
Zbystřete, prosím! Do Ostravy se totiž 
zanedlouho vrátí největší středoev-
ropský literární festival s názvem Mě-
síc autorského čtení. V jeho průběhu, 
tedy od 3. července do 3. srpna, klub 
Atlantik uvítá 64 spisovatelů, básníků 
a prozaiků z České republiky, Sloven-
ska a Skotska. „Letošní ročník je totiž 
věnován skotské literatuře,“ přibližu-
je pátý ročník festivalu Martin Vidura, 
ředitel Centra kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, a upřesňuje, že 
v klubu Atlantik se tato respektovaná 
mezinárodní akce objeví počtvrté. 
„Festival vznikl v Brně, v roce 2010 
se rozšířil do Ostravy a o rok později 
i do Košic a polské Wrocławi. Za pět 
let se v našem městě vystřídali spiso-
vatelé z Polska, Německa, Švýcarska, 
Lucemburska, Běloruska a spousty 
jiných míst. Každý autor přitom bě-
hem festivalu ujede mezi jednotli-

vými městy zhruba 1200 kilometrů 
a ocitá se ve zcela odlišných prostře-
dích.“

Klub Atlantik bude mít během 
festivalu, který se bude konat každý 
den, včetně víkendů a svátků, pro-

dlouženou otevírací dobu až do půl-
noci, vstup na jednotlivá čtení bude 
zdarma. „Pro diváky a posluchače 
bude připravena i spousta doprovod-
ných akcí, například čtení pod širým 
nebem, a proběhne i večer ostravské 
literární revue Protimluv a další pro-
gramy.“

Zahraniční, tedy skotská sekce 
bude začínat vždy v 17 hodin a česká 
a slovenská sekce v 19 hodin. Sál se 
promění v literární kavárnu s občer-
stvením a originálním programem. 
„Někteří autoři jen sedí a čtou, jiní 
rapují, další s sebou mají vlastní hu-
dební doprovod. Čtení zahraničních 
autorů bude provázet řízená disku-
se, kterou moderuje a tlumočí jeden 
člověk. Svůj text bude autor číst v ori-
ginále a zároveň bude právě čtená 
pasáž promítána v českém překladu,“ 
uzavírá Martin Vidura. 

S prázdninami každoročně přichá-
zí nerudovská otázka, „kam s ním“. 
V právě zmiňovaném případě se však 
nejedná o slamník, ale o děti. Kam 
s potomky, kteří mají dva měsíce 
volna, zatímco rodiče musejí chodit 
do práce? Skvělým řešením jsou pří-
městské tábory. Třeba ty, které – stej-
ně jako v předcházejících letech – při-
pravuje Kulturní zařízení Gama, jež je 
součástí Centra kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava (CKV). Letošní 
příměstské tábory mají název Prázd-
ninový kolotoč aneb Chtěl bych být… 

„Děti se budou moci během týden-
ních turnusů vžít do nejrůznějších 
povolání. Jako záchranáři si budou 
při různých hrách moci vyzkoušet zá-
klady první pomoci, jako farmáři na-
vštíví ekofarmu Orlí vrch, kde je čeká 
jízda na koni, dojení koz, krmení pra-
sat i výroba domácího chleba a sýru. 

Jindy se stanou policisty, zoology, 
módními návrháři nebo historiky,“ 
upřesňuje Petra Bernfeldová, mís-
tostarostka městského obvodu MOaP 
s tím, že cena za týdenní turnus se 
pohybuje od 1 000 do 1 200 korun. 
A upozorňuje, že zajímavý příměst-
ský tábor pořádá na konci srpna klub 
Atlantik ve spolupráci s improvizač-
ním divadlem Odvaz. „Pokud děti lá-
kají dramatické kroužky nebo divadlo 
a chtěly by si na týden vyzkoušet práci 
herce, není nic jednoduššího, než je 
přihlásit.“

Příměstské táboryMěsíc autorského čtení
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Vstupte do ráje!
Vstupte do ráje! Naše pozvánka ne-
platí pro ráj biblický, zveme vás do 
Dětského ráje Ostrava, v němž si vaše 
děti mohou vyzkoušet novotou zářící 
hrací sestavu, která se zde premiérově 
představila 7. května. „Šlo nám přede-
vším o to, abychom dětem vytvořili 
maximálně bezpečné a přitom nápa-
dité a zároveň designově čisté pro-
středí,“ konstatuje místostarosta Da-
libor Mouka při pohledu na sestavu 
inspirovanou průmyslovou minulostí 
i současností města. „Myslím, že se 
to podařilo. Zvolené prvky podněcují 
dětskou fantazii, inspirují děti k sou-
činnosti a nenásilnou formou jim při-
bližují svět techniky.“ 

