
ÚVODNÍK ZPRÁVY

Rekonstrukce jedné z dopravních 
tepen v centru Ostravy, ulice Ná-
dražní v úseku mezi ulicemi Stodolní 
a 28. října, pokračuje. A mění se i okolí 
ulice. Například z plácku u Komerční 
banky bude malé náměstíčko, tak-
zvaná piazzetta s lavičkami, sochami 

a netradičním nasvětlením průchodu. 
Úprav se dočká i náměstí před radnicí 
centrálního městského obvodu. 

Práce na této části rekonstrukce 
mají skončit v listopadu. První etapa 
mezi křižovatkou s ulicí 30. dubna 
a Stodolní trvala sedm měsíců.

OkOlí ulice NádražNí se měNí

ROZmaRNé slaVNOsti řeKY 

Soutěž netradičních plavidel je i letos stěžejním programem Rozmarných slavností řeky Ostravice.

Červen 2016 www.moap.cz
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Vážené 
čtenářky, 
vážení čtenáři,

PísečNá Pláž PřímO v ceNtru města!
To tady ještě nebylo! Masarykovo ná-
městí ve druhé polovině června zavalí 
tuny písku! Přitom nepůjde o žádnou 
stavební akci, ale o pohodový pro-
jekt, který hned tak někde nenajdete! 
Přímo v centru Ostravy totiž vznikne 
městská písečná pláž, která bude po 
dvanáct týdnů dějištěm nejrůznějších 
sportovních, kulturních i relaxačních 
aktivit. Chybět nebude ani kavárna 
pod šapitó s letními kávovými speci-
alitami, relaxační zóna s houpacími 

sítěmi, sedacími vaky a lehátky se slu-
nečníky. Centrum kultury a vzdělává-
ní Moravská Ostrava a Přívoz, které 
akci zajišťuje, slibuje i knihovničku, 
beachvolejbalové zápasy, zastíněný 
dětský koutek s pískovištěm a spous-
tu dalších možností, které neodmys-
litelně patří k létu, prázdninám a po-
hodě u vody a na písečných plážích. 
„Budeme rádi, když příchozí osloví 
pohodová letní atmosféra i akce ur-
čené pro širokou veřejnost. A věříme, 

že lákavé možnosti pobýt na písečné 
pláži přímo v centru města neodolají 
nejen místní, ale ani návštěvníci ze 
vzdálenějších koutů republiky. Řek-
něte, kolikrát v životě lze zažít něco 
podobného?“ usmívá se Petra Bern-
feldová a dodává, že příjemné oka-
mžiky zde mohou prožít nejen rodiny 
s dětmi nebo sportovci, ale také třeba 
senioři, pro které bude připravena 
řada volnočasových aktivit, například 
pétanque.

a vy všichni, kteří právě plánujete, čím 
se budete zabývat v nadcházejících 
letních dnech, zapište si do diářů, že 
spousta zajímavých akcí je pro vás 
připravena přímo v centru Ostravy! 
Kdo se chce dobře bavit, prožít skvělý 
den, případně si odpočinout na městské 
pláži s lehátky a slunečníky, rozhodně 
by si neměl nechat ujít Rozmarné 
slavnosti Ostravice, jimiž v centrální 
části města v sobotu 25. června ožijí oba 
břehy řeky. Akci pořádáme s podporou 
města i Slezské Ostravy. Ze stejné 
autorské dílny pochází také třetí ročník 
letního kina, jenž se v průběhu letních 
měsíců v srdci města vrátí na prověřená 
místa vhodná pro venkovní projekce. 
Novinkou bude promítání na břehu 
řeky Ostravice, jehož cílem je oživit 
zpevněná mola a kromě promítání 
nabídnout prostor pro odpolední 
piknik či večerní grilování. Unikátním 
zážitkem může být sledování filmu ze 
zakotvených loděk nebo využití služeb 
převozníka mezi moravským a slezským 
břehem řeky. No a komu se v druhé 
polovině června a o prázdninách 
zasteskne po písečných plážích, stačí, 
když vstoupí na Masarykovo náměstí… 
Ale o tom už se více dočtete v samostatné 
zprávě na titulní straně. Jedno je jisté: 
v létě se ve středu Ostravy rozhodně 
nudit nebudete! A to nehovořím jen 
o zmíněných akcích, ale o široké škále 
nabídky trávení volného času v centru 
města. Můžete se vypravit na koupaliště, 
v Komenského sadech si zaběhat, 
zajezdit na in-line bruslích nebo jen 
tak posedět ve stínu stromů, můžete si 
zahrát minigolf v sadu M. Horákové, 
věnovat se cyklistice, vypravit se 
s ratolestmi na dětská hřiště nebo si 
zasportovat na zrekonstruovaných 
hřištích ZŠ přístupných veřejnosti. Léto 
bude navíc doslova nabité festivaly, 
výstavami, workshopy a divadelními 
představeními, o nichž informuje 
příloha Kam v centru, a na jejichž 
organizaci se z velké částí podílí také 
náš městský obvod. Proč? Protože nám 
není jedno, kde budete trávit letní 
dny a podvečery! Užijte si je v centru. 
V centru města i všeho dění!

 Petra Bernfeldová
 starostka městského obvodu

Zveme vás na 
zastupitelstvo 
ve čtvrtek 9. června se od 9 hodin koná 
zasedání zastupitelstva městského 
obvodu. Schůze proběhne v zasedací 
místnosti č. 306 Nové radnice (proke-
šovo náměstí 8). program a materiály 
naleznete na www.moap.cz. 

infocentrum  
na radnici
v souvislosti s rekonstrukcí ulice Ná-
dražní nabídlo vedení městského obvo-
du Ostravskému informačnímu servisu 
prostory ve dvoraně radnice, kam se 
koncem dubna přestěhovala pobočka 
OIS z Elektry. zájemci ji najdou v pří-
zemí radnice Moravské Ostravy a pří-
vozu, v prostorech, kde se běžně konají 
volby. 

