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ÚVODNÍK

ČERVEN 2017

V  centru Ostravy se ani dost dobře 
nudit nemůžete, střídá se tu jedna akce 
s druhou a třetí! „Kdo má pocit, že to 
není pravda, ať se kdykoliv podívá do 
kterékoliv kulturní přílohy zpravo-
daje nabité pozvánkami a programy 
až k  prasknutí. Srdce města tepe ve 
svižném rytmu, který v  letních dnech 
přejde tak trochu do kvapíkového. 
Kdo bude chtít „stíhat“ a být oprav-
du na všech velkých akcích, bude mít 
co dělat!“ usmívá se starostka obvodu 
Petra Bernfeldová a rovnou zve na dva 
úspěšné projekty, na které se těší taková 
spousta lidí, že je ani není třeba propa-
govat. I když… Možná jen trošku pro 
ty, kteří zatím postávali opodál.

Sportovně-relaxační areál Písek 
v  centru, jenž se loni setkal s  obrov-
ským zájmem veřejnosti, bude otevřen 
16. června a na Masarykově náměstí 
zůstane až do začátku září. Připraven 
je opět rozmanitý doprovodný pro-
gram. „Od 19. června budou moci areál 
v dopoledních hodinách využívat děti 
ze základních a středních škol v rámci 
tělesné výchovy. Mohou si tu zahrát be-
achvolejbal, přehazovanou, fotbal, bad-
minton, pétanque a jiné sporty. Vrátí se 
i jóga, která loni zaznamenala obrovský 

úspěch, kruhový trénink, divadelní ve-
čery, beachragby a další aktivity přita-
hující pozornost veřejnosti,“ nastiňuje 
pestrou paletu akcí Petra Bernfeldová  
a slibuje mnoho hudebních překvapení 
i rozšíření aktivit pro menší děti.

V sobotu 24. června už potřetí ožijí 
oba břehy řeky Ostravice rozmarnými 
slavnostmi. Připraveny jsou soutěže ve 
sjezdu netradičních plavidel, půjčov-
ny loděk, říční přívozy, hry a soutěže 
pro děti i dospělé, koncerty, divadla 
a k tomu spousta dobrého jídla a pití. 
„To je stručný nástin populární akce, 
kterou by si neměl nechat ujít žádný 
Ostravák,“ říká Martin Vidura, ředitel 
Centra kultura a vzdělávání. „Hlavní 
hudební stage a většina atrakcí bude 
umístěna na slezskoostravském břehu 
řeky Ostravice, v úseku od loděnice po 
most Miloše Sýkory. Slavnosti začnou 
ve dvě hodiny odpoledne a v  15 ho- 
din bude odstartována soutěž sjezdu 
netradičních plavidel, do níž se může 
přihlásit každý, kdo má trochu fantazie  
a postaví si vlastní plavidlo. Kreativitě 
se meze nekladou. Nejlepší plavidlo  
a posádka mohou vyhrát až 15 tisíc 
korun. Návštěvníci se mohou těšit také 
na výstavy, workshop parkouru nebo 

Vítání občánků
Městský obvod pravidelně pořádá 

slavnostní vítání občánků. Akce se mo-
hou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má 
trvalý pobyt na území našeho obvodu. 
Pro děti narozené v  uplynulých měsí-
cích se koná vítání občánků v sobotu 
16. září. Ti, kteří neobdrželi písemnou 
pozvánku, se mohou přihlásit do 1. září 
na oddělení matriky a ohlašovny, osob-
ně v kanceláři č. 15 nebo telefonicky na 
tel. č. 602 782  095 nebo 599 442 812. 
Pro děti, které se zúčastní vítání ob- 
čánků, je připraven dárek a pamětní 
listina. 

Talent Ostrava 2017 
zná své vítěze! 