Dětský ráj v Sadové ulici, obklo-
pený zelení Komenského sadů, pat-
ří k nejoblíbenějším místům rodičů 
a dětí ve městě. Oceňují nejen to, že 

jde o jediné oplocené hřiště v širokém 
okolí, ale také fakt, že se tento příjem-
ný prostor neustále vyvíjí k lepšímu. 
„V loňském roce přesáhla návštěvnost 
hranici dvaceti tisíc,“ upřesňuje Pet-
ra Kunešová, která se 1. května 2013 
společně s Klárou Merovou stala ná-
jemkyní a provozovatelkou tohoto 
dětského centra. „Jsme rádi, že starší, 
už nevyhovující hřiště bylo díky in-
vestici městského obvodu nahrazeno 
novým. Maminky s povděkem kvitují, 
že nová hrací sestava je vhodná i pro 
menší děti. Pro ty ve věku nad pět let 
byl totiž nový hrací prostor vytvořen 
už loni.“ Její slova potvrzuje i Lenka 
Paličková, která sem se svojí dvou-
letou dcerou Katkou chodí bezmála 
každý den: „Malá je z nové hrací se-
stavy nadšena, takže spokojená jsem 
i já. Moc se mi líbí zařízení na písek, 

které děti vede k vzájemné spolupráci, 
i to, že se sem bezpečně vejde hodně 
mrňousků.“

Zázemí pro rodiče s dětmi vytváří 
v Dětském ráji Ostrava také kavárna 
s vnitřní hernou a dětský klub, kde 
jsou každý den pořádány různé volno-
časové aktivity pro děti, a to od cvičení 
přes Montessori hernu až po jógu pro 
děti a kreativní dílny. Pravidelně se tu 
ovšem nad rámec stanoveného pro-
gramu odehrávají i nejrůznější akce 
pro celé rodiny. Tou nejčerstvější je 
Dětský den organizovaný městským 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 
v neděli 1. června. A centrum chystá 
i další aktivity. K nim patří například 
prázdninové příměstské tábory, na 
nichž se děti ve věku od čtyř do osmi 
let mohou proměnit v malé kouzelní-
ky a námořníky. � (gl)�
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ZOOM�–�zachyceno�objektivem
Selský rynek přinesl ve středu 14. květ-
na na Jiráskovo náměstí, kde se konají 
každý všední den i v sobotu trhy, nebý-
valý ruch klasického jarmarku. Ten měl 
jen jednu chybu – pršelo. „Ale ani vy-
trvalý déšť neovlivnil zájem o nabízené 
produkty, nikdo, kdo se sem vypravil, 
neprohloupil, každý našel něco pro 
sebe,“ říká místostarostka Petra Bern-
feldová, která věří, že premiérová akce 
odstartovala novou tradici jarmarků 
pořádaných městským obvodem. 

Anglické 
zpívání

V hudebně ZŠ Gajdošova se konal již 
16. ročník soutěže English Nightinga-
le. Soutěž ve zpěvu anglických písní, 
která je určena pro žáky 6. až 9. tříd, 
se uskutečnila za podpory města Os-
travy. Mezi sebou bojovali jednotlivci 
a skupiny ve dvou kategoriích. Celkem 
se přihlásilo 71 dětí ze šestnácti ost-
ravských škol a další děti soutěžící do-
provázely na kytary, klavír nebo flét-
ny. Celé odpoledne diváci obdivovali 
skvělé výkony soutěžících. Pro porotu 
vůbec nebylo snadné vybrat ty nejlep-
ší. Soutěžící, kteří se na akci opravdu 
velmi svědomitě připravovali dlouhé 
týdny, přišel podpořit i místostarosta 
ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz To-
máš Kuřec. 

Jarní dílny 
První krásnou akcí v nové budově Wal-
dorfské základní školy a mateřské ško-
ly Na Mlýnici v Ostravě-Přívoze byly 
dubnové jarní dílny, které si společně 
připravili učitelé, rodiče i děti. Pletly se 
zde košíčky z pediku na vlastnoručně 
ozdobená vajíčka, pomlázky z osmi 
proutků, vyráběli ptáčci z ovčího rou-
na i svíčky ze včelího vosku. Každý 
z návštěvníků měl za chvíli plné ruce 
výrobků. Ve chvilkách oddechu bylo 
možné prohlédnout si nově zařízenou 
školu, popovídat si a také se posilnit 
a osvěžit výborným jídlem a pitím ve 
svátečně vyzdobené jídelně. Veselá, 
přátelská a pracovní atmosféra zapl-
nila celou školu! O nádherné výrobky 
se pak děti 1. až 4. ročníků podělily 
i s obyvateli nedalekého Domova se-
niorů Slunovrat. Jarními písničkami 
rozezpívaly i některé babičky a dědeč-
ky. Drobnými dárečky obdarovaly děti 
všechny přítomné. Vzájemné setkání 
obohatilo obě strany, a proto již nyní 
plánuje škola další. Vždyť dobří souse-
dé si mají vždy co říci.

Velikonoční 
tradice
Žáci 1. až 3. tříd Základní školy Ostra-
va, Ostrčilova 1 v dubnu soutěžili ve 
válení vajec! V rámci výuky angličtiny 
se tak seznámili s velikonoční tradicí, 
která pochází z Anglie. Protože však 
moderní slepice vejce nesnášejí „jen 
tak pro zábavu”, klání proběhlo s vejci 
umělými. Letošní deštivé počasí nám 
sice soutěž neusnadnilo, výsledky byly 
přesto nevídané – některým žákům 
se vajíčko válelo dál než třídním uči-
telům! Dva vítězové z každé třídy byli 
odměněni velikonočními sladkostmi.