Vítání občánků 
Městský obvod pravidelně pořádá slav-
nostní vítání občánků. akce se mohou 
zúčastnit rodiče, jejichž dítě má trva-
lý pobyt na území našeho obvodu. pro 
děti narozené v uplynulých měsících se 
koná vítání občánků v sobotu 18. červ-
na. Ti, kteří neobdrželi písemnou po-
zvánku, se mohou přihlásit do 3. červ-
na na oddělení matriky a ohlašovny, 
osobně v kanceláři č. 15 nebo telefo-
nicky na tel. č. 599 442 855. pro děti, 
které se zúčastní vítání občánků, je při-
praven dárek a pamětní listina. 

aktuality 
z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně 
videozpravodajství a facebooku. Na 
všech těchto informačních kanálech 
vás seznamujeme s aktuálním děním 
v našem obvodu, ale nejen to. Nalez-
nete zde nabídku volných bytů i neby-
tových prostor, pozvánky na nejrůz-
nější akce i oficiální 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.

Kam v centru 

Chcete mít aktuální přehled o kul-
turním, sportovním a společenském 
dění v centru Ostravy? Navštivte nový 
webový portál s kalendářem akcí ko-
naných v Moravské Ostravě a přívozu 
www.kamvcentru.cz! 

S poustu legrace, zábavy, pře-
kvapení i pravé letní pohody 
slibuje druhý ročník Rozmar-

ných slavností řeky Ostravice, který se 
uskuteční v sobotu 25. června od 14 
do 22 hodin na obou březích v centru 
města. „Vzhledem k nadšeným reak-
cím na premiérový ročník této nápady 
hýřící akce doufám, že si nikdo nene-
chá tento pohodový happening ujít. 
Nabídka aktivit je přepestrá, na své si 
přijdou milovníci radovánek na vodě, 
rodiny s dětmi, ale i mladí lidé bez dětí, 
senioři, cyklisté, opomíjeni nebudou 
ani příznivci dobrého jídla a pití,“ zve 
starostka Petra Bernfeldová. A věří, že 
příjemná atmosféra okolí řeky i kavá-
ren, restaurací a barů, jichž na nábřeží 
utěšeně přibývá, inspiruje v následu-
jících dnech k romantickým procház-
kám a příjemně strávenému času ne-
jednoho účastníka sobotní akce. 

A co všechno na Rozmarných slav-
nostech řeky Ostravice na návštěvníky 

čeká? Stěžejním programem je soutěž 
netradičních plavidel, na kterou se 
mohou přihlásit soutěžní týmy i jed-
notlivci. Ti všichni se utkají o hodnot-
né ceny. Velmi populární disciplínou 
je mokrá lávka – dřevěné prkno ukot-
vené na vodní hladině, které přímo 
vybízí k různým soutěžím včetně 
přejezdu na kole. Vodácký spolek 
Kaskády bude, stejně jako loni, pro-
vozovat tři přívozy, takže bude možné 
dostat se rychle, i když poněkud méně 
obvyklým způsobem, ze slezského 
břehu na moravský nebo opačně. 
Kulinářská ulička nabídne výtvory do-
mácí kuchyně, rybí speciality i pokr-
my zabijačkou počínaje a veganskými 
hody konče. „Dali jsme prostor drob-
ným prodejcům, kuchařům i malým 
soukromým pivovarům, takže si lidé 
na Rozmarných slavnostech řeky Os-
travice budou díky nepřebernému 
množství kulinářských stánků chvíle-
mi připadat i jako na gastrofestivalu,“ 

přidává Petra Bernfeldová další dů-
vod, proč na akci vyrazit.

Chybět nebudou ani koncerty a po-
uliční vystoupení hudebníků či výtvar-
né workshopy pro děti i dospělé pod 
vedením lektorů z uměleckých škol, 
představí se Galerie umění pod širým 
nebem. Program Rozmarných slav-

ností řeky Ostravice vyvrcholí ve 22 ho-
din světelnou show na mostě Miloše 
Sýkory. Slavnosti, které se konají díky 
podpoře městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, statutárního města 
Ostravy a městského obvodu Slezská 
Ostrava, organizuje Centrum kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava a Pří-
voz, ohništěm projektu je klub Atlan-
tik, který má k vodním hrátkám blízko 
nejen díky svému názvu. 

25. června  
přijďte  
k Ostravici!



ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD 

VzděláVání – základ žiVota

MATEŘSKá ŠKOLA ŠAfAŘÍKOVA 
SLAVÍ 40 LET!

Do projektu Vzdělávání – základ ži-
vota, realizovaného organizací Vzá-
jemné soužití od září 2014 do února 
2016, se společně s dalšími ostravský-
mi mateřskými a základními školami 
zapojila i Základní škola Nádražní. 
Cílem projektu bylo podpořit vzdě-
lávání romských i dalších sociálně 
slabých dětí v běžných, kvalitních MŠ 
a ZŠ se standardními vzdělávacími 
plány, pomoci s přípravou, vstupem 
do mateřské nebo základní školy 
a překonání náročných začátků. Vše 
s podporou asistentů předškolních 
a školních dětí ve výuce i po ní, díky 
doprovodnému podpůrnému do-
učování a nezbytné intenzivní práci 
s rodinou a komunitní práci.

V průběhu pilotního projektu se 
společnými silami podařilo dosáh-

nout výborných výsledků, projekt byl 
kladně hodnocen dětmi, rodiči, ředi-
teli škol, školek, týmem i ministryní 
školství. V lednu 2015 šlo v Ostravě 
k zápisům do běžných základních 
škol 30 romských dětí. Celkem 28 
jich bylo přijato na kvalitní základní 
mainstreamové školy v Ostravě s ná-
stupem v září 2015. V dubnu 2015 
se konaly zápisy do mateřských škol 
v Ostravě. Výsledkem práce projek-
tového týmu bylo 35 romských dětí 
přijatých do 6 kvalitních mateřských 
škol v Ostravě. V lednu 2016 úspěš-
ně prošlo zápisy na běžné základní 

školy dalších 30 
romských dětí 
(nástup září 
2016). Aktivity 
s ukončením 
data realizace projektu neskončily, 
úspěšně pokračují nadále v rámci 
grantu z Romského vzdělávacího 
fondu. A my věříme v další tříleté po-
kračování v rámci EU projektu. 

 vedení Vzájemného soužití
Podpořeno grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska  
v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

M ateřská škola Šafaříkova 9 
byla slavnostně otevřena 
před čtyřiceti lety, přesně 

31. srpna 1976. Během těch čtyř de-
setiletí se postupně rozvíjela a promě-
ňovala až do současné podoby. Vystří-
dalo se zde bezmála 55 pedagogů a 56 
provozních zaměstnanců. Nejdéle 
zaměstnanou učitelkou, která v ma-
teřince stále působí, a to již dvacátý 
devátý rok, je Bohuslava Halamíčko-
vá. Z provozních zaměstnanců vydr-
žela nejdéle Šárka Michalská, která 
v mateřské škole pracovala 27 let jako 
kuchařka (1982–2009). V době vzniku 
této mateřské školy bylo ve třech tří-
dách zapsáno celkem 89 dětí a první 
ředitelkou byla Věra Prymusová, která 
zde působila do roku 1980. Vystřída-
la ji Marie Vašendová a po 6 letech, 
v roce 1986, Olga Čechová, která školu 
řídila neuvěřitelných 25 let a zaslouži-
la se o její rozvoj, vytvoření dobrého 
jména a zejména o poskytování před-
školního vzdělávání na vysoké úrovni. 
Od září 2011 je ředitelkou školy Lenka 

Šebestíková, která zde 23 let pracovala 
také jako učitelka.