V sobotu 20. května se v ostravském 
Parníku uskutečnilo finále třetího roč-
níku pěvecké soutěže Talent Ostrava. 
Záštitu nad soutěží již tradičně pře-
vzala starostka obvodu Petra Bernfel-
dová, která se akce osobně zúčastnila. 
V  předchozích úvodních kolech po-
rota vybrala z  celkem 130 soutěžících 
21 nejtalentovanějších zpěváků, kteří 
v tomto finále bojovali ve čtyřech kate-
goriích. První místo si nakonec odnesla 
Johana Žofie Muchová v první katego-
rii, ve druhé Ema Marchewková, ve tře-
tí Klára Hromádková. Klára Medvecká 
a Miroslav Macáš získali oba první mís-

to v nejstarší 4. kategorii. Absolutním 
vítězem se stal dvacetiletý Miroslav 
Macáš z Vítkova, který porotu uchvátil 
svým krásným velkým hlasem ve dvou 
rockových baladách. V  porotě zasedli 
mimo jiné i populární zpěvačka Mar-
kéta Konvičková nebo frontman kapely 
Nebe, Petr Harazin. Na absolutního ví-
těze čeká mimo jiné open air koncert 
s Moravskoslezskou Sinfoniettou, který 
se koná 18. června ve sportovní areálu 
v Řepišti.

Volná místa 
v mateřinkách 

Mateřské školy Křižíkova, Repinova, 
Šafaříkova 9, Varenská 2a i Waldorf- 
ská MŠaZŠO hlásí volná místa! Zá-
jemci mohou své děti pro školní rok 
2017/2018 přihlásit u ředitelek těchto 
MŠ.  Od 1. ledna 2017 platí, že od po-
čátku školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 
věku, do zahájení povinné školní do-
cházky dítěte  je předškolní vzdělávání 
povinné! Vedení mateřských škol bude 
rádo, když třídy zaplní děti z  obvodu, 
ale hlásit se mohou i děti z celé spádové 
oblasti města Ostravy. 

Hra VIAOVA 
Zábavně vědomostní hra o historii 

města Ostravy VIAOVA 750 prolomila 
v  polovině května první třetinu a byli 

vyhlášeni první tři finalisté soutěže. Ti 
budou hrát o postup do superfinále, 
kde budou soutěžit o atraktivní ceny. 
Pro toho nejlepšího je připravena plav-
ba pro dva po západním Středomoří! 
Hra je součástí celoročních oslav 750 let 
města Ostravy a potrvá až do 30. červ- 
na. Stále je možné se do ní přihlásit  
a vyhrát! Podrobnější informace ke hře 
VIAOVA 750 včetně přesných pravidel 
naleznete na www.ostrava750.cz.

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. Nalezne-
te zde nabídku volných bytů i nebyto-
vých prostorů, pozvánky na nejrůznější 
akce i oficiální tiskové zprávy. Ve video- 
zpravodajství se kromě aktualit může-
te seznámit s činnostmi jednotlivých 
odborů úřadu a zhlédnout záběry z již 
proběhlých akcí. Název facebookové 
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.

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
www.moap.cz

Vážené čtenářky,  
vážení čtenáři,
zřejmě jste už i díky informacím zve-
řejňovaným v našem zpravodaji zare-
gistrovali, že vedení městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz dlouhodo-
bě odmítá podporovat nesystémová 
řešení v  sociální oblasti, která přímo 
vybízejí ke zneužívání státních finanč-
ních prostředků. Nedávno jsme byli 
postaveni před další podobnou situaci, 
kdy Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje oslovil školská zařízení s  nabíd-
kou zařazení do projektu dotovaného 
stravování. Jako zřizovatel základ-
ních škol a mateřských škol v  obvo-
du jsme měli dát stanovisko k  účasti  
v tomto projektu. Díky postoji hnutí 
Ostravak nebyl souhlas vydán. Ne-
souhlasíme totiž s tím, aby byla strava 
hrazena těm, kteří neumějí hospo-
dařit! Některé rodiny namísto toho, 
aby zaplatily stravu dětem ve školce či 
obědy ve škole, utrácejí sociální dávky 
za nepotřebné a drahé věci, jako jsou 
alkohol, cigarety nebo nejnovější typy 
mobilů. 

Samozřejmě jsme si vědomi oprav-
dových finančních problémů v  někte-
rých rodinách. Ale v základních ško-
lách není odebírání obědů povinné  
a z praxe víme, že se tyto případy řeší 
individuálně, ať už prostřednictvím ne-
ziskových organizací nebo dítěti zajistí 
stravu rodina. Zde opravdu nevidím 
plošné řešení jako nezbytné. 