Téměř rok činnosti má za sebou škol-
ní klub při ZŠ Gebauerova, jediný 
v rámci centrálního městského ob-
vodu. A je třeba říct, že nad očekává-
ní úspěšně. Kapacita šedesát žáků je 

plná neustále a pohrůžka, že v přípa-
dě problémů ve vyučování nebudou 
mít zlobidla do klubu přístup, fun-
guje spolehlivě. „Takový zájem jsme 
opravdu nečekali. Zpočátku jsme byli 

doslova zaskočeni, naši žáci se větši-
nou nikam moc nehrnou, ale školní 
klub si je získal,“ hodnotí premiérový 
rok vedoucí klubu Věra Stašková, která 
zde vyučuje angličtinu. Největšími ta-
háky klubu jsou jednoznačně přístup 
na internet, kulečník, šipky, stolní fot-
bal a stolní tenis. „Kvůli enormnímu 
zájmu jsme přidali ještě jeden stůl na 
ping-pong a také fotbálek. Zájem je 
i o stolní hry, ale žáci si sem chodí tře-
ba i jen tak posedět a povykládat na 
relaxačních pytlích,“ doplňuje. Žáci si 
zde mohou udělat úkoly, dopsat chy-
bějící učivo či na internetu najít infor-
mace k probíraným tématům. „Velká 
absence je naším problémem, a tak 
je fajn, že je ve škole místo, kde děti 
mohou v klidu dopsat sešity či splnit 
další povinnosti,“ pochvaluje si.

Že klub boduje a má smysl, po-
tvrzuje ředitelka ZŠ Radka Hanuso-
vá. „Velmi se nám osvědčil. Děti zde 
smysluplně tráví čas, mají možnost 
zažít něco nového, co z domu nezna-
jí. Nezapomínejme, že většina našich 
žáků pochází ze sociálně znevýhod-
něného prostředí a mnozí žijí v soci-
álně vyloučených komunitách. Klub 
tak zároveň funguje jako prevence 
kriminality a sociálně patologických 
jevů.“

 Mgr. Vladimír Kovář

Školní klub si žáky získal

Místostarostka Petra Bernfeldová v Dětském ráji, který se pyšní novými hracími prvky.

VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Maroldova 2992/3, 0+1, 
30,19 m²

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
Dostojevského  1+1, 2+1
byty na ul. Jílová , Spodní, Vaškova – cena 
nájemného 35,- Kč/m²/měsíc do prosince 2015
  3+1, 2+1, 1+1
Jílová 27 a 31 – byty pro studenty
 cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc
Karoliny Světlé 210/13 1+1, 2+1
Maroldova 2992/3 3+1, 0+1
Macharova 1035/21 1+1
Na Můstku 1068/2  4+1
Na Náhonu 2 × 2+1
Na Liškovci 1071/2 1+1
Nádražní 1265/24 3+1
Nádražní 544/168 2+kk
Orebitská  1+1, 2+1
Palackého  1+1, 2+1
Senovážná 1560/2 1+1
Šafaříkova 286/12 1+1
Špálova 439/12 2+1
Spodní 24 – 34 4 × 2+1
Úprkova 75/11 2+1, 1+1
Žofie Podlipské 317/3a 2 × 2+1

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY 
Marek Plinta
T 599 442 612, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W www.nemovitostimoap.cz

Zveme vás
Základní škola Waldorfská a mateřská 
škola v Ostravě-Přívoze pořádá 3. červ-
na Den otevřených dveřích v nové bu-
dově Na Mlýnici. Učitelé, žáci i rodiče 
se těší na přátelské setkání se všemi, 
kteří sem v tento den zavítají. V pátek 
13. června si pak zájemci mohou přijít 
zasportovat v rámci sportovního dne 
této školy do Komenského sadů. 
� Více�na�www.zswaldorfostrava.cz

Mateřinka  
v lázních 

Jednadvacet dětí z MŠ Poděbradova 
se v termínu 14. až 27. dubna vyda-
lo v doprovodu šestnácti rodičů na 
ozdravný pobyt v Janských Lázních, 
a to v rámci projektu Ozdravný pobyt 
předškolních dětí obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Děti zde kromě po-
bytu a her na čerstvém vzduchu če-
kaly konzultace s lékařem, inhalace, 
plavání v bazénu a animační program 
v podobě promítání pohádek, výletu 
lanovkou na Černou horu, zdobení 
perníků a vajíček a karnevalu v mas-
kách. Pobyt v hodnotě zhruba 289 ti-
síc korun byl zčásti financován z do-
tace ve výši 83 700 korun, která byla 
udělena Moravskoslezským krajem, 
zbývající obnos uhradil městský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz.



