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Masarykovo náměstí se jako máv-
nutím kouzelného proutku proměnilo 
v polovině června na přímořskou pláž 
se sportovně-relaxačním programem, 
za nímž bude možné se sem vypravit 
až do konce srpna. Na své si zde díky 
nepřebernému množství sportov-
ních, kulturních a společenských akcí 
přijde opravdu každý! A jelikož jde 

o městskou pláž, může se sem vypravit 
kdokoli a kdykoli, otevřeno je od 9 do 
22 hodin. Hřiště je hráčům k dispozici 
zdarma denně od 9 do 21 hodiny, platí 
se pouze záloha za vypůjčené míče, ale 
také si mohou přinést svoje! Užijte si 
léto plné zábavy přímo v centru města! 
Více informací přinášíme na straně 1 
kulturní přílohy.

Chcete mít aktuální přehled o kul-

turním, sportovním a společenském 

dění v centru Ostravy? Navštivte 

nový webový portál s kalendářem 

akcí konaných v Moravské Ostravě 

a Přívozu www.kamvcentru.cz!

Úřad městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz, 729 29 Ostrava, 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

Kontaktní centrum: 844 121 314

Spojovatelka:  599 444 444, 

599 442 991

Milé čtenářky a milí čtenáři,
právě jsme se dostali do prázdninové-
ho období, které však z našeho pohle-
du bývá obdobím té největší pracovní 
zátěže – zejména té investiční. Mnoho 
letošních investičních akcí jsme již 
započali v  jarních měsících. Nyní se 
chystáme investovat do mateřských 
a základních škol, kde využijeme ne-
přítomnosti dětí a pedagogů. Více 
o jednotlivých akcích v  budovách 
a areálech škol a školek naleznete na stra-
ně 2. 

Dokončujeme rovněž rekonstrukci 
parku Čs. letců, ulici Jurečkovu a za-
hajujeme další etapy regenerace sídlišť. 
Na sídlišti Fifejdy II – 13. etapa se letos 
úpravy týkají prostoru ohraničeného 
ulicemi Hornopolní, Lechowiczovou 
a Gen. Janouška. Budeme pokračovat 
rovněž v regeneraci sídliště Šalamouna, 
a to 7. etapou, která zahrnuje vnitrob-
lok mezi ulicemi Na Jízdárně, Zelená, 
Na Široké a Dr. Malého a ulicí Zelenou. 
Zajistíme zde navýšení počtu parkova-
cích stání, rekonstrukci vozovek, chod-
níků, úpravy veřejného osvětlení, úpra-
vy inženýrských sítí, obměnu mobiliáře 
a úpravu zeleně.

Dále o prázdninách zahájíme v sadu 
Dr. Milady Horákové výstavbu dět-
ského hřiště pro děti ve věku od 5 do 
12 let, které doplní stávající hřiště pro 
nejmenší.

Na území našeho městského obvodu 
však nerealizujeme investice pouze my, 
ale i statutární město. Za několik málo 
dnů bude dokončena stavba piazzetty 
u Komerční banky, která navázala na 
ukončenou rekonstrukci ulice Nádraž-
ní. Nově je zde žulová dlažba a prostor 
doplní výtvarné prvky a nový mobiliář.  
Zároveň došlo i k úpravám přístavby 
Komerční banky – k odstranění scho-
diště a kolizního ochozu, který vadil 
průchodu. V  červnu již byla započata 
velká investiční akce v  ulici Máneso-
vě v úseku od ulice Nádražní po ulici 
Maroldovu.  Stavební úpravy chodníků, 
vozovek, výstavba parkovacích míst 
a kontejnerových stání budou trvat do 
konce letošního roku. Město plánuje 
i opravu ulic Vítězné a Valchařské a za-
dalo již zakázku na realizátora demoli-
ce bývalého Domu na půl cesty v ulici 
Sokolské.

Před námi jsou dva měsíce prázdnin, 
na které se těší určitě především děti. 
Ale i vám ostatním přeji, ať si odpoči-
nete a využijete letní dny k dovolené. 

Petra Bernfeldová,
starostka 

Tit. Jméno Příjmení
název odboru
funkce

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava
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Senioři, přihlaste 
se na zájezdy!

Městský úřad Moravská Ostrava 
a Přívoz pořádá ve středu 15. srpna 
zájezd pro seniory do Dolní oblasti 
Vítkovic na Vysokopecní okruh včet-
ně návštěvy Bolttower a Malého světa 
techniky U6, a 19. září do skanzenu 
ve Strážnici. 

V  rámci ostravského zájezdu ve 
středu 15. srpna návštěvníci zdar-
ma zažijí dokonalé spojení výkladu 
o těžbě uhlí, přeměně v koks a vyu-
žití vysoké pece s adrenalinovým zá-
žitkem na BoltTower. Poté odhalíme 
v Malém světě techniky U6 tajemství 
technických vynálezů a projdeme 
historií technického pokroku od prů-
myslové revoluce po současnost. Sraz 
je na zastávce Elektra v 10.05 hodin. 
Pojedeme speciálně pro nás vyprave-
nou tramvají. Předpokládaný návrat 
okolo 15.45 hod. Kapacita zájezdu 
je 55 osob. Zájemci se mohou hlásit 
pouze osobně od pondělí 23. červen-
ce na informacích Úřadu městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

ve vestibulu radnice, a to v úředních 
hodinách v  pondělí a ve středu od 
8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 
14 hodin.

