, S, N, U, H, U, K.

4 7 2

1 9

3

6 8 5 1 3

1 6 8 9

9 5 2 6 7

5

3 7

5 2 4

4 5 6 7 8 9 3 1 2

2 1 3 4 5 6 7 9 8

7 8 9 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 4 5 1 2 3

3 2 1 6 7 8 9 4 5

9 4 5 2 3 1 6 8 7

8 6 4 5 9 7 2 3 1

1 3 2 8 6 4 5 7 9

5 9 7 3 1 2 8 6 4

      Účinná reklama. Svérázný reklamní slogan v prodejně mobilních telefonů:
      Každý debil chce dnes mobil, proto nebuď hňup, a … (dokončení v tajence sudoku) !

Řešení:   852473961 = U NÁS HO KUP

Účinná reklama. Svérázný reklamní slogan v prodejně mobilních te-
lefonů: Každý debil chce dnes mobil, proto nebuď hňup, a… (dokon-
čení v tajence sudoku)! Sudoku řešíme obvyklým způsobem s tím 
doplňkem, že čísla 1, 2 a 3 spolu sousedí v každém řádku i čtverci 
3 × 3, jejich vzájemné pořadí se samozřejmě může měnit. Tajenku 
v prostředním sloupci odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme pís-
mena: P, Á, O, S, N, U, H, U, K.

SUDOKU S TAJENKOU
      PŘESMYČKY

Ostravské městské obvody 2.
Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti ostravských městských 
obvodů, nebo jejich částí. Interpunkční znaménka (kromě pomlčky) se
řešení nezúčastní.

 řešení:

 K  UČENCI  Kunčice

 KČ,  ČI  KUNY ?  Kunčičky

 MINA  SÁRY  HORKÉ  Mariánské Hory

 VIR  NA  TOM  Martinov

 KLEC  I  MÁCHOVI  Michálkovice

 OVAR,  VRÁSKA  A  MOST  Moravská Ostrava

 HAVAJ - ROSIT  Ostrava - Jih

 KOPEC  VE  TŘI  Petřkovice

 LEP  NÁS !  Plesná

 DOPADLA  NA  KORONU  Polanka nad Odrou

Ostravské městské obvody 2. Přesmýknutím hlásek dostaneme 
názvy deseti ostravských městských obvodů, nebo jejich částí. In-
terpunkční znaménka (kromě pomlčky) se řešení nezúčastní.

PŘESMYČKY

(Další otázku manželky se dozvíte z tajenky křížovky.)

Pomůcka:

Opuštění Antoušek

Zničený

Kus tkaniny

Dráb

Stovky

Smutek

Ožeh

Znalecká

Sobci

Čist.prášek

Letadla

Kotouč

Třikrát

Do té doby

Tajenka: TAK  MI  TEDA  VYSVĚTLI,  PROČ  STŘÍHÁŠ  TEN  METR

Křížovka s dárkem:  Dovolená.  „Karlíčku, líbí se ti se mnou na té letošní dovolené?" „Samozřejmě, že jo, Martičko. Užívám si to." 

Technicko- 
hospodář. 
pracovník 

(zkr.)

Indický 
feudál

Prudký 
pokles

Inic.dirig. 
Talicha

Pracovní 
schůze

Stávat se 
tmavým

Lenochod 
tříprstý

Starořec- 
ká mořská 

nymfa

Sportovní 
punčocha

Hřbet pod- 
ledovcové- 
ho původu

Čes.lékař. 
komora 
(zkr.)

Táhlý hlas 
osla

limp, 
Lydith, 
oesar

Velké 
dveře

Sestra 
Vinnetoua

1.DÍL 
TAJENKY

Sloven.žen. 
jméno (22.2.)

Jm.zpěv. 
Habery

Blatenské 
jezero

Obráběcí 
stroj

Značka 
objektivu

Slovensky 
„inkoust"

Dom.Ivana 
a Eliška Přední 

částiŽebráci 
(slang.)