V létě roku 1997 zasáhla školu 
rozsáhlá povodeň a došlo k velkým 
škodám na majetku, přízemí bylo 
zaplaveno do výše jednoho metru. 
Po záplavách se zaměstnancům po-

dařilo školu zprovoznit a v řádném 
termínu zahájit nový školní rok. Od 
1. ledna 2003 se zařízení stalo pří-
spěvkovou organizací, jejímž zřizo-
vatelem je statutární město Ostrava, 
městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz. Během léta až podzimu 2014 
prošla škola rozsáhlou revitalizací. 
Byla vyměněna okna, zateplena bu-
dova, vyměněna zdravotechnika, in-
stalována vzduchotechnika a topení 
na chodbách a dokonce nově infra-

sauna. Opravou prošla i příjezdová 
cesta v areálu školy. Díky této investi-
ci získala budova nejen na barevnosti 
zvenčí, ale došlo zejména k moderni-
zaci a výraznému zvýšení komfortu 
uvnitř.

Mateřská škola Šafaříkova se v sou-
časnosti zaměřuje na podporu život-
ního optimismu dětí, učí je poznávat 
pozitiva zdravého životního stylu, 
aktivního způsobu života prostřed-
nictvím pohybu a sportu, různých 
forem relaxace i pestré stravy. A to vše 
s pocitem potěšení, radosti, pohody 
a uvolnění. Škola se snaží také o ma-
ximální propojení s rodinou. 

Přijďte společně s námi oslavit naše 
čtyřicetiny! Srdečně zveme všechny 
naše bývalé zaměstnance, absolventy 
mateřské školy i širokou veřejnost na 
narozeninovou oslavu, která se usku-
teční ve středu 15. června od 15 hodin 
na školní zahradě. Připraveny budou 
zábavné atrakce, vystoupení dětí, na-
rozeninový dort i další překvapení. 

 Lenka Šebestíková

Žáci vědí, jak žít! 
Již v dubnovém čísle zpravodaje jsme infor-
movali o velkém úspěchu žáků ZŠ Matiční 
v soutěžích zaměřených na finanční gra-
motnost, občanské kompetence a zdravý 
životní styl. Tyto tři soutěže pokračovaly 
krajskými koly, ve kterých naši žáci obsadili 
opět medailové pozice. Nejlépe pak dopad-
li žáci Aneta Michnáčová, Hana Hulvová 
a Bedřich Pastušek, kteří v krajském kole 
soutěže Sapere, vědět, jak žít obsadili vyni-
kající první místo, čímž si vybojovali účast 
v celorepublikovém finále, které se konalo 
27. dubna v Emauzském klášteře v Praze. 
Této reprezentace Moravskoslezského kra-
je a města Ostravy se zhostili opět na vý-
bornou, když semifinále soutěže zaměřené 
na zdravý životní styl po napínavém boji 
vyhráli a ve finále se jim podařilo vybojovat 
krásnou stříbrnou pozici. Za vzornou repre-
zentaci školy, města i kraje jim patří velký 
dík. Vladimír Matuš

zástupce ředitelky ZŠ Matiční

Úspěchy  
ZŠ Generála Píky 
Ve druhé polovině školního roku získala 
ZŠ Gen. Píky za aktivity na poli environ-
mentální výchovy tři významná ocenění. 
Za aktivní přístup naplňující principy udr-
žitelného rozvoje pro budoucí generace 
nám byl na období let 2016–2018 Klubem 
ekologické výchovy Praha a Českou komisí 
pro UNESCO udělen titul Škola udržitelné-
ho rozvoje 1. stupně. Tento nejvyšší stupeň 
je propůjčován institucím s dlouhodobými 
zkušenostmi a komplexní realizací envi-
ronmentální výchovy, jež zahrnují do svých 
aktivit i veřejnost a stávají se centrem vzdě-
lávání pro udržitelný rozvoj. Významným 
úspěchem je také zdolání auditu a posou-
zení komise Sdružení Tereza, které vedlo 
k získání titulu Ekoškola. Jsme rádi, že pro-
střednictvím neziskové organizace Foun-
dation for Environmental Education a výše 
uvedeného sdružení můžeme s dalšími více 
než 44 500 školami z 55 zemí světa spolu-
pracovat na programu, který je uznáván na 
úrovni nejvyšších mezinárodních odbor-
ných organizací a obdržel doporučení OSN 
(UNEP). A poslední událostí je navržení 
Ekotýmu na slavnostní ocenění pro nejlepší 
žákovské kolektivy udělované Magistrátem 
města Ostravy za výraznou činnost. Pře-
vzali jsme je u příležitosti Dne dětí 2016. 
Ocenění, která jsme obdrželi, jsou pro nás 
velkým závazkem a věříme, že je v budouc-
nu dokážeme obhájit.

Iveta Novotná

Výtvarka nás baví
Koncem května byl vernisáží ve Výstavní 
síni Sokolská 26 zahájen již 4. ročník výsta-
vy dětských prací pod názvem Výtvarka nás 
baví. Výstava představuje celoroční práci 
kroužku Netradiční výtvarné techniky, jenž 
pracuje ve školní družině ZŠ Matiční 5 pod 
vedením paní Dáši Novákové. Malým uměl-
cům za jejich práci připravili rodiče s paní 
vychovatelkou vernisáž s rautem a progra-
mem. Šťastný úsměv dětí podtrhl název 
výstavy Výtvarka nás baví, která potrvá do 
31. srpna. Přijďte se podívat a inspirujte se 
pracemi našich dětí.