Další zájezd se uskuteční ve středu 
19. září, a to do skanzenu ve Strážnici. 
Kapacita tohoto zájezdu je  50 osob. 
Sraz je v 8 hodin u budovy radnice, 
předpokládaný návrat v 18 hodin. Ve 
skanzenu nás čeká prohlídka tema-
tickým okruhem nazvaným   Lidská 
práce, kde se dozvíme něco o vinař-
ství, kovářství, hliněném stavitelství, 
tkalcovství, praní prádla atd. Na ten-
to zájezd do skanzenu ve Strážnici se 
zájemci mohou hlásit pouze osobně 
od pondělí 27. srpna na informacích 
Úřadu městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz ve vestibulu radnice, 
a to v úředních hodinách v  pondělí 
a ve středu od  8 do 17 hodin a ve 
čtvrtek od 8 do 14 hodin.

Akce jsou realizovány v  rámci 
projektu „Podpora volnočasových 
aktivit seniorů v MOaP“, který 
je podpořen dotací z Moravskoslez-
ského kraje.

Workoutové hřiště
Milovníci workoutového cvičení již 

mohou v  Komenského sadech využít 
hřiště určené pro tento druh posilování. 
Instalováno je kousek od hlavní brány 
do těchto sadů, poblíž tenisových kur-

tů. Na ploše 80 m2 jsou pro zájemce 
o cvičení na čerstvém vzduchu k dispo-
zici různé hrazdy, žebříky, bradla nebo 
žebřiny. 

Vítání občánků
Městský obvod pravidelně pořádá 

slavnostní vítání občánků. Akce se 
mohou zúčastnit rodiče, jejichž dítě 

má trvalý pobyt na území našeho ob-
vodu. Pro děti narozené v  uplynulých 
měsících se koná vítání občánků v so-
botu 15. září 2018. Ti, kteří neobdrželi 
písemnou pozvánku, se mohou přihlá-

Od loňského roku pokračuje v  lo-
kalitě Laguny Ostramo likvidace staré 
ekologické zátěže v podobě 91 tisíc tun 
nadbilančních kalů z ropných lagun. 
Vzhledem k technické i fi nanční nároč-
nosti se ujal celé akce stát, který tímto 
pověřil společnost AVE CZ odpadové 
hospodářství. Ta v minulých dnech 
oznámila, že kaly z Ostravy budou eko-
logicky likvidovány v tlakové plynárně 
Vřesová v Sokolovské uhelné.

V květnu se v lokalitě Laguny Ostra-
mo uskutečnil den otevřených dveří, 
kterého se osobně zúčastnila také sta-
rostka Petra Bernfeldová. Ta se zajíma-
la především o plnění limitů, harmono-
gram a také o to, jaké kroky učinila spo-
lečnost v otázce zmírnění obtěžujícího 
zápachu v ovzduší. „Ráda bych, aby se 
den otevřených dveří na lagunách zo-
pakoval ještě v létě, aby se ho mohlo zú-
častnit více zájemců, kteří se o likvidaci 
lagun zajímají,“ uvedla starostka. Z la-
gun již bylo vytěženo 20 tisíc tun kalů 

a odvezeno 13 tisíc tun hlinky. Všechny 
práce postupují podle harmonogramu. 
Nově je využívána tzv. voňavka, která 
by měla mírnit negativní zápach.

Případné úniky oxidu siřičitého, siro-
vodíku a prachu do ovzduší při tomto 
procesu hlídá sofi stikovaný monitoro-
vací systém. Vnitřní okruh tvoří 7 mě-
řicích bodů a vnější zahrnuje tři měřicí 
stanice a monitoruje přilehlé lokality 
Přívoz, Fifejdy a Mariánské Hory. Při 
překročení limitních koncentrací do-
chází k okamžitému přerušení prací, 
a to i při smogových situacích. 

Přesto mohou občané žijící v oko-
lí této lokality zaznamenávat změny 
v  ovzduší spojené s touto likvidací. 
Pokud je zápach obtěžující, mohou 
v pracovní dny od 15 do 17 hodin vo-
lat na nově zřízenou infolinku 724 368 
409. Online monitoring a aktuální stav 
prací je možné sledovat také na http://
www.ave.cz/cs/media/napravna-opat-
reni/monitoring. 

sit do 31. srpna na oddělení matriky 
a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 15 
nebo telefonicky na tel. č. 602 782 095 
nebo 599 442 812. Pro děti, které se 
zúčastní vítání občánků, je připraven 
dárek a pamětní listina. 

Změna otevírací 
doby

Od 1. července již bude otevřena 
nově zrekonstruovaná pošta Ostrava 
2   v ulici Wattově 19   u hlavního ná-
draží. Od tohoto data zároveň dojde ke 
změně hodin pro veřejnost. Důvodem 
je skutečnost, že po 19. hodině je již po-
ptávka po službách v  této pobočce té-
měř nulová. Od pondělí do pátku bude 
otevřeno od 8 do 19 hodin, v sobotu od 
8 do 12 a v neděli zavřeno.