Problém nastane v  mateřských ško-
lách, kde je povinné odebírat stravu. 
Nyní může být opakované nezaplacení 
důvodem k vyloučení dítěte. To od září, 
kdy bude zavedena povinná předškolní 
docházka, nebude možné. Právě tyto 
případy měl řešit zmíněný projekt. Ale 
znovu se ptám, proč formou plošné 
podpory? Rodina dostává peníze od 
státu ve formě dávek, z nichž by měly 
být pokryty i náklady na stravu v před-
školním zařízení. V opačném případě 
ji nebude nic nutit hospodařit. Neboj-
te se, že by tyto děti v  mateřské škole 
nedostaly najíst, dostanou. A ze školky 
je nevyloučí. Oslovila jsem ředitele na-
šich školských zařízení a vysvětlila jsem 
jim náš postoj s tím, že jsme připraveni 
řešit jednotlivé případy individuálně 
ve spolupráci se školami, odborem so-
ciálních věcí a úřadem práce. Ale od-
mítáme podpořit projekt, jenž dopředu 
avizuje pokrývání potřeb, které jsou fi-
nancovány v jiných sociálních dávkách.

Petra Bernfeldová,
starostka obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz

Zveme vás
na zastupitelstvo

Ve čtvrtek 15. června se od 9 hodin 
koná zasedání zastupitelstva měst-
ského obvodu. Schůze se bude konat  
v zasedací místnosti č. 306 Nové rad-
nice (Prokešovo náměstí 8). Program  
a materiály naleznete na www.moap.cz.

Ulice Českobratrská je v úseku mezi 
Sokolskou třídou  a Nádražní uzavře-
na! Čeká ji rozsáhlá rekonstrukce, 
která počítá s opravou inženýrských 
sítí, včetně vodovodu, kanalizace  
a plynovodu. Kvůli pracím je zde od 
poloviny května zcela vyloučena auto-
mobilová doprava a změnám se nevy-
hne ani městská hromadná doprava. 
V době oprav nebude v obou směrech 
fungovat zastávka Husův sad, která 
bude dočasně přemístěna na zastávku 

Konzervatoř. Dopravu v Českobratrské 
ulici čeká i několik výluk. Ta největší 
bude o prázdninách, kdy po Českobra-
trské nebudou vozidla MHD jezdit vů-
bec, nahradí je autobusy na objízdných 
trasách. 

Pro automobilovou dopravu platí do 
31. října úplná uzavírka s  vyznačený-
mi objížďkami. Po dokončení rekon-
strukce ze strany společností Innogy 
a OVAK budou statutárním městem 
realizovány opravy povrchu.

třeba na lezení po nábřežních zdech. 
Chybět nebudou ani soutěže na mokré 
kládě a především pak velkolepá lase-
rová a videoshow promítaná na vodní 
stěnu pod mostem Miloše Sýkory. Prá-
vě touto show, která bude inspirována  
750. výročím Ostravy, celé říční slav-
nosti ve 22 hodin vyvrcholí,“ pokračuje 
Martin Vidura a zároveň upozorňuje 

na to, že přítomní se mohou těšit na 
spoustu hudby a zajímavých interpre-
tů, například na skupinu L. A. Sunday.  
Akci pořádá městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz ve spolupráci s Cen-
trem kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava – Klub Atlantik a s městským 
obvodem Slezská Ostrava a statutárním 
městem Ostravou. 

Využívejte webový portál pro rych-
lejší a efektivnější hlášení závad nebo 
nedostatků v oblasti čistoty a pořádku 
na stránkách www.moap.cz, případně 
své podněty posílejte na e-mail: pora-
dek@moap.ostrava.cz. Posílat může-
te elektronickou formou i fotografie 
z  mobilních telefonů s  přesným uve-
dením místa a krátkým popisem pro-
blému. Na webu je pak uvedeno datum 
přijetí podnětu, osoba zodpovědná za 
řešení i stav řešení.
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KALEIDOSKOPZE ŠKOL A ŠKOLIČEK Podporujme 
mezigenerační soužití

Česko-polský projekt
 „3, 2, 1, Start!“ 

Ostrčilka podporuje  
i vědecké talenty!