2.DÍL 
TAJENKY

Inic.baviče 
Genzera

Vyhynulý 
pták

Zvuk 
trumpety

Celní kód 
Německa

Podzimní 
květina

Blázen 
(expr.)

Milánský 
fotb.klub

Starší SPZ 
Ústí n/Or.

Anglicky 
„ohebný"

Čes.politik 
(Petr)Jmenovitá 

tonáž os. 
aut (zkr.)

Pálivá 
pochutina

Celebeský 
buvol

Pohoří na 
Krétě

Typ vojen. 
letounů

3.DÍL 
TAJENKY

Slezské 
divadlo

Centrum 
(sloven.)

Zdivočelý 
pes

Jméno 
herečky 

Kačírkové

Starořím. 
bohyně 

lovu

Způsob 
barvení 
tkanin

Úkryt pro 
vozidlo

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

Dovolená. „Karlíčku, líbí se ti se mnou na té letošní dovolené?“ „Samozřejmě, že jo, Martičko. Užívám si to.“ (Další otázku manželky se dozvíte 
z tajenky křížovky.)

www.ovajih.cz
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KULTURA JIH

K-TRIO, Dr.  Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 
607 063 685; Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-
-Hrabůvka, tel.: 731 472 996; Klubovna, Odborář-
ská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 607 063 685 
www.kulturajih.cz, FB kdktrio

SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 4. od 14 do 16 hodin, K-TRIO 
VELIKONOČNÍ PERNÍČKOVÁNÍ
Tvořivé odpoledne pro děti s  nádechem veliko-
noční atmosféry. Vede lektorka Eva Gambalová. 
Vstupné 150 Kč

13. 4. od 10 do 17 hodin 
OSTRAVA – MĚSTO NA HRANICI
Jednodenní výlet. Jedenáctikilometrová komen-
tovaná procházka. Trasa začíná v Ostravě-Marti-
nově a  končí u  romantických výškovických tůní. 
Provází historik a  kronikář Petr Lexa Přendík. 
Vstupné 190 Kč / děti do 12 let zdarma.

16. 4. od 17 hodin, K-TRIO 
POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA
Tradiční oblíbená zábava s nádechem Velikonoc 
za doprovodu kapely UFO.  Vstupné 120  Kč / 
100 Kč (Kool Senior).

18. 4. od 16 do 18 hodin, Komorní klub 
KLUB AK – JSEM ŽENA
Dámský klub Anny Kührové plný proměn, zajíma-
vých hostů, sdílení a zábavy. Příchozí se naučí protáh-
nout obličejové svaly, mohou si nechat změřit hydra-
taci pleti a hodnoty vitamínů v těle. Vstupné 90 Kč.

20. 4. od 16 hodin, K-TRIO 
PEJSEK A KOČIČKA
Veselá pohádka pro děti. Vstupné 95 Kč.

22. 4. od 19 hodin, K-TRIO 
OLDIES – NEJVĚTŠÍ RETRO PECKY!
Jedinečná párty s  největšími disco a  rockovými 
hity. Vstupné 130 Kč.

23. 4. od 14 hodin, K-TRIO 
ZE SKŘÍNĚ DO SKŘÍNĚ… ANEB JARNÍ ÚKLID 
ŠATNÍKU
Jarní provětrání šatníků nepotřebného oblečení. 
Vstup zdarma / prodávající 100 Kč za stůl.

24. 4. od 10 do 11 hodin, Komorní klub 
KÁVIČKOVÁNÍ – AURA A ZÁŘIVÁ TĚLA
Co je to aura a  bioenergetické centrum? Jak si 
chránit vlastní energii? Na tyto a mnoho dalších 
otázek odpoví lektor Zdeněk Pešl. Vstupné 90 Kč.

28. 4. od 19 hodin, K-TRIO 
29. 4. od 17 hodin, K-TRIO 
TECHTLE MECHTLE A DIVOKÉ KOČKY
Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle 
přiváží novou divadelní show. Vstupné od 360 Kč.

KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ
8. 4. od 9 do 17 hodin, Klubovna 
JARNÍ KRAJINA
Kurz zaměřený na malbu jarní krajiny akrylovými 
barvami. V ceně veškerý materiál. Vede lektor To-
máš Oslizlok. Vstupné 1  600  Kč / 1  000  Kč (Kool 
Senior).

11. 4. od 15.30 do 17.30 hodin, Klubovna 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Barvení šátku pomocí solné techniky. Kurz se dvě-
ma lekcemi vede lektorka Šárka Hrbková. Vstupné 
800 Kč / 600 Kč (Kool Senior).

17. 4. od 16 do 17 hodin, Komorní klub 
24. 4. od 16 do 17 hodin, Komorní klub 
SEZNAMTE SE – JSEM CHYTRÝ TELEFON
Nastavení chytrého telefonu, seznámení s  jed-
notlivými tlačítky a  funkcemi. Vede lektorka Anna 
Kührová. Vstupné 125 Kč.

25. 4. od 18 do 19.30 hodin, K-TRIO 
ÚŽASNÁ ŽENA – RODIČ LEADER
Jak se naučit vnímat svou roli? Na čem ji stavět? Jak 
naše role sladit? Nejen na tyto otázky odpoví lektor-
ka Michaela Holišová. Vstupné 300 Kč.

KINO LUNA

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 751 712, 
601 593 837, www.kulturajih.cz, 
FB kinolunaostrava

1. a 2. 4. od 16 hodin 
6.–9. 4. od 17.15 hodin 
DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ (USA 
2023)
Dobrodružný / fantasy / komedie. Režie: John 
Francis Daley, Jonathan M. Goldstein, české zně-
ní, mládeži přístupný, 134 minut. Vstupné 150 Kč.

1. a 2. 4. od 19 hodin 
4. a 5. 4. od 19.15 hodin 
26. 4. od 19 hodin 
JOHN WICK: KAPITOLA 4 (USA 2023)
Thriller / akční / kriminální. Režie: Chad Stahelski, 
české titulky, od 15 let, 169 minut. Vstupné 150 Kč.

2. 4. od 10 hodin 
POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší (Paraplíčko, Cvr-
ček a housličky, Krtek a zápalky atd.), 64 minut. 
Vstupné 40 Kč.

3. 4. od 17 hodin 
IL BOEMO (ČR, Itálie, Slovensko 2022)
Historický / životopisný. Režie: Petr Václav, české 
znění, od 12 let, 140 minut. Vstupné 60 Kč.

3. 4. od 20 hodin 
BANGER. (ČR 2022)
Drama. Zběsilá jízda plná drog a rapu jedné pá-
teční noci ve filmu režiséra Adama Sedláka. Od 15 
let, 105 minut. Vstupné 120 Kč.

4. 4. od 17 hodin 
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA (Japon-
sko 2023)
Animovaný / akční / fantasy. Režie: Haruo Soto-
zaki, české titulky, mládeži přístupný, 108 minut. 
Vstupné 130 Kč.

5. 4. od 17 hodin 
ARVÉD (ČR 2022)
Drama. Režie: Vojtěch Mašek, od 12 let, 120 minut. 
Vstupné 60 Kč.

6.–10. 4. od 15 hodin 
SUPER MARIO BROS. VE FILMU (USA 2023)
PREMIÉRA.  Animovaný / komedie. Režie: Aa-
ron Horvath, Michael Jelenic, české znění, mlá-
deži přístupný, 92 minut. Vstupné 150 Kč, děti 
120 Kč.

6.–9. 4. od 20 hodin 
11. a 12. 4. od 20 hodin 
PAPEŽŮV VYMÍTAČ (USA 2023)
PREMIÉRA. Horor. Režie: Julius Avery, české titul-
ky, od 12 let. Vstupné 150 Kč.

10. 4. od 17.30 hodin 
TÁR (USA, Německo 2023)

Cate Blanchett září v  roli Lýdie Tár, jedné z nej-
slavnějších světových dirigentek. Drama, režie: 
Todd Field, české titulky, od 12 let, 157 minut. 
Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.