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně 

videozpravodajství a facebooku. Na 
všech těchto informačních kanálech 
vás informujeme o aktuálním dění 
v našem obvodu, ale nejen to. Nalez-
nete zde nabídku volných bytů i neby-
tových prostorů, pozvánky na nejrůz-
nější akce i ofi ciální tiskové zprávy. Ve 
videozpravodajství se kromě aktualit 
můžete seznámit s činnostmi jednotli-
vých odborů úřadu a zhlédnout záběry 
z již proběhlých akcí. Název facebooko-
vé stránky je Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz a videozpravodajství 
funguje na hlavní straně webových 
stránek www.moap.cz, a naleznete ho 
i na www.youtube.cz a sledovat ho mů-

žete i na svých televizních přijímačích, 
a to každý den v 9.30, 15.30 a 21.30 ho-
din na 59. kanálu ve vysílání regionální 
TV stanice LTV plus. 

JsemzOstravy.cz je nový sociálně-in-
formační portál, který vytvářejí sami 
uživatelé. Mohou zdarma přidávat akce, 
oblíbená místa, sdílet články a diskuto-
vat na různá témata. Zadat inzerát, na-
jít si práci, nového zaměstnance nebo 
procházet velký přehled doporučených 
nabídek podniků. Stačí zadat do prohlí-
žeče www.jsemzostravy.cz. 
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KALEIDOSKOPMezilidská komunikace – 
tváří v tvář bez internetu

Malí stopaři – pozoruj, najdi, vyřeš!

V  polské horské vesničce Istebna se 
ve dnech 7. až 11. a 14. až 18. května 
uskutečnila v  rámci projektu česko-
-polské přeshraniční spolupráce zá-
kladních škol Mezilidská komunikace 
– tváří v  tvář bez  internetu, první klí-
čová aktivita s názvem Buďme offl  ine. 
Dvou pětidenních pobytů, jejichž hlav-
ním cílem bylo rozšíření spolupráce 
žáků z obou stran hranice a  jejich od-
lákání od virtuální reality, se účastnilo 
celkem 80 žáků ze čtyř základních škol 
městského obvodu Moravská Ostra-
va a  Přívoz (ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. 
Píky, ZŠ Matiční a ZŠaMŠ Ostrčilova) 
a  40 žáků z  polské partnerské školy 
v Ratiboři. 

Děti měly nabitý program, kromě 
výletů pěšky i na kole byly zapojeny 
do nejrůznějších aktivit podporujících 

rozvoj vzájemné komunikace mezi 
českými a polskými dětmi a jejich vzá-
jemnou spolupráci. Součástí programu 
byly teambuildingové aktivity, výuka 
společenských tanců, kolektivní a spor-
tovní hry, horolezecká stěna, návštěva 
aquaparku, základy první pomoci, 
přednášky na téma vývoje technolo-
gií a bezpečného chování na interne-
tu, diskotéky a také opékání špekáčků 
a zpěv česko-polských písní. Celý týden 
se nesl v duchu pohody, klidu, vzájem-
ného poznávání, děti si pobyt užily a již 
teď se těšíme na další týdenní výjezd na 
začátku října, tentokrát v ČR. Další dva 
týdenní pobyty s názvem Život začíná 
tam, kde končí Wi-Fi čekají žáky v říj-
nu, tentokrát se akce uskuteční v České 
republice.

KOUZLO OKAMŽIKU
V červnu to na Masarykově náměstí opravdu žilo! V pátek 1. června zde slavily 

svůj svátek děti, užily si spoustu adrenalinových soutěží, napětí, řádění, vyvá-

dění a možná některé překonaly i své vlastní možnosti. V polovině června pak 

zavítalo do samého středu města léto plné zábavy. Náměstí zasypaly tuny pís-

ku a proměnily ho v přímořskou pláž se sportovně-relaxačním programem, za 

nímž bude možné se sem vypravit až do konce srpna. A aby toho nebylo málo, 

v sobotu 23. června srdce Ostravy rozproudily Rozmarné slavnosti řeky Ostra-

vice. K vrcholům akce, jež propojuje nejrůznější druhy umění a zábavy s  gas-

tronomickými zážitky i spoustou legrace, patří soutěž netradičních plavidel, 

v níž zvítězilo plavidlo Tučňáků. Královsky se při ní bavilo nejen publikum, 

ale také posádky jedinečných kocábek plujících pod vlajkou fantazie a srandy. 

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Letní opravy škol jsou 
v plném proudu

Žáci ZŠ Nádražní si užili 
ozdravný pobyt 

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz investuje letos necelých 
30 milionů korun do rekonstrukcí škol 
a školních hřišť, což je podobná částka 
jako v  uplynulých letech. „Dokonče-
na byla již například výstavba hřiště 
v hodnotě 6,7 milionu korun v areálu 
ZŠ Nádražní, jehož součástí je i wor-
koutové hřiště. Padesát procent nákla-
dů poskytlo město. V nejbližší době zde 
bude ještě za zhruba 300 tisíc korun 
doplněno kamerové zabezpečení,“ říká 
starostka Petra Bernfeldová. „Zahájena 
byla také rekonstrukce hřiště u ZŠaMŠ 
Ostrčilova (na fotografi i). Sportoviště 
dostane nový umělý povrch, oprave-
ny budou tribuny i zpevněné plochy 
v  okolí mateřské školy. Vybudováním 
nového parkoviště v  ulici Slavíčkově 
vyřešíme také zásobování školní jídel-