V  půlce  června  by  mělo  být  ukon-
čeno  předláždění  pojezdové  plochy 
v ulici 28. října v úseku od Sokolské 
třídy po Masarykovo náměstí. V mi-
nulosti  nevhodně  vybrané  žulové 
desky, o  jejichž kvalitě bylo  již řeče-
no  dost,  budou  nahrazeny  žulový-
mi  kostkami.  To  by  mělo  zabránit 
každoročnímu  odčerpávání  peněz 
z obecního rozpočtu na opravy roz-
lámaných  a  rozdrolených  desek. 
Investorem  a  realizátorem  bylo  sice 
historicky  město,  ale  po  dokončení 
v roce 2006 byla tato nekvalitní stav-
ba převedena s povinností údržby do 
správy obvodu.

Nejvýznamnější  a  nejnáročněj-
ší  akcí  pro  letošní  rok  by  mělo  být 
dokončení  pěší  zóny  v  úseku  od 
Masarykova  náměstí  po  Smetanovo 
náměstí.  Realizovat  by  se  mělo  od 
června  a  stavba  je  naplánována  na 
kalendářních 105 dnů.

Dokončovat by se mělo rozšíření 

parkovacích  míst  v  ulici  Maroldo-
vě,  stejně  jako  oprava  chodníku  na 
Desátém, kde probíhala koordinace 
s investiční akcí OVaK.

Pokračovat  budeme  v  regeneraci 
sídliště Šalamouna, a to v úseku od 
Petra Křičky k ulici Dr. Malého. Tady 
se  nám  podařilo  získat  čtyřmilio-
novou dotaci z MMR. Ukončeno by 
mělo být do poloviny července. 

Stejně tak pokračujeme v regene-
raci  sídliště  Fifejdy  II,  etapou  ulice 
Generála  Píky  v  okolí  Armády  spá-
sy.  Začínáme  zde  koncem  května 
a doba realizace je 70 kalendářních 
dnů.

V  červnu  by  měla  být  zahájena 
i akce Rekonstrukce chodníku a roz-
šíření parkovacích míst v ulici Josefa 
Brabce. Lhůta realizace je 50 dnů.

Rekonstrukce  vnitrobloku  Kři-
žíkova  by  měla  být  zahájena  také 
v  červnu  a  ukončena  do  60  kalen-
dářních dnů.

Na  letní  měsíce  připravujeme 
znovuzprovoznění  minigolfu  v  par-
ku  Milady  Horákové.  Podařilo  se 
nám  ukončit  v  minulosti  (v  roce 
2006)  uzavřenou  nájemní  smlou-
vu,  kdy  nájemce  platil  obvodu  1  Kč 
(jednu korunu)! ročně. Našimi tech-
nickými  službami  zlikvidujeme  toto 
v  současnosti  narkomanské  doupě 
a vybudujeme sportoviště s možnos-
tí dalšího rozvoje.

Zároveň  budeme  pokračovat 
v  námi  oblíbených  opravách  chod-
níků a komunikací.

Při přípravě akcí jsme se snažili ma-
ximálně zkrátit realizační lhůty, a tím 
vzniklá omezení. Pevně věřím, že ter-
míny budou splněny a stavby v řádné 
kvalitě předány. Uvědomujeme si, že 
stavební činnost přinese obyvatelům 
a  návštěvníkům  našeho  obvodu  do-
časné nepohodlí, poprosil bych proto 
o shovívavost a pochopení.

� Dalibor�Mouka�(Ostravak)
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Rozpracované a připravované 
investiční akce obvodu v červnu

Rozmístění 
kontejnerů 
Seznam  míst,  kde  budou  velkoobje-
mové  kontejnery  přistaveny,  je  pouze 
orientační.  Z  důvodu  momentálního 
stavu  v  daný  den  (parkující  vozidla, 
stavební práce aj.) mohou být kontej-
nery přistaveny v nejbližším možném 
okolí  uvedené  adresy. Velkoobjemové 
kontejnery jsou rozváženy v době od 7 
do 13 hod. a odváženy následující den 
rovněž v těchto hodinách. 

9. 6. Denisova 3, Dvořákova 20, Jureč-
kova  14,  Střelniční  6,  Zeyerova  1,  Na 
Hradbách 8, Matiční 12, Msgre. Šrám-
ka  (za  kostelem),  Tyršova  –  Čs.  legií, 
Tyršova  –  Zahradní,  Janáčkova  16–18, 
Veleslavínova 6. 

10.  6.  Arbesova  3,  Špálova  20,  Špálo-
va  31,  Gebauerova  11,  Hájkova  8–10, 
Ostrčilova  17,  Nádražní  60,  Slavíčko-
va  5,  Gregorova  4,  Poděbradova  60, 
Bieblova 3, Poděbradova 63. 

11.  6.  Mariánskohorská  3,  Máneso-
va  21,  Engelmüllerova  4,  Mariánsko-
horská  17,  Jirská  11,  Ahepjukova  2, 
Ahepjukova 3, Ahepjukova 4, Ahepju-
kova 6, Ahepjukova 19, Ahepjukova 29, 
Gen. Janouška 1. 