11. 4. od 17 hodin 
BUĎ CHLAP! (ČR 2023)
Komedie / dobrodružný. Režie: Michal Samir, 
mládeži přístupný, 96 minut. Vstupné 140 Kč.

13. 4. od 19.30 hodin 
METALLICA: 72 SEASONS – GLOBAL PREMIERE
Nové album Metalliky jediný večer v kinech. Ori-
ginální znění s  anglickými titulky, od 12 let, 120 
minut. Vstupné 300 Kč.

14.–16. 4. od 15.30 hodin 
ZACHRAŇTE TYGRA (Itálie 2022)
PREMIÉRA.  Dobrodružná cesta chlapce a  tygra 
do srdce Himaláje. Režie: Brando Quilici, čes-
ké znění, mládeži přístupný, 94 minut. Vstupné 
120 Kč.

14.–16. 4. od 17.45 hodin 
OSTROV (ČR 2023)
Komedie / dobrodružný / romantický. Režie: Ru-
dolf Havlík, od 12 let, 100 minut, 140 Kč.

14.–16. 4. od 20 hodin 
RENFIELD (USA 2023)
PREMIÉRA. Horor / komedie. Režie: Chris McKay, 
české titulky, od 15 let, 97 minut. Vstupné 150 Kč.

16. 4. od 10 hodin 
O MAŠINCE (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší (O zvířátkách pana 
Krbce, Bob a  Bobek  – Ve vzduchu, Divoké sny 
Maxipsa Fíka  – O  vynálezech atd.), 69 minut. 
Vstupné 40 Kč.

17. 4. od 17 hodin 
SLUŽKA (ČR / Slovensko 2022)
Drama / historické. Režie: Mariana Čengel Sol-
čanská, české znění, od 12 let, 110 minut. Vstupné 
100 Kč, senioři 60 Kč.

17. a 18. 4. od 19.30 hodin 
BASTARDI: REPARÁT (ČR 2023)
Drama / komedie. Režie: Tomáš Magnusek, od 12 
let, 80 minut. Vstupné 120 Kč.

18. 4. od 17 hodin 
HOPPER AMERICKÁ LOVE STORY
Edward Hopper patří k nejuznávanějším americ-
kým umělcům z pohledu kritiků i široké veřejnosti. 
Kdo ale opravdu byl tento pravděpodobně nejin-
spirativnější americký umělec všech dob? Režie: 
Phil Grabsky, české titulky, od 12 let, 94 minut. 
Vstupné 160 Kč.

19. 4. od 19 hodin 
DEJVICKÉ DIVADLO: UCPANEJ SYSTÉM
Přímý přenos derniéry představení přímo z prken 
Dejvického divadla s  Ivanem Trojanem, Mirosla-
vem Krobotem, Lenkou Krobotovou, Klárou Me-
líškovou a  dalšími hereckými hvězdami, cca 160 
minut. Vstupné 350 Kč.

20. 4. od 16 hodin 
VŠECHNO DOBŘE DOPADNE (ČR 2023)
Poetická esej líčí fascinující svět včelích úlů. Re-
žie: Miroslav Janek, mládeži přístupný, 79 minut. 
Vstupné 110 Kč.

20.–23. 4. od 17.45 hodin 
MAFIE MAMMA (Velká Británie, Itálie, USA 
2023)
PREMIÉRA.  Akční / komedie. Režie: Catheri-
ne Hardwicke, české titulky, od 12 let. Vstupné 
140 Kč.

20.–23. 4. od 20 hodin 
SMRTELNÉ ZLO: PROBUZENÍ (USA 2023)
PREMIÉRA. Horor. Režie: Lee Cronin, české titulky, 
od 15 let, 97 minut. Vstupné 150 Kč.

21.–23. 4. od 15 hodin 
MYŠKA A MEDVĚD NA CESTÁCH (Francie 2023)
PREMIÉRA. Animovaný / dobrodružný / rodinný. 
Režie: Julien Chheng, Jean-Christophe Roger, 
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české znění, mládeži přístupný, 80 minut. Vstup-
né 140 Kč, děti 120 Kč.