ny. Akce v hodnotě 11,7 milionu korun 
bude dokončena během prázdnin.“

Druhou část rekonstrukce v hodnotě 
1,9 milionu korun čeká i hřiště MŠ Re-
pinova, kde budou opraveny chodníky, 
a zpevněny plochy a doplněno vybave-
ní hřiště. Nové areálové chodníky, do-
plnění městského mobiliáře i dětských 
hracích prvků, opravené oplocení 
a výměna staré terasy za novou v  cel-
kové hodnotě 3,8 milionu korun čeká 
i zahradu MŠ Šafaříkova. V MŠ Lecho-
wiczova bude vyměněna vzduchotech-
nika kuchyně a nainstalována klimati-
zace a do MŠ Blahoslavova bude dodán 
konvektomat. V budovách ZŠ Matiční 
v ulici 30. dubna i v ulici Matiční bu-
dou vybudovány nové šatní skříňky za 
3 miliony korun. 

Tradiční festival
Celoroční projekt Ostrčilka má ráda 

Česko je u konce. Byl zaměřen na po-
znávání České republiky, její historie, 
geografi e, tradic, státních svátků, lite-
ratury, průmyslu. Zvláštní pozornost 
jsme věnovali Ostravě. Během školního 
roku proběhlo několik seznámení se 
státními svátky, několik projektových 
dní a dvě větší akce, jichž se zúčastni-
li i rodiče dětí. Završením celoročního 
projektu byl festival pro celé rodiny, 
který proběhl na školním hřišti. To se 
na celý den proměnilo v náměstí plné 
stánků s možností ochutnat vzdělávací 
i zábavné aktivity, připomenout si vý-
znamné české osobnosti, místa, udá-
losti, a to vše formou her a prožitků. 
Na velké stage vystoupili jednotlivci 
i celé třídy s  prezentací české tvorby. 
A diváci, kterých bylo opravdu hodně, 
tak zjistili, že Ostrčilka má opravdu 
ráda Česko.

Zahradní slavnosti

V pátek 8. června se na zahradě MŠ 
Lechowiczova konala každoroční Za-
hradní slavnost a loučení s předškoláky. 
Akci zpříjemnilo taneční vystoupení 
předškoláků z jednotlivých tříd i mažo-
retek z klubu ELITÉ Ostrava. Následně 
byly děti slavnostně pasovány na ško-
láky, obdržely medaili s  logem třídy, 
encyklopedii s věnováním a tašku pl-
nou dárků. K pasování se také přidala 
starostka Petra Bernfeldová, která dě-
tem osobně předala knihy s  věnová-
ním. Poté si všichni společně zazpívali 
prázdninovou písničku a vypustili do 
nebes balonky jako symboly opouštění 
mateřské školy. 

Roman Chovančík

Zpívání s publikem
V Mateřské škole Dvořákova působí 

od roku 2014 pěvecký sbor Dvořáček. 
Zpívají v něm děti od 3 do 7 let, které 
na konci každého školního roku vystu-
povaly vždy se starším hostem. Letos 
tomu bylo jinak. S paní učitelkou Svo-
bodovou, se kterou sbor vedu, jsme se 
rozhodly, že uděláme veřejnou zkouš-
ku. A tak po nastoupení na pódium 
se společně se všemi posluchači sbor 
rozezpíval, děti si procvičily dýchání 
a rytmiku a poté zazpívaly písně, které 
si připravily. V nich předvedly střídání 
sólistů, skupin a celého sboru i reakce 
na dirigentská gesta. Třešničkou na 
dortu bylo zpívání kánonu, které bylo 
odměněno bouřlivým potleskem. Zá-
věr koncertu patřil písni Dělání, kterou 
si děti zazpívaly s celým publikem. 

Andrea Calábková

Začátkem června se v  rekreačním 
areálu Ośrodek Rekreacyjno – Wy-
poczynkowy v  polských Pietrowicích 
uskutečnila další aktivita projektu čes-
ko-polské přeshraniční spolupráce ma-
teřských škol s názvem Společně!

Celý den v Polsku byl rozdělen do tří 
částí, které děti absolvovaly ve smíše-
ných česko-polských skupinách. S ak-
tivitami pomáhali polští harceři/skauti. 

Děti společně procházely jednotlivými 
stanovišti, kde plnily zadané úkoly. 
Střídaly se pohybové a poznávací čin-
nosti zaměřené na obratnost, posílení 
odvahy a spolupráci při řešení úkolu. 
Po obědě v přírodě následovala druhá 
část programu, kdy si děti ve skupi-
nách mohly prohlédnout a vyzkoušet 
vybavení policistů, hasičů, vojáků a za-
městnanců celní správy. Další aktivita 
s názvem Za tajemstvím pohádkového 
lesa se uskutečnila v  polovině červ-
na v  Ostravě ve Family parku Skalka 
a v planetáriu Ostrava. Všechny zapo-
jené děti obdrží batoh, nepromokavou 
bundu, multifunkční šátek a  cestovní 
láhev na vodu. Za absolvování jednotli-
vých aktivit jsou odměňovány připína-
cími plackami s logem projektu.