25 let waldorfské 
pedagogiky 
Vznik waldorfské pedagogiky v Ostravě je 
spojen s rokem 1990, kdy se začali formo-
vat první waldorfští učitelé, první waldorf- 
ští žáci… Čtvrtstoletí existence naší školy je 
důkazem toho, že myšlenka, nadšení a ne-
změrná vůle mohou být pevným základem 
čehokoli. Přestože první roky byly náročné 
a škola musela odolávat velkým tlakům 
spojeným s nepochopením, nedůvěrou 
a někdy i s útoky tehdejšího zkamenělého 
školského systému, vydrželi jsme a prosa-
dili se. Co je dnes doslova běžné u většiny 
škol, bylo před 25 lety chápáno přinejmen-
ším jako výstřední a nereálné – cizí jazyky 
od 1. třídy, slovní hodnocení místo známek, 
harmonický osobnostní rozvoj místo ba-
zírování na encyklopedických znalostech, 
epochová výuka apod. 

Velmi si také vážíme toho, že městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako 
zřizovatel přijal veškerá rizika spojená se 
založením waldorfské školy a podpořil ji 
i nedávným stěhováním do nové budovy. 
Stejně tak naše poděkování patří i Lumírovi 
Riesemu a Haně Lukášové z Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity za jejich pod-
poru, děkujeme i všem waldorfským učite-
lům. Jsme rádi, že dnes můžeme rodičům 
a hlavně dětem nabídnout ucelený systém 
vzdělávání od naší mateřské školy až po 
waldorfské lyceum. 

Narozeniny oslavíme společně s vámi na 
slavnostním koncertě ve čtvrtek 9. června 
od 16 hodin v aule VŠB v Porubě. Všichni 
jste srdečně zváni.

 Lenka Holeksová
ředitelka Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava

Obhájený titul 
Ekoškola!

V jarních měsících letošního školního roku 
stáli žáci i učitelé ZŠ Nádražní před neleh-
kým úkolem, a to obhájit titul Ekoškola. 
Skutečnost, že naše škola může užívat toto 
označení, vyplývá z jejího zaměření. Žáky 
se snažíme vést tak, aby jim nebylo lhostej-
né, v jakém prostředí se učí a částečně také 
tráví svůj volný čas a aby nebyli neteční 
ke svému okolí. Poprvé byl titul naší škole 
propůjčen v roce 2014. A nyní nás po dvou 
letech čekala jeho obhajoba před auditor-
ským týmem ze Sdružení Tereza. Závěreč-
ná zpráva, kterou jsme ze sdružení obdr-
želi, byla pro nás velmi pěkným dárkem 
a radost z obhájeného titulu byla opravdu 
velká. Jsme si vědomi, že nás čeká spous-
ta nových aktivit, které budeme v rámci 
projektu plnit, a pevně věříme, že se nám 
ocenění, které jsme získali, podaří opět za 
dva roky obhájit. Mezinárodní titul Ekoško-
la nám bude předán v Senátu Parlamentu 
České republiky 15. června a jsme na něj 
právem hrdi.
 Zuzana Holubová

V Parníku se v polovině května usku-
tečnilo finále druhého ročníku pěvec-
ké soutěže Talent Ostrava 2016. Z dva-
ceti naprosto vyrovnaných finalistů 
byli porotou, v níž zasedla i starostka 
Petra Bernfeldová, vybráni vítězové 
jednotlivých kategorií i absolutní vítěz. 
Tím se stala šestnáctiletá studentka 
pražské konzervatoře Nikol Samková.

2	 Život	v	centru	 Červen	2016

Děti z Mateřské školy Šafaříkova se připravují na oslavy.

Přijďte na narozeninovou 
oslavu ve středu 
15. června!

ZOOM – zachyceno  
objektivem
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V Parníku zdravě 
a chutně 
Pokrmy z čerstvých surovin, s větší porcí 
zeleniny a také v bezlepkové úpravě. Tak 
nyní vypadá nabídka v restauraci klubu 
Parník, kterou v březnu převzal nový pro-
vozovatel. „V restauraci podáváme v dopo-
ledních a poledních hodinách menu slože-
né z jedné až dvou polévek a dvou zdravých 
hlavních pokrmů. V nabídce jsou kromě 
jiného kvalitní vývary a nezahušťované 
zeleninové polévky a omáčky, které jsou 
díky tomu vhodné i pro celiaky. I klasická 
česká kuchyně může mít svou zdravou 
a přitom chutnou variantu,“ poznamenává 
Nikola Gmiterková, která restauraci pro-
vozuje, a zmiňuje například vařené hovězí 
s rajskou omáčkou a celozrnným knedlí-
kem. Od 16 hodin je restaurace uzavřena, 
občerstvení při večerních koncertech má 
podobu chuťovek. „Restaurace bude plně 
spolupracovat s plánem akcí klubu,“ uzaví-
rá Nikola Gmiterková. 

Výstava Karla 
Kotase
Navštivte v průběhu června a července ve 
foyer radnice městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz výstavu děl Karla Kotase, 
významné osobnosti moderní architektury 
Ostravy! Výstava, kterou pořádá Kotěrové 
centrum architektury a nakladatelstvím 
Foibos Books ve spolupráci s městským 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, před-
staví na třinácti panelech jeho ostravskou 
tvorbu, k níž patří například i bývalá spo-
řitelna, současná budova radnice městské-
ho obvodu. Karel Kotas, rodák z Olomučan 
u Blanska a žák Jana Kotěry na pražské 
Akademii výtvarných umění, přišel do Mo-
ravské Ostravy jako mladý architekt ve 
20. letech minulého století, aby dozoroval 
stavbu Nové radnice. Ve městě žil až do 
počátku 30. let a nejen během té doby, ale 
i později ve 30. a 40. letech nesmazatelně 
zasáhl do architektonické tváře města. 

Radniční 
restaurace 
V pondělí 23. května byla znovu otevřena 
radniční restaurace i s terasou v prosto-
rách Radnice města Ostravy na Prokešově 
náměstí, hosté zde mohou zavítat denně 
od 12 do 22 hodin včetně víkendů. Od 7 
do 14.30 hodin je k dispozici také radniční 
bufet. 

Hledáme  
nové pány! 
Našli jste zatoulaného 
pejska, nebo naopak 
chcete pomoci zatoulané fence nebo pej-
skovi? Požádejte o bližší informace tře-
bovický útulek pro psy prostřednictvím 
telefonního čísla 602 768 795 nebo e-mai-
lem: útulek@ostrava.cz. Útulek je otevřen 
denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. 
www.utulekostrava.cz a na facebooku na 
https://www.facebook.com/utulekostrava.