Ve čtvrtek 11. května dopoledne bylo 
v MŠ Ostrčilova živo. Na návštěvu mezi 
děti zavítaly seniorky z  klubu seniorů 
Gajdošova, aby zhlédly nádherné pás-
mo pohádek, scének, básniček a pís-
niček, které si pro ně děti připravily 
k blížícímu se svátku všech maminek. 
Seniorky poděkovaly za jejich krásná 
vystoupení vlastnoručně napečenými 
dobrotami. Cukroví ozdobené dět-
skými motivy a muffiny zdobené kré-

mem a čokoládovými figurkami dětem  
i paním učitelkám moc chutnaly. Pří-
jemného dopoledne se zúčastnila také 
starostka Petra Bernfeldová, která po-
děkovala všem zúčastněným za krás-
ný zážitek nejen duševní, ale také ten 
chuťový a vyjádřila přání, aby takových 
setkání, která rozvíjejí dobré stránky 
vzájemného soužití různých generací, 
bylo stále více. 

- red -

Mateřská škola Varenská 2a realizuje 
od března projekt Za tajemstvím motý-
lů financovaný statutárním městem 
Ostravou. Cílem projektu je vést děti  
(i jejich rodiče) k  úctě k  živé a neži-
vé přírodě a rozvíjet jejich povědomí  
o tom, jak člověk přírodu svým chová-
ním ovlivňuje. A protože pro předškol-
ní věk je charakteristická bystrost, vní-
mavost a neutuchající touha po vědění 
a poznání, nejpřirozenějším způsobem, 
jak děti seznámit s vývojem motýlů, byl 

Pasování prvňáčků

Jak jsme pozorovali 
zázrak přírody

KOUZLO OKAMŽIKU
V  sobotu 20. května rozezpívalo ostravský klub Parník hned 21 úžasných 
zpěváků, kteří se z celkem 130 soutěžících dostali až do finále soutěže Talent 
Ostrava. Podívejte se s námi nejen na vítěze, dvacetiletého Miroslava Macáše  
z Vítkova (na první fotografii), ale i na atmosféru, která zde panovala. Spe- 
ciální cenu, a to možnost předvést své umění a zazpívat si na vánočních trzích 
v rámci akce Česko zpívá koledy, předala osobně jednomu z finalistů, Kryšto-
fovi Janečkovi (soutěžící č. 51), také starostka Petra Bernfeldová. 

A je to tady! Konec těšení a pečlivých 
příprav, dnes budeme společně cvičit  
a sportovat! Tím dneškem byla míněna 
středa 26. dubna, kdy se děti zapoje-
né do projektu „3, 2, 1, Start!“ poprvé 
setkaly a s nefalšovaným nadšením 
si i zasoutěžily v MŠ Lechowiczova. 
Nikomu nevadilo, že počasí nepřálo  
a všechny sportovní aktivity, původně 
naplánované na školní zahradu, muse-
ly být přesunuty do budovy mateřské 
školy. Největší obavy měly děti snad jen  
z toho, jak se s  novými kamarády  
z Polska domluví a zda jim vůbec poro-
zumí. A jak se nakonec ukázalo, obavy 
byly zbytečné, protože děti všech ma-
teřských škol si bez zábran povídaly.  
Program pohybových aktivit byl oprav-

du bohatý a děti si vyzkoušely i všech-
ny nabízené hry a soutěže, pečlivě si  
je zaznamenávaly do kartičky, která 
jim byla na začátku sportování předá-
na. Slavnostním zakončením sportov-
ních her a předáním odměn setkání 
však ještě neskončilo. Děti čekal oběd  
a po něm společné hry, povídání a vzá-
jemné poznávání při společných čin-
nostech, které si mohly zvolit z pestré 
nabídky ve třídách. Díky projektu do-
jde k  rozvoji spolupráce mezi dvěma 
mateřskými školami městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz – MŠ 
Šafaříkova 9 a MŠ Lechowiczova 8 –  
a polským partnerem projektu mateř-
skou školou Przedszkole nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Głubczyce.