Projekt „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“ (reg. č. CZ.11.4.120/0
.0/0.0/16_013/0001358) je fi nancován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 
v Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

Projek t „Společně!“ (reg.  č.  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001322) je fi nancován 
z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci Progra-
mu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

Díky každodenním procházkám 
a výletům se žáci páté třídy ZŠ Nádraž-
ní dostali během ozdravného pobytu ve 
Zlatých Horách na krásná místa s po-
etickými názvy jako Hadí louky nebo 

Zlodějské louky, navštívili poutní místo 
kostel Panny Marie, Zlatohorské muze-
um, Zladorudné mlýny a Zlatokopecký 
skanzen i Biskupskou horu.



3 V CENTRU DĚNÍ

ZAOSTŘENO Flashback aneb Vracíme se v čase…
V centru se stále něco děje! A tak to má být!

Když jsme před lety bojovali o ožive-
ní centra poté, co se některé obchody 
a restaurace přemístily do obchodní 
zóny v  Nové Karolině, věřili jsme, že 
se nám podaří dostat lidi zpět na Ma-
sarykovo a Jiráskovo náměstí i do okol-
ních ulic. A podařilo se! Dnes centrum 
města žije od ledna do prosince nejrůz-
nějšími akcemi a lidé sem čím dál čas-
těji přicházejí i do příjemných kaváren 
a restaurací, které přibývají. Střed měs-
ta se neustále mění a vyvíjí, pojďte si 
spolu s námi přiblížit, kde se co zbrusu 
nového urodilo. 

Tak například nová prodejna v ulici 
Puchmajerově nabízející nadýchané 
americké koblihy s otvorem uprostřed 
způsobila v Ostravě poprask hned poté, 
co zde mladí podnikatelé založili Just 
Donut. V dalším nebytovém prosto-
ru obvodu vznikla Zámecká kavárna 
s  příjemnou atmosférou, dobrou ká-
vou a spoustou sladkého pokušení. 

Pozornost návštěvníků centra přitahu-
je i italská sýrárna či jiné provozovny. 
Stejně tak, když se z  Jiráskova náměs-
tí, kterému Ostravané tak hezky říkají 
Kuří rynek, vydáte Přívozskou ulicí, 
určitě byste neměli minout několik za-
jímavých míst, k   nimž patří Qalt cafe 
nebo Fæncy Fries, odkud si můžete 
v kornoutu s roztomilou kapsičkou ur-
čenou na skvěle ochucenou majonézu 
odnést úžasné domácí hranolky. Mi-
nout nemůžete ani CrossCafe na atrak-
tivním místě v Zámecké ulici ani bistro 
s  chutí chlebíčků Takže tak v  ulici Na 
Hradbách, či Bar u Gustava. Ticho ze-
nové zahrady a chvilka zamyšlení nad 
šálkem japonského čaje vám pomohou 
načerpat ztracenou energii a nemusíte 
se ani vydat nikam daleko. Jen na Ma-
sarykově náměstí vejít do budovy Os-
travského muzea a chodbou projít až 
ke dveřím Heiwa kafé, které je součástí 
Česko-japonského kulturního cen-

Krásný příklad 
spolupráce!

Jednou ze společných priorit měst-
ského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz a města Ostravy je ožive-
ní historického centra města. Kromě 
pořádání kulturních, společenských 
a sportovních akcí je důležité zajistit 
v této lokalitě i bydlení. „V rámci cen-
trálního obvodu registrujeme zvýše-
ný zájem o byty v samotném centru 
a chceme tento krok podpořit. Apelo-
vali jsme na město, aby zajistilo rekon-
strukci nevyužívaného čtyřpodlažního 
bytového domu na nároží ulic Střelniční 
a Pivovarské, který byl postavený kolem 
roku 1905. V domě, ve kterém dosud 
byly čtyři byty a dva nebytové prostory, 
dojde k vytvoření 11 bytů a 3 prode-
jen,“ hlásí starostka Petra Bernfeldová. 
Rekonstrukce domu bude zahájena 
v létě a následně by měly být byty svěře-
ny do správy centrálního obvodu. Další 
výstavby bytů by se v budoucnu měly 
dočkat Nové Lauby, dům na rohu ulic 
Kostelní a Biskupská a v ulici Janáčkově.

Zónové čištění 
Už od dubna provádějí Technické 

služby Moravská Ostrava a Přívoz kaž-
dou středu zónové čištění ulic cent-
rálního obvodu. Samosběrné stroje 
vyjíždějí v  7 hodin ráno, kdy většina 
lidí odjíždí auty do práce, a s úklidem 
končí okolo 13. hodiny, aby lidé měli 
opět kde zaparkovat. Čištění hlásí pří-
slušné dopravní značky, které jsou in-
stalovány v týdenním předstihu. Žádá-
me proto řidiče, aby v době blokového 
čištění respektovali dopravní značení 
a nestáli v  daných ulicích. Ve středu 
4. července bude provedeno zónové 
čištění v ulicích Verdunská a Bachmač-
ská, 11. července pak v  ulicích Živič-
ná a Křižíkova, včetně vnitrobloku, 
18. července v  ulicích Blahoslavova, 
Horova a Sadová a 25. července pak 
v  ulicích Hrušovská od ulice Vítězné 
po ulici U Parku, Na Bělidle a U Parku. 