Pečovatelku Veroniku Břímkovou (vlevo) bere paní Květoslava Pindurová jako svoji vnučku. 

Sociální šatník 
Zkraje roku 2014 využily sociální pracov-
nice našeho obvodu po vzájemné dohodě 
s Charitou Hrabyně sbírku šatstva, aby 
svým klientům pomohly zajistit alespoň 
základní oblečení především pro jejich děti. 
Spolupráce potom pokračovala po celý rok 
a byla završena 1. prosince 2014 otevřením 
sociálního šatníku, který provozuje odděle-
ní sociální péče odboru sociálních věcí.

Šatník je určen sociálně potřebným 
občanům, kteří se ocitli v nelehké životní 
situaci, zejména lidem bez přístřeší, obyva-
telům azylových domů, osobám v hmotné 
nouzi, propuštěným z výkonu trestu, po-
stiženým živelními pohromami a dalším. 
Je otevřen jednou v týdnu vždy v úterý, kdy 
za přítomnosti sociálních pracovnic mohou 
doporučení klienti čerpat materiální po-
moc. Příjemci pomoci odebírají věci pouze 
pro svou vlastní potřebu, případně pro po-
třebu svých dětí.

Od otevření sociálního šatníku převza-
ly sociální pracovnice od Charity Hrabyně 
celkem 2 139 kg ošacení pro děti i dospělé, 
obuvi, hraček, ložního prádla, domácích 
potřeb apod., které poskytly 135 klientům 
jak v terénu, tak klientům na ubytovně 
a obyvatelům domu se zvláštním určením 
v ulici Dobrovského 53.

Za téměř rok a půl provozu šatníku mů-
žeme s jistotou říci, že pomoc, kterou touto 
formou nabízíme, se setkává s příznivou 
odezvou a v letošním roce byla navíc rozší-
řena o nabídku potravin ve spolupráci s ne-
ziskovou organizací Společně – Jekhetane, 
o.p.s. Potraviny jako cukr, mouka, olej, luš-
těniny, těstoviny apod. pocházely z krajské 
potravinové sbírky a byly pro vytipované 
rodiny i jednotlivce z našeho obvodu s pří-
jmem na hranici chudoby vítanou pomocí.
� Vít�Macháček
� místostarosta

Odborná plánovací 
dílna
V dubnu klub Fiducia uspořádal odbornou 
plánovací dílnu, která měla za cíl zmapo-
vat problematická veřejná prostranství 
v centru Ostravy. Dílny se zúčastnila řada 
odborníků, architektů a zástupců ostravské 
kulturní sféry, zástupci samosprávy a také 
primátor města Ostravy a starostka obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz. V první části 
dílny účastníci zmapovali významné veřej-
né prostory centra Ostravy, které jsou ne-
funkční, případně je jejich současná podoba 
problematická a potřebovala by intervenci. 
Celkem bylo označeno 21 lokalit. Poté bylo 
zmapováno 36 míst, která nepotřebují ná-
kladnou intervenci a jsou řešitelná v krát-
kém časovém úseku. Účastníci se shodli na 
tom, že prioritně by si intervenci zasloužilo 
Kostelní náměstí a celkově okolí kostela 
svatého Václava, které je nyní v tristním 
stavu. Kromě navrácení charakteru ná-
městí (zrušení parkoviště, oprava povrchů, 
umístění laviček a dalších odpočinkových 
prvků) se účastníci dílny shodli i na potřebě 
opravy sochy svatého Jana Nepomuckého, 
umístění mobiliáře a zpřístupnění kostela. 

„Beru ji jako svoji vnučku,“ usmívá se 
na pečovatelku Veroniku Břímkovou 
paní Květoslava Pindurová, do jejíž 
domácnosti Verunka, jak jí klientka 
říká, dochází už pět let. V posledních 
třech letech tu byla dennodenně, 
vždy dopoledne i večer. To když paní 
Pindurové pomáhala pečovat o její-
ho vážně nemocného manžela. „Bez 
Verunky bych ho doma mít nemohla, 
nezvládla bych to. Děti už jsou v dů-
chodovém věku a navíc bydlí daleko. 
Verunka mi se vším moc pomáhala 
a manžel se na ni moc těšil, měl ji rád. 
A dal na její slova,“ pokračuje paní 
Pindurová a vzpomíná, jak se osma-
dvacetiletá pečovatelka starala oprav-
du o všechno podstatné. „Uklidila, 
nakoupila a mého muže, dokud cho-
dil, provázela krok za krokem po bytě, 
aby měl alespoň nějaký pohyb. Starala 
se také o jeho hygienu, když už nemo-
hl vstát z lůžka. A byla a je obrovskou 
oporou i pro mě. Je dobře, když člověk 
není sám, má se na koho spolehnout, 
s kým probrat svoje starosti i rados-
ti, alespoň chvíli si popovídat. Když 

manžel zemřel, hned jsem jí volala. 
Vždyť vlastně patří do rodiny,“ hladí 
paní Květoslava pohledem Verunku, 
která k ní dochází neustále. Pořád je 
třeba pomáhat s něčím, s čím si dvaa-
osmdesátiletá klientka neví rady. 

Kromě paní Pindurové Veronika 
Břímková pečuje o dalších patnáct 
seniorů, kteří jsou klienty oddělení 

sociálních služeb Úřadu městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Aby vše zvládala k jejich spokojenos-
ti, pracuje podle přesně stanového 
individuálního plánu, v němž je vše 
rozděleno doslova na minuty. Někte-
ří lidé si však chtějí popovídat, svěřit 
se, postěžovat si na neduhy. „V někte-
rých případech jsem jediný člověk, 
který k nim domů chodí. Při plnění 
povinností je pak třeba prohodit slo-

víčko, vyslechnout, co se přihodilo,“ 
přibližuje Veronika Břímková lidské 
rozměry svého povolání, které vyko-
nává už osm let. A dodává, že za tu 
dobu se mezi ní a některými klienty 
vytvořily téměř osobní vazby. „Znám 
jejich životní příběhy, příbuzné, vím, 
co je trápí, co jim dělá radost,“ vy-
světluje a dodává, že právě kontakt 
s klienty ji na jedné straně oboha-
cuje, na druhé jí občas ubírá energii. 
„Tu si pak s chutí chodím dobít k mi-
lým lidem, jako je paní Pindurová,“ 
uzavírá.