12.  6.  Gen.  Janouška  3,  Gen.  Janouš-
ka 10, Lechowiczova 2, Hornopolní 51, 
Hornopolní  53,  Lechowiczova  13, 
Lechowiczova  19,  Oskara  Motyky 
3–5,  Gen.  Píky  17,  Gen.  Píky  28,  Gen. 
Píky 16, Josefa Brabce 13. 

16. 6. Josefa Brabce 25–27, Josefa Brab-
ce 43–45, Gen. Píky 1A, Gen. Píky 1B, 
Josefa Brabce 1, Josefa Brabce 11, Slád-
kova 16, Sládkova 26, Varenská 32–34, 
Hornopolní 35, Hornopolní 43, Varen-
ská 16. 

17. 6. 28. října 153, Foerstrova 20, Foer-
strova  27–29,  Nedbalova  10,  Nedba-
lova  20,  Nedbalova  28,  Nedbalova  38, 
Zelená 47, Zelená 55, Havířská 13, Vý-
stavní 23, Šalamounská 4. 

18. 6. Gajdošova 6, Gajdošova 8, Gajdo-
šova  11,  Gajdošova  29–31,  Na  Širo-
ké 25, Dr. Malého 25, Na Široké 16, Na 
Široké 8, P. Křičky 15, P. Křičky 1, P. Křič-
ky 10, P. Křičky 23. 

19.  6.  Gajdošova  48,  Hornických 
učňů  11,  Vítkovická  14–16,  Vítkovic-
ká 6, P. Křičky 18, P. Křičky 26, Zelená 31, 
Zelená  39,  Zelená  61,  Dr.  Malého  45, 
Dr. Malého 59, Havířská 6.� (OIMH)

Sledujte video- 
zpravodajství!
Už od dubna funguje na hlavní straně 
webových  stránek  www.moap.cz  od-
kaz na videozpravodajství z centrální-
ho obvodu. Sledujte, co se u nás děje 
a co připravujeme!

Zviditelněte se
Obchodníci podnikající na území ob-
vodu MOaP se mohou až do poloviny 
června zapsat do nově vznikajícího ka-
talogu služeb a obchodů,  jehož cílem 
je podpořit právě malé a střední pod-
nikatele v centrálním obvodu. Jedinou 
podmínkou,  kromě  místa  podnikání, 
je osobní zájem obchodníka a vyplně-
ný dotazník s kontaktními údaji. Kata-
log vydá městský obvod ještě do konce 
letošního roku.   Více informací 
  bkopcova@moap.ostrava.cz

Už na začátku prázdnin bude ulici 28. října od Sokolské třídy po Masarykovo náměstí zdobit nová dlažba.

Zveme vás na 
zastupitelstvo
Ve    čtvrtek  19.  června  se  od  9  hodin 
koná zasedání zastupitelstva městské-
ho obvodu. Schůze se bude konat v za-
sedací místnosti č. 306. Program a ma-
teriály naleznete na www.moap.cz.

Poplatky  
za odpady
Blíží  se  30.  červen,  termín  splatnosti 
poplatku za svoz komunálního odpa-
du, který činí 498 korun na osobu. Le-
tos  poprvé  nebudou  občanům  města 
zasílány  složenky  k  zaplacení  tohoto 
poplatku.

Poplatek  je  možné  uhradit  hotově, 
nebo platební kartou přímo v poklad-
ně  Magistrátu  města  Ostravy,  budova 
Nové  radnice,  1.  poschodí,  dv.  č.  101. 
Poplatek  lze  uhradit  i  bankovním 
převodem  nebo  složenkou  typu  A  se 
správným  variabilním  symbolem  na 
č. účtu 30015-1649297309/0800, nebo 
prostřednictvím SIPO. Bližší informace 
na lince 844 12 13 14.

Nezvyšujeme 
nájemné!
Radní  městského  obvodu  rozhodli 
o tom, že se nebude zvyšovat nájemné 
v  bytech  ani  nebytových  prostorech. 
„V roce 2010 jsme využili možnost jed-
nostranného  navýšení  nájemného  na 
50 korun za metr čtvereční za měsíčně. 
Od  té  doby  jsme  navyšovali  nájemné 
pouze o inflaci. V letošním roce by se 
tak nájemné u bytů i nebytových pro-
stor mohlo zvýšit o  inflaci 1,014. Toto 
možné zvýšení se týká 483 bytů a 305 
nebytových prostor. Vzhledem k vyso-
ké administrativní náročnosti spojené 
s tímto zvýšením v porovnání s malým 
výnosem  jsme  se  rozhodli  letos  ne-
přistoupit  na  zvyšování  nájemného,“ 
vysvětluje Petra Bernfeldová, místosta-
rostka  MOaP,  a  dodává: „Veškeré  pří-
jmy z nájemného jsou vráceny zpět do 
domovního  fondu.  U  bytů,  které  jsou 
volné,  a  které  soutěžíme,  se  nájemné 
pohybuje  od  45  do  80  korun  za  metr 
čtvereční v centru města.“ 