Převálcovali jsme 
ostatní obvody!

Z  devíti projektů, které společnost 
OZO Ostrava v  rámci tematických 
výzev letos podpoří celkovou částkou 
846 500 korun, má šest sídlo na území 
našeho obvodu! 

Na zkrášlení města a vytvoře-
ní příjemného prostředí s  důrazem 
na přírodu je zacílen projekt Pro 
krásnější nemocnici MNO, kte-
rý bude realizován Městskou ne-
mocnicí Ostrava; Technické služby 
Moravská Ostrava a Přívoz uspěly 
s estetizací parku v ulici Slovenské 
a Kulturní centrum Cooltour Ostra-
va bude moci díky podpoře ze strany 
OZO Ostrava rozvinout projekt Ko-
munitní park Tržnice na Černé louce. 
Už podruhé v  tematických výzvách 
uspěla Mateřská škola Blahoslavo-
va 6 se svými Ekohrátkami 2, které 
děti seznamují s  přírodou, aktivně 
je zapojují do péče o ni a učí je vzta-
hu k  životnímu prostředí. Zatímco 
loni byla pozornost soustředěna na 
rostliny, letos se děti budou starat 
o bílé ježečky. A nejde o jedinou škol-
ku, která zabodovala. Podpořen bude 
i projekt Waldorfské základní a mateř-
ské školy Ostrava s názvem Zelenější 
školka v  srdci Přívozu. V tematické 
výzvě Nový život starým věcem uspěla 
Stará aréna Ostrava a, která sídlí v ne-
bytovém prostoru obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, a její projekt Vestibul 
Interier/kreativní dílna, který si klade 
za cíl vracet starý nábytek zpět do ži-
vota. Nápad má podobu architektonic-
kého ateliéru, jehož součástí bude pro-
dejna restaurovaného nábytku a dílna, 
v níž bude nábytek restaurován. Kromě 
toho zde budou pořádány i workshopy 
zaměřené na  techniky obnovy nábyt-
ku. Nové výzvy OZO Ostrava vyhlásí 
v průběhu ledna 2019.

tra. A tak bych mohla pokračovat dál. 
Centrum města čím dál více inspiruje 
mladé a kreativní podnikatele a ti své 
nápady realizují právě zde, na území 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, za což jsme rádi!

Stejně tak jsme v  posledních letech 
oblékli do nového kabátu spoustu akcí, 
které pořádáme prostřednictvím naše-
ho Centra kultury a vzdělávání. Vzpo-
meňme si například, jak vypadaly dříve 
jednodenní oslavy Velikonoc v  centru 
a jak bohatý a barevný je nyní několi-
kadenní velikonoční trh. Také vánoční 
trhy se rozrostly z Masarykova náměstí 
přes ulici Solnou i na Jiráskovo náměstí, 
ulice v předvánočním čase doslova září, 
přibylo zde atrakcí, nová taverna a také 
kulturní program je každoročně o něco 
bohatší. Už několikátý rok provází tuto 
akci také vánoční kluziště, na němž 
mohou děti i dospělí dovádět i v lednu. 
V  únoru již desátým rokem prochá-
zí ulicemi centra tradiční masopustní 
průvod spojený s  bujarým veselím, 
jarmarkem, hudebními vystoupeními 
a nejrůznějšími taškařicemi. Obvyk-
le už koncem března nebo začátkem 
dubna se centrum rozzáří barevnými 
stužkami a malovanými vejci. Pestrý 
program letošních velikonočních trhů, 
jenž se rozproudil již na Škaredou 
středu, Zelený čtvrtek a Velký pátek, 
byl tentokrát připraven na Masary-
kově náměstí, které dává větší prostor 
k rozmístění všech atrakcí i nejrůzněj-
ších prodejních stánků se specialitami 
i řemeslnými výrobky. Jaro a podzim 
jsou spojeny v našem obvodu také s bě-
žeckými závody, které podporujeme 
a jichž se mnozí i osobně účastníme. 
Letos se zde konal například už 5. roč-
ník akce Night Run Ostrava, v květnu 

se běžel ulicemi centra Český běh žen, 
v Komenského sadech závody kočárků 
a na podzim nás čeká Run Fest a dal-
ší. Červen patří hned několika velkým 
akcím! Jako první slavíme Den dětí, 
který je v posledních letech vždy tema-
ticky zaměřen – letos to byl Maximální 
limit plný adrenalinových her. O pár 
dnů později se na Masarykově náměs-
tí sešly celé rodiny, aby na již 7. roč-
níku Tátafestu popřály všem skvělým 
otcům. A v  polovině června náměstí 
již potřetí doslova zasypaly tuny pís-
ku a proměnily ho v přímořskou pláž 
se sportovně-relaxačním programem. 
Před dvěma lety zde vyrostl dokonce 
Olympijský park plný nejrůznějších 
disciplín. Léto jsme letos již počtvrté 
zahájili Rozmarnými slavnostmi řeky 
Ostravice, které si získávají každým 
rokem více a více příznivců a jejichž 
program nabývá na síle. Cooltour po-
řádá kromě jiného pravidelné táboráky, 
Divadlo loutek Ostrava Pimprléto pro 
děti i dospělé, Lenka Kocierzová pro-
vází každý měsíc při vycházkách Pod 
kloboukem příznivce Ostravy nejrůz-
nějšími zákoutími a tak dále. Pořád 
se zde prostě něco děje. A centrum se 
nevylidní ani s blížícím se podzimem, 
kdy sem již několikátým rokem přijíždí 
svatý Václav se svou ženou i s družinou, 
jehož provázejí hudebníci a kejklíři. 
A o pár týdnu později přijíždí na Sva-
tomartinské hody na Masarykově ná-
městí, které jsou přehlídkou vinařů 
i lahůdek k  vínu, také svatý Martin. 
Tato akce je podobně jako Písek v cen-
tru a slavnosti řeky také novinkou, kte-
rou pro obyvatele Ostravy pořádáme. 
Jak je vidět, v centru se stále něco děje. 
A tak to má být!