Pečovatelská služba městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz má 
v současnosti 16 pečovatelek, které se 
starají o 207 klientů s různou mírou 
podpory. „V současné době máme 
plný pracovní stav, nicméně v červen-
ci určitě budeme novou pečovatelku 
potřebovat. Zájemci o práci mohou 
již dnes posílat svůj životopis nebo 
zájem na e-mail antoszykova@moap.
ostrava.cz a my je budeme kontakto-
vat,“ upozorňuje Alena Antoszyková, 
vedoucí oddělení sociálních služeb. 

PředstaVujeMe�okrskáře

Mít SE NA KOHO SPOlEHNOUt

Bezpečnost

Jan Mecner
okrsek A 14

Už jsme si zvykli, že Moravská Ostrava 
a Přívoz každoročně na přelomu jara 
a léta pokračuje ve zvelebování svých 
velkých sídlištních celků. Málokdo si 
uvědomí, že za vším stojí měsíce pří-
prav a hromada mravenčí práce týmu 
skutečně šikovných lidí, se kterými 
radnice Moravské Ostravy a Přívozu 
spolupracuje a hlavně, které má ve 
svých řadách. To, že jsme dotaci z mi-
nisterstva pro místní rozvoj na rege-
neraci sídlišť dostali letos jako jediní 
v Ostravě a jako jediní v celé republice 
plně hned na dvě akce, o něčem sku-
tečně svědčí. Je třeba chválit, ale neu-
snout na vavřínech. Již nyní se připra-
vují etapy další a kromě sídlišť Fifejdy 

II a Šalamouna se projektuje i rekon-
strukce lokality ulice Mánesovy, jejíž 
dlouhá léta zanedbané okolí bychom 
brzy dali rádi do pořádku. 

Obě akce naši pracovníci složitě při-
pravovali více než rok. V květnu star-
tuje projekt sídliště Šalamouna, kde 
bude rekonstruováno území vyme-
zené ulicemi Zelenou, Nedbalovou, 
Hornickou a spojnicí mezi Zelenou 
a Hornickou. Samotná rekonstrukce 
bude koordinována s akcí společnosti 
OVaK, která zde bude provádět opra-
vu vodovodu. Celkové vysoutěžené 
náklady jsou ve výši 10 447 066 korun 
s DPH, kdy předpokládaná dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
činí 4 miliony korun.

V červnu pak startujeme šestou 
etapu regenerace sídliště Fifejdy II. Ta 
navazuje na realizaci kolem objektu 

Armády spásy a hřiště VITA. Akce za-
hrnuje veřejné prostranství vymezené 
areálem ZŠ Gen.Píky a na jihu oploce-
nými plochami v soukromém vlastnic-
tví. Dotkne se také části ulic Gen.Píky 
a Oskara Motyky. Vysoutěžené náklady 
činí 10 793 200 korun s DPH, před-
pokládaná dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR činí 4 miliony korun.

V rámci obou akcí dojde k úpravám 
chodníků, vozovek, zelených ploch. 
Opraveno bude veřejné osvětlení, do-
plněn mobiliář a v neposlední řadě 
dojde k vybudování nových parkova-
cích míst. Jako u každé stavební inves-
tice i zde dojde přechodně ke zhoršení 
podmínek, za to se občanům omlou-
váme. Odměnou za trpělivost budou 
zvelebená prostranství v okolí jejich 
bydliště. 

 Dalibor Mouka, místostarosta

regenerace�sídlišť�Pokračuje

207�klientů�má�
v�současnosti�na�starost��
16�pečovatelek

Hranice okrsku tvoří ulice 28. října, 
Na Jízdárně, Dr. Malého a Vítkovic-
ká. Okrsek tvoří převážně bytová 
zástavba, zejména sídliště Šala-
mouna, dále je zde katastrální úřad, 
několik restaurací a polyfunkční 
dům. Právě v jeho okolí řidiči často 
nerespektují dopravní značení, a to 

zejména v ulici Zelené a v ulici Petra 
Křičky 21 až 25. Častým problémem 
je také vykrádání vozidel a výskyt 
osob bez přístřeší v okolí centrální-
ho parkoviště naproti kulturnímu 
domu.
Ulice v okrsku
28. října – od ulice Vítkovické po uli-
ci Na Jízdárně; Dr. Malého; Na Jíz-
dárně – od ulice 28. října po ulici Dr. 
Malého; Na Široké – od ulice Zelené 
po ulici Dr. Malého; Petra Křičky; 
Vítkovická – od ulice Dr. Malého po 
ulici 28. října; Zelená – od ulice Na 
Jízdárně po ulici Petra Křičky.

Okrsek, který je z velké části tvořen 
bytovou zástavbou převážně star-
ších domů, je ohraničen ulicemi Dr. 
Malého, Výstavní, Hlubinskou, Mís-
teckou a Vítkovickou. V okolí kostela 
Don Bosco občas bývají děti slovně 
i fyzicky napadány dětmi ze sociál-
ně nepřizpůsobivých rodin, řešeno 

bývá také přepadávání seniorů, jimž 
jsou ukradeny zlaté řetízky, náušnice 
nebo kabelky. V ulici Gajdošově so-
ciálně nepřizpůsobiví občané často 
vykrádají vozidla a sklepy. V parku 
přilehlém ke ZŠ Gajdošova pejs-
kaři často nechávají své mazlíčky 
na volno, občas zde opilá mládež 
rozkopává koše nebo se tu povalují 
bezdomovci popíjející alkoholické 
nápoje. V chatkové oblasti v ulici Že-
lezárenské bývají vykrádány chatky. 
V podchodu na tramvajové zastávce 
Hlubinská občas dochází ke krádeži 
kovových roštů kanálových výpustí, 

zábradlí nebo plechových krytů na 
osvětlení. 
Ulice v okrsku
Dr. Malého; Gajdošova; Hlubinská; 
Hornických učňů – od ulice Gajdo-
šovy po ulici Dr. Malého; Hutnická; 
Místecká – od ulice Hlubinské po uli-
ci Vítkovickou; Na Jízdárně – od ulice 
Dr. Malého po ulici Hutnickou; Na 
Široké – od ulice Gajdošovy po ulici 
Dr. Malého; náměstí Jiřího Myrona; 
Sportovní; Uhelná; Vítkovická; Vý-
stavní – od ulice Hlubinské po ulici 
Dr. Malého; Železárenská – od ulice 
Výstavní po ulici Místeckou.