24. 4. od 17 hodin 
BUĎ CHLAP! (ČR 2023)
Komedie / dobrodružný. Režie: Michal Samir, 
mládeži přístupný, 96 minut. Vstupné 100 Kč, se-
nioři 60 Kč.

24. a 25. 4. od 19.30 hodin 
VELKÉ NIC (ČR 2022)
Dokument. Filmový štáb Víta Klusáka a Mariky 
Pecháčkové se na jaře 2020 vydal do prázd-
ných ulic a  dva roky sledoval reakce české 
společnosti na pandemii covid-19 v  odrazu 
vládních nařízení. Mládeži přístupný, 103 minut. 
Vstupné 120 Kč.

25. 4. od 17 hodin 
SESTRY V SEDLE (Francie 2023)
Komedie. Režie: Laurent Tirard, české titulky, mlá-
deži přístupný, 87 minut. Vstupné 130 Kč.

26. 4. od 17 hodin 
OSCAR SHORTS 2023
Exkluzivní kolekce animovaných krátkých filmů 
nominovaných na Oscara 2023. Od 12 let, 92 mi-
nut. Vstupné 100 Kč.

27.–29. 4. od 15.30 hodin 
30. 4. od 13.30 hodin 
MIA A JÁ VE FILMU (Austrálie, Německo 2022)
PREMIÉRA. Animovaný / dobrodružný / rodinný. 
Režie: Adam Gunn, Matthias Temmermans, čes-
ké znění, mládeži přístupný, 82 minut. Vstupné 
140 Kč, děti 120 Kč.

27.–29. 4. od 17.45 hodin 
KRÁSNÁ KATASTROFA (USA 2023)
PREMIÉRA.  Romantický / drama. Režie: Roger 
Kumble, české titulky, od 15 let, 105 minut. Vstup-
né 150 Kč.

27.–29. 4. od 20 hodin 
AIR (USA 2023)
Drama. Režie: Ben Affleck, české titulky, od 12 let, 
112 minut. Vstupné 150 Kč.

30. 4. od 16 hodin 
GIACOMO PUCCINI – TURANDOT
OPERA V KINĚ – ROYAL OPERA HOUSE. Účinku-
jí: Anna Pirozzi, Yonghoon Lee, Masabane Cecilia 
Rangwanasha, Vitalij Kowaljow. Italsky s českými 
titulky, od 12 let. Vstupné 250  Kč, senioři a  stu-
denti 190 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

4. 4. od 10 hodin (do 3 let) 
6. 4. od 16.30 hodin (od 3 do 6 let) 
KLAPY KLAP
Hrátky s neobyčejnou knihou. Akce v rámci klubu 
Bělásek pro děti předškolního věku a jejich rodiče, 
spojená s tematickou tvůrčí dílnou. Nutná rezer-
vace předem

1.–29. 4. 
KYTIČKÁRNA ANEB KVĚTINOVÝ SWAP
Výměna přebytečných rostlin.

17.–22. 4. 
LEŤ, PTÁKU, LEŤ!
Soutěžní kvíz v poznávání ptáků.

17.–22. 4. 
PESTROPTÁČEK
Tvůrčí dílna; skládání barevných ptáčků z papíru.

20. 4. 
KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ
Setba semínek rostlin do květináčů z  recyklova-
ných materiálů.

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

22. 4. od 9 hodin 
DLOUHÁ CESTA
Kouzelný příběh zahradního trpaslíka Františka; 
v  rámci klubu Martínek pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče. Spojeno s výtvarnou dílnou.

1.–29. 4. 
POSLOVÉ JARA
Soutěž; kvíz pro všechny děti předškolního věku.

15. 4. od 9 do 11 hodin 
LEŤ, PTÁKU, LEŤ
Výtvarná dílna; výroba ptáčků z  papíru nejen 
k zavěšení.

17.–21. 4. 
Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Soutěžní odpoledne pro všechny děti.

20. 4. od 14 do 17 hodin 
KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ
Setba semínek rostlin do květináčů z  recyklova-
ných materiálů.