Petra Bernfeldová, starostka
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Letnice – smažení vaječiny aneb 
Tajemný zvyk!

Senioři vyrazili do Hostýnských vrchů

Coff ee in Good Spirits

Boj o putovní pohár našeho obvodu 

Otevřená radnice přilákala spoustu návštěvníků

Tři tituly mistra ČR během jednoho měsíce!

Letnice jsou křesťanský svátek, jímž 
si připomínáme seslání Ducha svatého 
na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstá-
ní a slaví se 50 dní po Velikonocích v 
neděli a v pondělí. Svatodušní pondělí 
se u nás bohužel již neslaví, lidé málem 
zapomněli, že v ten den bývalo kdy-
si volno podobně jako na Velikonoce. 
Jako většina křesťanských svátků u nás 
je i tento doprovázen lidovými zvyky, 
jako jsou čištění studánek, jízdy králů 
a zejména na severní Moravě smažení 
vaječiny. Odkud se tento zvyk vzal, se 
přesně neví, nejspíš ho přinesli Valaši. 
Dnes slouží vaječina k tomu, aby se se-
tkali i ti, kteří na to po celý rok neměli 
čas. A přesně tento účel splnilo i smaže-

ní vaječiny, které se konalo netradičně 
jeden květnový pátek na zahradě domu 
s  pečovatelskou službou Gajdošova 
a Dobrovského. Všichni si pochutnali 
na poctivé vaječině se špekem, cibul-
kou, posypané pažitkou a nechybělo 
ani pivečko na zapití. A aby vše bylo 
dokonalé, hostinu uzavřel zmrzlino-
vý pohár a kafíčko. Všichni hodovali, 
bavili se a měli výbornou náladu. Vel-
ké díky patří několika dobrovolnicím 
z domu s pečovatelskou službou, které 
tyto pochoutky připravovaly, roznášely, 
umývaly kopce nádobí a staraly se o to, 
aby nikomu nic nechybělo.  

 Jana Honová

Zájezd pro dříve narozené do Hos-
týnských vrchů se vydařil. Počasí přálo, 
a tak si všichni přítomní mohli pro-
jít křížovou cestu a navštívit baziliku 
Nanebevzetí Panny Marie i muzeum 
v Bystřici pod Hostýnem. Akce byla 
realizována díky projektu Podpora vol-

nočasových aktivit seniorů v MOaP, 
který je podpořen dotací z Moravsko-
slezského kraje.

Do Ostravy se druhým rokem vrací 
Coff ee in Good Spirits, národní mis-
trovství v přípravě kávového nápoje 
s alkoholem. Sjedou se sem baristé 
z celé České republiky a vítěze, který 
nás bude reprezentovat na světovém 
šampionátu v  Brazílii, vybere meziná-
rodní porota. Letní kávová oslava, nad 
níž záštitu převzala Petra Bernfeldová, 
starostka městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, se uskuteční 11. srpna 
v Provozu Hlubina (soutěž v Cinepor-

tu). Návštěvníci budou moci ochutnat 
výběrovou kávu hned od několika čes-
kých a moravských pražíren i prémiový 
alkohol a v gastro zóně bude k ochut-
nání lákat nepřeberné množství dobrot. 
Ke vstupence v hodnotě 160 korun do-
stane každý návštěvník poukaz na osm 
káv, aby mohl ochutnat produkty všech 
pražíren, které budou na místě. Přijďte 
na nejprestižnější propojení kávy a al-
koholu! 

Letos v  rámci již desátého ročníku 
festivalu Ostravská muzejní noc vůbec 
poprvé otevřela své dveře také radnice 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. Zhruba tři stovky zájemců si 
tak prohlédly část této historické bu-
dovy, nakoukly dokonce do trezoru 
po bývalé České spořitelně a také do 
kanceláře starostky Petry Bernfeldo-
vé. Ta ochotně odpovídala i na dotazy 
příchozích. Ve vestibulu radnice si děti 
i dospělí mohli vyplnit kvíz a pomy-
slnou třešničkou na dortu byl křest 
publikace 65+, koncert Pop Academy 
a prohlídka vozů prachostřiku a pra-
chožroutu. ,,Děkujeme všem účastní-
kům za návštěvu a věříme, že si akci 
užili stejně jako my,“ dodala starostka. 