Ilona Uhelská
okrsek A 15



Informujeme 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH 
NEBYTOVÝCH PROSTOR 
Arbesova 1059/9 garáž 17 m²
28. října 1516/106 267,69 m²
Českobratrská 1888/14 280,9 m²
Jílová 1912/16 pronájem domu 
Macharova 965/7 46,85 m² 
Nádražní 1026/41 118,5 m²
Nádražní 1265/24, pasáž Vesmír 17 m²
Nádražní 996/195 83,9 m²
nám. Republiky, podchod 33 m²
Na Hradbách 1922/15 77,13 m² 
Na Jízdárně 2895/18 14,84 a 33 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 219,81 m²
Poštovní 1118/10 123,19 m²
Přívozská 899/22 95,98 a 111,41 m²
Puchmajerova 1799/9 94,96 m²
S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²
Tyršova 1761/14 178,15 m²
Zahradní 1471/1 180,45 m²
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Prázdniny v ChalouPCe

Bezplatné 
poradenství 
Jste v obtížné životní situaci a nevíte si 
rady? Kontaktujte poradnu Charity Ostrava, 
která bezplatně poskytuje lidem starším 
15 let odborné sociálně-právní poradenství 
zaměřené na rodinné právo, sociální za-
bezpečení (např. důchody, sociální dávky), 
bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy 
a dluhovou problematiku. Zájemci o pora-
denství nemusí uvádět žádné osobní údaje. 
Více na tel. č.: 599 526 906, 731 625 767, 
e-mailu: cho.poradna@charita.cz nebo na 
http://ostrava.charita.cz/poradenske-sluz-
by/poradna-charity-ostrava/.

Kurz pro hospicové 
dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hos-
pice sv. Lukáše. Zájemci mohou absolvovat 
kurz hospicové péče pro dobrovolníky 
v rozsahu 35 hodin teorie, 20 hodin praxe 
a 3 hodin supervize. Po dokončení kurzu 
obdrží účastník certifikát o jeho absolvová-
ní. Kurz začíná v pátek 3. června v 16 hodin. 
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické 
hospicové centrum, Charvátská 785/8, 
Ostrava-Výškovice, Jana Camfrlová, tel. č.: 
599 508 505, 731 625 768, e-mail: cho.hos-
picove.centrum@charita.cz, www.ostrava.
charita.cz. 

jak pečovat 
o nemocného
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny a Mobilního hospice sv. 
Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na 
semináři Jak pečovat o nemocného člověka 
v domácím prostředí. Kurz probíhá vždy 
jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. červ-
na od 14 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, 
ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na 
školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. 
Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.
poradna@charita.cz. 

BIo popelnice
Město Ostrava zavádí novinku v systému 
nakládání s komunálními odpady. Každý 
trvale obydlený rodinný dům se zahrádkou 
na území statutárního města Ostravy má 
nyní nárok na bezplatné přistavení jedné 
BIO popelnice o objemu 240 l a pravidelný 
svoz zeleně (biologicky rozložitelného od-
padu rostlinného původu). Termín doručení 
žádostí byl stanoven do 3. června.

Cestujte, pracujte, 
poznávejte!
Jste mladí nezaměstnaní lidé od 18 do 
30 let z Moravskoslezského kraje se zá-
kladním či středoškolským vzděláním? 
Chtěli byste se zdarma zúčastnit zahranič-
ní pracovní stáže v Německu a rozšířit si 
svou kvalifikaci? Přihlaste se do projektu 
PROFUTURA, který je financován z EU a od 
1. dubna 2016 je realizován spolkem Rov-
novážka, z.s. Více na tel. č.: 603 199 998, 
e-mailu: rovnovazka.bz@seznam.cz, nebo 
www.projekt-profutura.cz.

BlAhopřejeme juBIlAntŮm nAŠeho oBVodu

V městském obvodu moravská ostrava a přívoz 
se v červnu dožívá 90 a více let:
Milada Albínová, Drahomíra Černohorská, Drahomíra Černotová, Milada 
Davidová, Libuše Dostálová, Vlasta Grocholová, Jiří Havlásek, Hilda 
Hudečková, Miroslav Klimša, Ludmila Kramářová, Jiřina Langová, Jindřiška 
Misiačková, Marie Misiorzová, Jiří Mruzek, Jitřenka Nachmilnerová, Margita 
Neboráková, Štěpánka Novotná, Božena Paidarová, Marie Papugová, Danuše 
Pešlová, Jarmila Rosenzweigová, Jenovefa Stuchlíková, Milada Sýkorová, 
Ludmila Ťapťuchová, Jiřina Tesarčíková, Antonie Woznicová.

Rodinné a komunitní centrum Cha-
loupka,  které  už  víc  než  deset  let 
najdete v areálu MŠ Repinova v Mo-
ravské  Ostravě,  bude  mít  tradičně 
otevřeno i v červenci a v srpnu. „Naši 
hernu můžete navštívit každý den od 

8.30  do  13  hodin  v  průběhu  celých 
prázdnin. Od 12. července chystáme 
navíc  Prázdninové  úterky,  v  rámci 
nichž  můžete  přihlásit  své  děti  od 
1,5  roku  do  Miniškolky  v  době  od  8 
do 12 hodin, nebo navštívit od 10 ho-

din  spojené  cvičení  rodičů  s  dětmi 
od  jednoho  do  tří  let,  tzv.  Broučků 
a Medvídků,“ říká Hana Časová, ma-
nažerka RKC Chaloupka. Pravidelné 
týdenní  aktivity,  které  najdete  i  na 
www.rcchaloupka.cz, začínají v pon-
dělí  29.  srpna,  zápis  bude  probíhat 
od  15.  srpna. Více  informací  na  tel. 
čísle: 730 526 199.

Zaměřeno na jehly 
V dubnu strážníci z operativního oddílu – 
skupiny hlídkové služby Městské policie 
Ostrava nalezli a sesbírali v oblasti Morav-
ská Ostrava a Přívoz 61 injekčních stříka-
ček a jehel. V rámci celého území města 
Ostravy bylo jen v prvním čtvrtletí tohoto 
roku strážníky sesbíráno celkem 770 stří-
kaček a jehel, v loňském roce to pak bylo 
téměř 3 500 kusů. V případě nálezu jehly 
sami nesbírejte, zavolejte městskou policii. 