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

19. 4. od 16 do 18 hodin 
FILMOVÝ KLUB: SEVERNÍ PROUD
Jak odpady velkých měst znečišťují panenskou 
přírodu. Projekce dokumentárního filmu s ekolo-
gickou tematikou.

20. 4. 
KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ
Setba semínek rostlin do květináčů z  recyklova-
ných materiálů.

POBOČKA V ZÁLOMU
V Zálomu 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
599 522 360, vzalomu@kmo.cz

10.–28. 4. 
BURZA POKOJOVÝCH ROSTLIN
Výměna pokojových rostlin zdarma.

17. 4.–21. 4. 
KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ
Setba semínek rostlin do květináčů z  recyklova-
ných materiálů.

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

3.–6. 4. 
DEJTE VEJCE…
Velikonoční tvůrčí dílna.

17.–21. 4. 
LEŤ, PTÁČKU, LEŤ
Soutěž.

20. 4. 
KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ
Setba semínek rostlin do květináčů z  recyklova-
ných materiálů.

AKORD

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

 

4. 4. od 15 hodin 
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů. Beseda s  Hanou Pape-
žovou, dcerou fotografa Viktora Koláře, včetně 
projekce jeho dobových fotografií Ostravy. Vstup 
zdarma.

12. 4. od 19 hodin 
NA ÚTĚKU
Road movie dvou zcela rozdílných žen, které 
by si za normálních okolností asi neměly ani co 
říct, ale společný útěk od zažitých stereotypů 
spojí jejich cesty dohromady. Hrají: Carmen 
Mayerová, Tereza Kostková. Vstupné od 390 do 
490 Kč.

14. 4. od 19 hodin 
HECOVINY
Autorský pořad Zdeňka Kačora a  divadelního 
souboru Nahodile. Hostem bude písničkářka Len-
ka Mandoli.

26. 4. od 18 dubna 
ILUZIONISTA TOUR 2023
Večer plný nemožných iluzí a  velkolepých spe-
ciálních efektů, které představí iluzionista Pavel 
Dolejška. Odborní kritici popisují tuto show jako 
neuvěřitelnou podívanou, která zaujme diváky 
všech věkových kategorií. Vstupné 400  Kč (do-
spělí), 250 Kč (děti do 15 let).

18. 5. od 19 hodin 
VESELÉ VELIKONOCE
Situační komedie, která vychází z nejlepších tra-
dic slapstickových komedií a grotesky. Hrají: Mar-
tin Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanušo-
vá / Anna Jiřina Daňhelová atd. Vstupné od 390 
do 490 Kč.

23. 5. od 19 hodin 
SHIRLEY VALENTINE
One man show Simony Stašové. Vstupné od 390 
do 490 Kč.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

4. a 5. 4. 
VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNY PRO MŠ A ZŠ
Nutné přihlášení předem.

28. 4. 
ČARODĚJNICKÝ JARMARK

POBOČKA V ZÁLOMU
V Zálomu 1, Pískové Doly, tel. 724 066 124

1. a 2. 4. 
VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ

15. 4. 
OSTRAVSKÉ SORTOVNÍ HRY – FLORBAL

20. 4. od 9 hodin 
DEN ZEMĚ
Pro základní a mateřské školy. Vstup pro příchozí 
je zdarma. Výukový areál v Bělském lese.

20. 4. od 15 hodin 
PTAČÍ LOUKA
Pro rodiny s dětmi. Vstup zdarma. Výukový areál 
v Bělském lese.

22. a 23. 4. 
FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Nutné přihlášení předem.

27. 4. 
MINIDORTÍKY
Pečení pro malé i velké. Nutné přihlášení předem.

POBOČKA DUBINA
J. Matuška 26a, tel. 596 768 565

3. 4. 
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI

www.ovajih.cz
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CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL 
CENTRUM PRO SENIORY

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

4. 4. od 10 hodin 
JARNÍ PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

11. 4. od 9.30 hodin 
SPOLEČENSKÁ HODINKA ANEB TRÉNINK 
PAMĚTI HROU

12. 4. 
VYCHÁZKA
Sedmikilometrová vycházka přes Bělský les, Výš-
kovice do Starých Výškovic. Sraz v  10.30 hodin 
v Charitním středisku Gabriel.