Dražby bytů 
Dražba prvních bytů centrálního měst-
ského obvodu proběhne 5. června od 
10 hodin v hotelu Mercure v Českob-
ratrské  ulici.  Veřejnou  dražbu  sedmi 
bytů a tří nebytových prostorů zajišťu-
je Ostravská aukční síň. Zastupitelstvo 
schválilo  prodej  bytů  v  ulicích  Jílové 
34/552 (1+3), Jílové 32/2041 (1+4), Ma-
roldově 8/3004 (1+3), 28. října 94/2114 
(1+1),  Senovážné  8/2105  (1+1),  Cin-
grově 3/1566 (1+2) a Fügnerově 8/818 
(1+3) a tří nebytových prostorů v ulici 
Zelené 22, 24/3065.   Více informací 
  na www.oas.cz/aktuality-archiv

Oceníme žáky 
i pedagogy
Ve středu 11. června bude v klubu Par-
ník oceněno deset dětí nebo žáků a pět 
pedagogů  mateřských  a  základních 
škol,  jejichž  zřizovatelem  je  městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Oce-
něným budou předány věcné dary za-
koupené městským obvodem. Součás-
tí akce bude kulturní program a malé 
pohoštění.

Zajímat  se  o  lidi,  to  znamená  nejen 
starat  se  o  kvalitu  jejich  života  a  vy-
tváření co nejkomfortnějšího zázemí, 
ale také být s nimi při jejich význam-
ných  životních  událostech.  I  proto 
vedení obvodu pravidelně organizuje 
vítání  dětí,  nových  občánků  Morav-
ské  Ostravy  a  Přívozu.  „Jedinečnou 
událostí  v  dějinách  každé  rodiny  je 
příchod nového života. Bývá dobrým 
zvykem malého človíčka přivítat, pro-
to se díky naší tradici každoročně se-
tkáváme nejen s bezmála čtyřmi stov-
kami miminek, ale také s jejich rodiči, 
sourozenci  a  dalšími  rodinnými  pří-
slušníky.  Těší  nás,  že  rodiny  naše 

pozvání  přijímají  a  že  o  vítání  dětí 
je  mezi  obyvateli  obvodu  stále  velký 
zájem,“  konstatuje  místostarostka 
Petra  Bernfeldová  a  dodává,  že  za-
tím poslední setkání s novorozenými 
občany obvodu se včetně kulturního 
programu uskutečnilo v obřadní síni 
radnice 24. května, kdy každé z mimi-
nek dostalo dárek a pamětní list. 

O týden později, 31. května, se zá-
stupci obvodu v klubu Parník setkali 
s  jubilanty.  „Jde  o  občany  obvodu 
ve  věku  od  80  do  89  let,“  pokračuje 
Petra  Bernfeldová.  „Také  tato  setká-
ní  probíhají  šestkrát  ročně  a  musím 
přiznat,  že  jsou  velmi  emotivní.  Pro 

nás je odměnou fakt, že jubilanti rea-
gují na naše pozvání pozitivně a je na 
nich  vidět,  že  si  společné  oslavy,  na 
nichž  nechybí  kulturní  program  ani 
občerstvení, opravdu užívají.“ Vedení 
obvodu samozřejmě nezapomíná ani 
na devadesátileté a starší občany. „Do 
místa  bydliště  nebo  do  domovů  pro 
seniory  se  rádi  vydáme  za  každým, 
kdo o setkání se zástupci obvodu sto-
jí,“  vysvětluje  místostarostka  s  tím, 
že každý oslavenec dostane písemné 
blahopřání  s  otázkou,  zda  má  o  ná-
vštěvu z úřadu městského obvodu zá-
jem. „Tyto občany navštěvujeme vždy 
v měsíci, v němž se narodili. Naposle-
dy jsme se za oslavenci vydali s kytič-
kou a dárkem 26. května.“ O tom, že 
jsou lidé rádi, že na ně vedení obvo-
du  nezapomíná,  svědčí  i  slova  pana 
Gejzy  Hronce,  který  v  dubnu  oslavil 
své 89. narozeniny. „Rád bych za nás, 
seniory,  poděkoval  vedení  obvodu 
za  pozornost,  kterou  nám  věnuje, 
a  organizátorům  oslav  za  všechnu 
námahu, kterou přípravám oslav vě-
nují. Já sám jsem se zúčastnil už de-
víti setkání s jubilanty a vždy jsme si 
všichni pochvalovali, jak je vše krásně 
připraveno. A když moje paní slavila 
devadesátiny, přišla delegace z obvo-
du až k nám domů. To bylo moc milé 
gesto.  Pokud  vím,  ne  každé  vedení 
ostravských  obvodů  je  k  lidem,  kteří 
jsou součástí minulosti daného mís-
ta, tak vstřícné.“� (gl)