Značení 
syntetickou dnA
V červnu bude Městská policie Ostrava 
opět provádět bezplatné značení jízdních 
kol a kompenzačních pomůcek (inva-
lidních i speciálních vozíků, schodolezů 
apod.) syntetickou DNA. Zmíněné před-
měty budou značeny 28. června od 14 do 
17 hodin na Hlavní třídě v Ostravě-Poru-
bě u kruhového objezdu a 30. června od 
9 do 11.30 hodin a od 14.30 do 17 hodin 
v Ostravě-Staré Bělé, v Plzeňské ulici u re-
staurace Dakota. Zmíněné značení není 
pouhým okem viditelné a objeví se tepr-
ve pod speciálním UV světlem. V případě 
krádeže kola nebo kompenzační pomůcky 
usnadňuje jeho identifikaci. Při evidenci 
předkládá občan starší 15 let také doklad 
totožnosti a doklad o způsobu nabytí 
jízdního kola (např. doklad o koupi apod). 
V případě, kdy nelze doložit doklad o kou-
pi, lze na místě sepsat čestné prohlášení 
o způsobu nabytí jízdního kola. 
 více na www.mpostrava.cz

V olejbalistky  TJ  Ostrava  po-
prvé  v  šedesátileté  historii 
této organizace získaly v ex-

tralize bronzovou medaili! Přičteme-
-li k tomu stříbro z Českého poháru, 
nemá letošní úspěšná volejbalová se-
zona TJ  Ostrava  historické  srovnání. 
„Naše další volejbalové týmy sezonu 
ukončily s různou mírou úspěšnosti. 
Družstvo žen B skončilo po postupu 
do 2. ligy hned na 2. místě, extraligo-
vé juniorky se umístily páté na Mora-
vě  a  celkově  na  9.  místě,  extraligové 
kadetky  skončily  na  11.  místě,  starší 
žákyně  A  obsadily  4.  místo  v  kraj-
ském  přeboru  a  20.  místo  v  Českém 
poháru,  mladší  žákyně  se  umístily 
na 2. místě v krajském přeboru a na 
16.  příčce  v  rámci  MČR,“  popisuje 
ředitel  TJ  Ostrava  Tomáš  Staníček 
a  pokračuje:  „Na  krásném  9.  místě 
skončili  i  extraligoví  stolní  tenisté. 

Dalším  úspěchem  klubu  bylo  oce-
nění  naší  golfistky  Hany  Ryškové 
v  kategorii  sportovní  talent  města 
Ostravy  při  vyhlašování  nejlepších 
sportovců města Ostravy za rok 2015 
a  vyhlášení  trenéra  volejbalistek  TJ 
Ostrava  Zdeňka  Pommera  trenérem 
roku  v  kategorii  ženských  družstev.“ 

Ke  gratulaci  se  připojuje  i  starostka 
Petra Bernfeldová: „Jsme rádi, že zde 
máme tak úspěšné sportovce. Blaho-
přeji všem.“ 

A  co  vše  se  v  TJ  Ostrava  v  uply-
nulých  týdnech  událo?  „Pořádali 
jsme  utkání  superligy  žen  do  21  let 

ve  stolním  tenise  Česká  republika 
proti Slovinsku, Velkou cenu Ostravy 
v judu, kde náš klub obsadil 3. místo. 
Dále turnaj Grand Prix ve stolním te-
nise pro veřejnost a tradiční setkání 
příznivců  jógy.  Proběhla  semifinále 
tanečně-aerobikových  soutěží  MIA 
Festival  Ostrava  a  nominační  závo-
dy  I.  výkonnostní  třídy  ve  sportov-
ním  aerobiku  a  série  soutěží  ve  sla-
lomu  motocyklů  Moto  Gymkhana. 
Nyní  připravujeme  22.  ročník  Mist-
rovství ČR vozíčkářů ve stolním teni-
se, klání v bojových sportech MMA, 
5.  ročník  turnajů  smíšených  druž-
stev  v  plážových  sportech  pro  žáky 
základních a středních škol Juventus 
Cup  a  zahajujeme  sérii  letních  bea-
chvolejbalových  turnajů  pro  veřej-
nost,“  dodává  Staníček.  Akce  jsou 
pořádány za podpory městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz.

prVnÍ extrAlIgoVý BronZ 
Ve VolejBAlu žen

VOLNÉ BYTY k prONájmu

fOrmOu VýBěrOVÉhO řízeNí

VOLNÉ NeBYTOVÉ
prOSTOrY k prONájmu

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

pobialova 1432/23  
2+1, 55 m2

1. nadzemní podlaží,  
byt v centru města 

K. Světlé 210/13 1+1
Na Náhonu  2+1
Nádražní 996/195 3+1
Na Náhonu 335/14 2+1
Orebitská  1+1, 2+1, 3+1
Pobialova 1432/23 2+1
Poštovní 345/23 1+1, 2+1
Jílová, Spodní 1+1, 2+1, 3+1
Střelniční 10/1 3+1
Tolstého 1809/12 1+1, 3+1
U Tiskárny 587/6 2+1
Úprkova 1+1, 2+1

Bližší informace: marek plinta 
T 599 442 891, m 702 018 264 
e makler@moap.ostrava.cz
W www.nemovitostimoap.cz

Na hradbách 1922/15 
77,13 m2

prodejna  
v centru města 

Bronzové volejbalistky TJ Ostrava slaví svůj úspěch.  Foto: Archiv tj ostrava

letošní volejbalová sezona 
TJ ostrava je nejúspěšnější 
v historii klubu!

Slezská lilie 
Šestý ročník mezinárodního křesťanského 
hudebního festivalu Slezská Lilie, který se 
uskuteční 11. a 12. června, rozšiřuje svá mís-
ta konání. Bude tak ještě blíž lidem, kterým 
prostřednictvím festivalu přinese kvalitní 
interprety napříč žánry i hranicemi. V sobo-
tu bude znít křesťanská hudba před kated-
rálou Božského Spasitele (před divadlem Ji-
řího Myrona), v kostele svatého Václava na 
Kostelním náměstí a v obchodním centru 
Avion. V neděli 12. června se dění festivalu 
přesune do Ostravy-Kunčiček. 
 www.slezskalilie.cz 


	06_2016_CENTRUM_01
	06_2016_CENTRUM_02
	06_2016_CENTRUM_03
	06_2016_CENTRUM_04