17. 4. od 14 hodin 
MUZIKOTERAPIE

19. 4. od 14 hodin 
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY
Křesťanské Velikonoce a  židovský svátek Pesach. 
Zajišťuje obecně prospěšná společnost Živá paměť.

24. 4. 
VYCHÁZKA
Šestikilometrová vycházka na haldu Ema, kolem Slez-
skoostravského hradu s ukončením u Sýkorova mostu. 
Sraz v 10.30 hodin na zastávce tramvaje Výstaviště.

25. 4. od 9.30 hodin 
SPOLEČENSKÁ HODINKA ANEB TRÉNINK 
PAMĚTI HROU

VÍTKOVICE ARÉNA

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

MĚSTSKÝ STADION
1. 4. 
FC BANÍK OSTRAVA – FC SLOVAN LIBEREC
Utkání FORTUNA ligy.

15. 4. 
FC BANÍK OSTRAVA – FC VIKTORIA PLZEŇ
Utkání FORTUNA ligy.

26. 4. 
FC BANÍK OSTRAVA – SK SLAVIA PRAHA
Utkání FORTUNA ligy.

AREÁL BAZALY
9. 4. od 10.15 hodin 
FC BANÍK OSTRAVA B – FC HLUČÍN
Utkání Moravskoslezské fotbalové ligy.

23. 4. od 10.15 hodin 
FC BANÍK OSTRAVA B – SK HRANICE
Utkání Moravskoslezské fotbalové ligy.

SLEZSKÝ RYNEK
Slezský rynek nadále nabízí produkty od místních farmářů 

a potravinářů. V nabídce figurují například podomácku vyro-
bené uzeniny, jelita, jitrnice i sladké dobroty, různé druhy ko-
ření, pečivo, bylinné sirupy, dekorační zboží či výrobky s rela-
xačními účinky.

Slezský rynek se uskuteční na Náměstí Ostrava-Jih v Hra-
bůvce od 8 do 17 hodin v termínech:
 »  6. 4.
 »  20. 4.
 »  11. 5.
 »  25. 5.
 »  8. 6.
 »  22. 6.

 »  13. 7.
 »  27. 7.
 »  10. 8.
 »  24. 8.
 »  7. 9.
 »  21. 9.

 »  12. 10.
 »  26. 10.
 »  9. 11.
 »  23. 11.
 »  7. 12.
 »  21. 12.

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih vyhlašuje 
výběrová řízení na místa:

• ÚŘEDNÍK ODBORU VÝSTAVBY 
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – 
REFERENT ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
A STAVEBNÍHO ŘÁDU

• REFERENT ODBORU PODPORY 
VOLENÝCH ORGÁNŮ

Zaujala vás tato nabídka?
Podrobné informace o výběrových řízeních najdete na: ovajih.cz 
v sekci Radnice – Volná místa.

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 30. května 2023 
8.00–11.30 
13.00–15.00

ulice Husarova 56/70, Výškovice (poblíž kostela) 
ulice Alberta Kučery 1, Hrabůvka (objekt Technických služeb Ostrava-Jih, p. o.)

čtvrtek 1. června 2023 
8.00–11.30, 13.00–15.00 ulice Dolní 629/51, Zábřeh (hasičská zbrojnice, u podchodu)

pátek 2. června 2023 
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

Místostarosta 

Mgr. Radim Ivan 599 430 345

Místostarosta 

Ing. Otakar Šimík 599 430 344

Místostarostka 

Ing., Bc. Martina Jarošková 599 430 344

Místostarosta 

Jiří Stráník 599 430 410

Místostarostka 

Markéta Langrová 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 Jana Pruchnická (v zastoupení) 599 430 216

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 sportu 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 kultury a 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

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU / NEMOVITOSTI .OVAJIH .CZ
Lokalita Ulice č. o./č. p. Plocha Účel Minimální nájemné za m²/rok