Být lidem co nejblíže

INFORMUJEME Z�RADNICE

Místostarostka Petra Bernfeldová (vlevo) při vítání nových občánků…



Tradiční koncert pěvecké školy Evy 
Gebauerové-Philips pod záštitou ředi-
tele NDM Jiřího Nekvasila a místosta-
rosty obce Moravská Ostrava a Přívoz 
Tomáše Kuřece se uskuteční 10. červ-
na v 18 hodin ve foyeru Divadla Anto-
nína Dvořáka. Mezi vystupujícími se 
objeví mnoho talentovaných vychá-

zejících hvězdiček na poli operního 
a operetního zpěvu. Jednou z nich 
je i nadaná žákyně Kateřina Dostalí-
ková. „Katušku na koncertě uslyšíte 
zpívat například Cavatinu Cherubí-
na z Mozartovy Figarovy svatby, Pie 
Jesů A. Lloydo Webbera a ostravský 
hit Děvčátko z kolonie,“ hlásí Eva Ge-

bauerová-Philips, emeritní sólistka 
opery a trpělivá lektorka zpěvu. „Katka 
studuje v mé pěvecké škole zpěv a na 
Janáčkově konzervatoři hru na klavír, 
což považuji za naprosto ideální spo-
jení. Ovšem konzervatoř studuje na-
příklad i Diana Šeděnková, která se učí 
hru na bicí, obor pro dívku nezvyklý. 
Avšak kde je talent, měl by se rozvíjet. 
Kdysi jsme říkali, že studuje škopky. 
Na našem koncertě předvedou mí 
úžasní žáci to nejlepší, co v nich je.  
Srdečně proto zveme všechny poslu-
chače a milovníky kvalitní hudby.“
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Projekt Račte vstoupit  
do pohádky

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
se v červnu dožívá 90 a více let:
Milada Albínová, Božena Baranová, Libuše Dostálová, Vlasta 
Grocholová, Libuše Kašparcová, Ludmila Kramářová, Božena 
Kubánková, Marie Misiorzová, Ludmila Mišurcová, Štěpánka Novotná, 
Božena Paidarová, Dušan Pazourek, Marie Skugarevská, Jenovefa 
Stuchlíková, Milada Sýkorová, Vít Štopl, Mária Šupíková, Ludmila 
Ťapťuchová, Edita Tumová, Antonie Woznicová. 

Nádražní 
očima dětí 

Až do konce června zve Základní 
škola Ostrava, Nádražní 117, všech-
ny zájemce do Knihovny města Os-
travy, pobočky v Přívoze, na výstavu 
výtvarných prací žáků školy s ná-
zvem Nádražní očima dětí. Máme 
zde spoustu talentovaných a šikov-
ných žáků, kteří rádi kreslí, malují, 
tvoří. O radost z práce a z úspěchu 
se chceme podělit také s ostatními 
lidmi, dětmi, veřejností. Proto po-
řádáme tuto výstavu, jejíž název si 
zvolili žáčci sami, a to v napínavém 
hlasování mezi zástupci tříd. 
 Kateřina Čecháčková

Den seniorů
V pondělí 8. září se uskuteční ve vel-
kém sále Domu kultury města Os-
travy od 13 do 15 hodin a od 16 do 
18 hodin tradiční Den seniorů. Při-
praven je pestrý kulturní program, 
občerstvení i dárek pro každého. 
Vstupenky, které jsou opět zdarma, 
se budou vydávat denně již od 4. srp-
na v oddělení sociálních služeb, uli-
ce Nádražní 110. Srdečně zve vedení 
městského obvodu.

Hledáme 
dobrovolníky
Středisko SILOE Ostrava, centrum 
denních služeb, odlehčovací služby, 
hledá dobrovolníky pro společnost 
lidí s poruchami paměti. Bližší infor-
mace podá Jaroslava Kopecká na tel. 
č.: 734 769 700 nebo prostřednictvím  
e-mailu: soc.siloe@slezskadiakonie.cz.

Úspěšní malí 
judisté 
V dubnu ve sportovním areálu Tě-
lovýchovné jednoty Ostrava pomě-
řilo své síly na Velké ceně Ostravy 
v mládežnických kategoriích 160 
judistů z patnácti českých, dvou slo-
venských a dvou polských oddílů. 
V kategorii benjamínků získali zlaté 
medaile z domácích borců Filip Kr-
šňák, Leona Ščerbová a Elen Kussio-
rová, další tři umístění byla stříbrná 
a tři bronzová. Mezi mladšími žáky 
a žačkami vybojovala Markéta Hýlo-
vá 1. místo a pro domácí zůstala i dvě 
druhá a dvě třetí místa. Ve starších 
žačkách jsme vybojovali bronz.

Pohádky spojují děti na celé Zemi. Je 
jedno, na které straně hranice dítě žije 
a jakým jazykem hovoří, princezny, 
králové, čarodějové a další pohádko-
vé postavičky znají snad všichni mr-
ňouskové. A právě to si uvědomují 
organizátoři projektu přeshraniční 
spolupráce s názvem Račte vstou-
pit do pohádky, kterého se účastní 
hned tři mateřské školy našeho obvo-
du – MŠ Šafaříkova, MŠ Špálova a MŠ 
Lechowiczova. Polským partnerem 
projektu je Przedszkole nr 1 im. Marii 
Konopnickiej v Glubczycích. Projekt je 
realizován v rámci Fondu mikropro-

jektů Euroregionu Silesia a jeho cílem 
je prohlubovat vztahy mezi dětmi dra-
matickou a pohádkovou formou. Děti 
se díky pohádkovým programům zdo-
konalí ve všech oblastech předškolní-
ho vzdělávání – v pohybu, výslovnosti, 
dorozumívání, vnímání, sebevědomí 
i komunikaci – a poznají cizí kulturu. 