INFORMUJEME

Markéta Kotalová z 5. A třídy a Na-
tálie Paprčková z 6. B reprezentovaly 
ZŠ Nádražní, která dlouhodobě spo-
lupracuje se spolkem ELITÉ OSTRA-
VA, na mistrovství České republiky v 
mažoretkovém sportu. To se konalo 
koncem května v  Náchodě a děvčata 
získala titul vicemistryň ČR s velkou 
formaci v juniorské kategorii v disci-

plíně MIX. Jejich úspěch byl podtržen 
tématem choreografi e – město OSTRA-
VA – s melodickou podmalbou písně 
známého ostravského barda Jaromíra 
Nohavici. Svým výkonem si mažoretky 
zajistily postup na mistrovství Evropy, 
které se konalo v červnu v chorvatské 
Crikvenici (pozn. redakce: po uzávěrce 
zpravodaje). 

Koncem května se v  MŠ Dvořákova 
uskutečnil Den pro rodinu, jehož pro-
střednictvím zde celé rodiny mohly ne-
tradičně strávit svůj společný čas. Hned 
na začátku si všichni společně zatančili 
a zazpívali lidové písně se zahradní 
tematikou, které všechny příjemně na-
vnadily k  prohlídce nedávno zvelebe-
né zahrady. Ta prošla díky účelovému 

neinvestičnímu příspěvku statutárního 
města Ostravy pod vedením zahrad-
nice celkovou rekonstrukcí. Vedení 
mateřské školy mohlo zakoupit také 
pomůcky a příslušenství pro děti, jako 
jsou přilby, zahradní náčiní, detektory 
kovů a další. Na zahradě se všem líbilo, 
a to i díky opékání párků, které krásné 
odpoledne završilo.

Úspěch mažoretek Základní školy 
Nádražní

Den pro rodinu

Hráči základních škol 30. dubna, Bo-
humínská, Porg, Gen. Piky, Ostrčilova 
a Zelená  se v prvním červnovém týdnu 
společně utkali v basketbalovém turna-
ji O putovní pohár MOaP 2018, kde 
si zahráli systémem každý s každým. 
A opravdu se bylo na co dívat. Bojov-
nost a touha po vítězství byla vidět 
v každém zápase. Odhodlání vyhrát 
a radost z každého koše by našim ma-
lým baskeťákům mohl závidět téměř 
každý. Vítězi již 5. ročníku tohoto tur-
naje se nakonec stali žáci ZŠ Porg, kteří 
porazili  ve fi nále o jeden koš sportov-
ce ze ZŠ 30. dubna a převzali z rukou 
starostky městského obvodu Moravské 
Ostravy a Přívozu  Petry Bernfeldo-
vé putovní pohár, který jim pro rok 
2017/2018 po právu patří. Vítězové na 
prvních třech místech byli odměněni 
také medailemi a drobnými sladkost-
mi, které byly připraveny pro všechny 
žáky zúčastněných škol.  

Marek Stuchlý

VOLNÉ BYTY VOLNÉ NEBYTOVÉ

  

VOLN  BYT VOLN  NEBYTOV  PROSTOR

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

Poštovní 345/23 
 2+1 – 71,30 m2

Přívozská 1787/30  
restaurace – 

156,72 m2

A. Macka 912/4 kancelář 33,63 m²
Chelčického 691/8 prodejna 329,43 m²
Chelčického 693/7 kanceláře 113,04 m²
Maroldova 2992/3 prodejna 102,05 m²
Na Jízdárně 2895/18 kanceláře  55,50 m²
Nádražní 542/148 sklad 54,44 m²
Tyršova 1775/28 prodejna 263,76 m²
Zeyerova 110/12 kancelář 66,65 m²

Arbesova 1060/11 3+1
Božkova 990/55 1+1
Maroldova 2992/3 1+0, 3+1
Palackého 56/91 2+1, 1+1
Poštovní 345/23 2+1
Spodní 2151/24 2+1
Spodní 2147/32 2+1
Úprkova 985/18 1+1
Valchařská 2042/6 2+1
Vaškova 1449/19 1+1

Petra Ryboňová
T 720 966 853
E makler@moap.ostrava.cz

Starostka Petra Bernfeldová při předávání putovního poháru vítězům.

Skvělé zakončení domácí sezony stol-
ních tenistů zažili hráči  klubu TTC 
Ostrava 2016, který byl před pár týdny 
oceněn jako nejlepší sportovní kolektiv 
města Ostravy roku 2017. Nejprve prv-
ní květnový víkend získal ojedinělým 
způsobem Šimon Bělík titul ve dvouhře 
kadetů, když vyhrál všech pět svých 
zápasů 4:0. Formu poté prokázal i na 
mezinárodním poli, když jako jediný 
z českých reprezentantů uspěl na 
poslední prověrce před ME juniorů 
a kadetů, na ITTF Polish Open. Sem 

se probojoval, společně pouze se třemi 
dalšími Evropany, mezi osmičku nej-
lepších. V  květnu pak přišel i největší 
letošní úspěch TTC Ostrava 2016, a to 
obhajoba loňského mistrovského ti-
tulu, která se povedla, a ostravští muži 
získali na MČR ve stolním tenisu opět 
zlato! Pozici nejlepšího českého klu-
bu potvrdila první červnový víkend 
i mládež na MČR – kadeti TTC Ost-
rava 2016 získali titul mistra ČR 2018 
a junioři titul vicemistra! Více na www.
ttc-ostrava.cz.