Zábřeh Výškovická 2651/113 500,04 m² bývalá restaurace 1 000 Kč

Zábřeh Pavlovova 1626/67 14,80 m² bývalá trafika 2 400 Kč

Hrabůvka podchod 
u Venuše stánek 9,00 m² bývalá prodejna zdra-

voních pomůcek 3 000 Kč

Hrabůvka Na Obecní 1552/20 73,75 m² bývalá klubovna 650 Kč

Hrabůvka Tlapákova 1296/11 135,11 m² bývalá prodejna 900 Kč

Dubina V. Košaře 122/1 26,24 m² bývalá klubovna 700 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 
Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědný: starosta 
Martin Bednář; šéfredaktorka: Gabriela Gödelová • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: ostrava@sdilenainzerce.cz, tel. 723 681 051, 
728 745 831 • Vychází jednou měsíčně, mimo červenec, v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 31. 3. 2023 • Číslo: 4 • Výtisk zdarma • Stanoviska 
dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 4. 2023 • Foto: M. Grobe, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak. Foto na titulní straně: Martin Grobe

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA DUBEN A KVĚTEN
Kontejnery jsou v  uvedeném termínu na místo 

přistaveny nejpozději do 14 hodin a  následující den 
odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami od-
padu z  ostravských domácností a  místy zpětného 

odběru elektrospotřebičů. Množství odpadu, které 
lze ve sběrném dvoru odevzdat, je 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 po-
platek, zjistíte na: ozoostrava.cz nebo na telefonní 
lince: 800 020 020.

Pondělí 3. 4.
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 63
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná 
za ČD – střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9

Úterý 4. 4.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6

Středa 5. 4.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 106
Kosmonautů 13
Krásnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90

Pondělí 24. 4.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Bystřinova 16
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 24

Úterý 25. 4.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště × Krokova
Dolní 75,82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 4
Hulvácká 22

Středa 26. 4.
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 4,35

Čtvrtek 27. 4.
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29,47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD – střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9

Úterý 9. 5.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 21
Výškovická 127, 147, 157, 180
Srbská 1
Koncová 8

Středa 10. 5.
Jičínská 9, 25

Lužická 6
Lumírova 12, 34, 54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 55, 73
Drůbeží 1

Čtvrtek 11. 5.
K Odře × Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 148
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 2, 33
Petruškova 20

Pondělí 22. 5.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 64, 81, 
118, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34

Úterý 23. 5.
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

Středa 24. 5.
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

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

Bělský Les B. Václavka 41 50/1 400 Kč (motocykl)

Bělský Les B. Václavka 41 34/1 400 Kč (motocykl)

Bělský Les L. Hosáka 51 15/1 400 Kč (motocykl)

Dubina Fr. Formana 1 32 790 Kč

ovajih.munipolis.cz

Důležité informace 
z našeho obvodu přímo do 

vašeho telefonu

Munipolis

www.ovajih.cz
27
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9. dubna od 10 hodin
Náměstí Ostrava-Jih
9. dubna od 10 hodin
Náměstí Ostrava-Jih

STYLOVÝ PROGRAM S JARMARKEM, 

DIVADLEM, KEJKLÍŘI A MUZIKOU. 

LIDOVĚ SPOLEČENSKÁ SLAVNOST 

PRO DOSPĚLÉ I DĚTI NA TÉMA VELIKONOC 

A VELIKONOČNÍCH TRADIC.

STYLOVÝ PROGRAM S JARMARKEM, 

DIVADLEM, KEJKLÍŘI A MUZIKOU. 

LIDOVĚ SPOLEČENSKÁ SLAVNOST 

PRO DOSPĚLÉ I DĚTI NA TÉMA VELIKONOC 

A VELIKONOČNÍCH TRADIC.

kulturajih.cz

   stánky s občerstvením   ukázky lidových tradic 
a řemesel   hry a kreativní dí lny pro všechny generace

   jarmareční pohádka a divadlo   komedianti 
a žongléři   lidové tance a veselé písně