První akcí projektu byl víkendový 
pobyt dvaceti tří pedagogů z Česka 
i Polska, jehož účelem bylo seznámit 
zainteresované učitelky s celým progra-
mem a proškolit je v oblasti tvořivé dra-
matiky a improvizace. Kromě toho zde 
celý tým pracoval i na tvorbě pohádko-

vého loga projektu. Na konci dubna se 
uskutečnila první návštěva dětí z pol-
ské školky v našich školkách. V každé 
mateřince se konalo školní divadelní 
pohádkové představení, diskuse a srov-
návání jednotlivých pohádkových po-
stav z pohledu českého a polského dí-
těte. Na konci května vyrazily české děti 
do Polska, hlavním tématem dne byl 
rytířský turnaj. Závěrečné setkání pro-
běhne 5. června na Slezskoostravském 
hradě, kde je zajištěn program soutěží 
a her s pohádkovou tematikou. Celkový 
rozpočet činí téměř 13 tisíc eur, z toho 
dotace poskytnutá Evropským fondem 
regionálního rozvoje je více než 11 tisíc 
eur, zbytek je spolufinancován obvo-
dem MOaP.

Projekt přeshraniční spolupráce umožňuje dětem poznat život na druhé straně hranice.

Koncert žáků pěvecké školy

 Foto: Eva Farkašová

Bezplatný kurz  
pro veřejnost 
Městská policie Ostrava zve na další 
z řady bezplatných kurzů pro veřej-
nost, které pořádá v rámci projektu 
Bezpečnější Ostrava. Červnový kurz 
se uskuteční ve spolupráci s Hasič-
ským záchranným sborem Morav-
skoslezského kraje. Konat se proto 
bude v prostorách Integrovaného 
bezpečnostního centra Moravsko-
slezského kraje (budova „112“) ve 
středu 25. června od 16 hodin v uli-
ci Nemocniční v Moravské Ostravě.
Červnové téma setkání s občany bude 
zaměřeno na mimořádné události – 
požáry. Hovořit se bude o požárech 
v bytě, domě, o zásadách žádoucího 
či nežádoucího chování při požáru, 
o postupech a prevenci. Účastníci 
kurzu se dozvědí, jak se chovat, vy-
pukne-li požár. Samozřejmě nebude 
chybět oblíbená sebeobrana a i ten-
tokrát bude připraven dětský koutek 
pro děti účastníků kurzu. Informace 
na tel. č.: 599 414 165, 950 739 407.

Setkání pěstounů

Již XVI. ročník setkání pěstounů útul-
kových psů se uskuteční 21. června 
v areálu útulku statutárního města 
Ostravy. Od 9 do 14 hodin zde budou 
probíhat různé soutěže o nejlepší 
masku psa a pána, o útulkového kra-
savce nebo šikulu a další. Nebudou 
chybět ukázky činnosti skupiny Hi-
pologie MP Ostrava, prezentace úse-
ku prevence a všichni přítomní si bu-
dou moci prohlédnout také prostory 
útulku. 

Závody rodin 
TJ Ostrava pořádá v rámci projek-
tu Ostrava – Evropské město sportu 
2014 sportovní turnaje pro rodinné 
týmy. Termíny akcí: 21. 6., 9. 8. a 4. 10. 
 Více na www.tjostrava.cz

ZAJÍMAVOSTI nEpřEhlédněTE

BlAhOpřEJEME JUBIlAnTŮM nAŠEhO OBVOdU

VOLNÉ NEBYTOVÉ  
PROSTORY K PRONÁJMU

Reální 1859/4,
prodejna v centru města – 125,33 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR

30. dubna 3059, 3060/ 4, 6 – 123,54 m²
Chelčického 649/10 – 112,12 m²
Chelčického 693/7 – 95,36 m²
Macharova 945/9 – 66 m²
Nádražní 1110/44 – 156,25 m²
Nádražní 996/195 – 83,9 m²
Reální 1859/4 – 125,33 m² 
Senovážná 2109/1 – 86,25 m² 
Sládkova 374/4 – 27 m²
Sládkova 373/6 – 26,98 m² 
Českobratrská 1805/32 – 144,96 m²
Střelniční 10/1 – 129 a 103,28 m²
Dobrovského 490/6 – 69,55 m² 
Partyzánské nám. 1738/2,3 – 219,81 m²
Zeyerova 110/12 – 66,65 m² 

BLIŽŠÍ INFORMACE 
Marek Plinta
T 599 442 612, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W www.nemovitostimoap.cz
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