Koncem dubna proběhl v MŠ a ZŠ 
Ostrčilova 10 další z řady projektových 
dní v  rámci letošního seriálu Ostrčil-
ka má hvězdy, tentokrát na téma věda. 
Žáci, zejména na prvním stupni, si ob-
lékli pláště a celý den se věnovali bádá-
ní, objevování a pokusům. Všichni si 
v průběhu dne prošli připravené labo-
ratoře, kde nechyběla ani sekce roboti-
ky a programování. Děti si tak mohly 
mimo své aktivity ve třídách vyzkoušet 
třeba programování s Edisonem, práci 
se solárním robotem, botaniku pod mi-

kroskopem, přírodní filtraci vody nebo 
si pohrát s  elektronikou. Kromě toho 
si děti ve třídách náramně užily i při 
tvorbě sopek, plnění balonků plynem 
a mnohých dalších pokusech. Za tuto 
přípravu, včetně kostýmů a pomůcek, 
patří paním učitelkám i dětem obrov-
ský dík. Koncem května se pak usku-
tečnil závěrečný finální projektový den, 
kde rodiče i přátele školy mohli vidět to 
nejlepší ze všech předchozích školních 
kol, spoustu vystoupení, workshopů  
a vědeckých stánků. Sledujte náš face-
book ZŠ Ostrčilova – Státní Bilingvní 
škola a webové stránky www.szostrcilo-
va.cz.                           Michal Pernecký 

Úterý 16. května se stalo pro několik 
předškoláků v Mateřské škole Dvořáko-
va v  centru Ostravy doslova památeč-
ním dnem – byli místostarostkou Lu-
cii Feikovou pasováni na školáky. Děti 
dostaly na památku nepřehlédnutelnou 

stuhu s  nápisem Školáček, spoustu 
drobných dárečků a také krásnou knihu  
s osobním věnováním starostky Petry 
Bernfeldové. Slavnostní obřad, který se 
konal na zahradě, provázelo sluníčko  
a všichni si ho náramně užili.

Výstava žákovských 
fotografií 

Projekt Tajný život města běží v ZŠ 
Nádražní 117 na plné obrátky. Je tu 
jaro a projekt je ve finále. Žáci prochá-
zejí zákoutí města s očima otevřenýma. 
Fotografují rostliny pomocí tabletů  
a už vědí, že to není jednoduché, musejí 
zachytit i jejich části – listy, květy, kůru, 
plody. Fotky si ukládají, třídí a odesílají 
ke schválení. Aplikace pomáhá dětem 
rostlinné druhy určit, ale některé zkou-
šejí určovat samy. Žáci začali fotit na 
školní zahradě, kde mohou být připo-
jeni na školní internet a rostliny hned 
určovat a fotky odesílati. Pak se vrhli do 
ulic, kde je také co fotit. Ze snímků vy-
tvořili výstavu s názvem Tajný život na 
školní zahradě, která je k vidění v pro-
storách školy. Partnery projektu jsou: 
Veolia, nezisková organizace Tereza  
a slovenská nezisková organizace Živi-
ca.                               Zuzana Holubová

Děti v televizním 
studiu 

Děti z MŠ Lechowiczova si jarní ná-
vštěvu v  televizním studiu moc užily, 
byly nadšené. Mohly nahlédnout do 
jeho zákulisí. Po návratu do školky si 
nejprve povídaly o tom, co viděly, co 
je zaujalo, co překvapilo. Společně si 
vyrobily kulisy, jako kameru, televizní 
obrazovku, maskérnu, mikrofony, roz-
dělily role a mohlo se vysílat. Maskéři 
upravili moderátory, moderátoři uvedli 
reportáže, které si redaktoři připravili 
jako sled obrázků, a všechno to snímal 
kameraman. Ve třídě vznikl stálý tele-
vizní koutek.  

Kolektiv učitelů MŠ Lechowiczova

Barevný den 
Rodinné týmy se sešly v MŠ Dvořá-

kova na rodinném odpoledni. Na první 
pohled bylo vidět, kdo ke komu patří 
díky jednotné barvě trička, kterou si 
pro svůj tým zvolili. Nachystány byly 
netradiční i recyklovatelné materiály 
pro společný výrobek, různé druhy sta-
vebnic, „trojnožka“ na výstup i sestup 
ze schodů, hmatové pexeso. Největší 
hluk i smích se však ozýval od společ-
né kresby autoportrétu celé rodiny na 
formát A2, kterými máme vyzdobené 
prostory chodby. Po splnění různoro-
dých aktivit přišlo zdravé občerstvení 
přichystané maminkami. Jako překva-
pení byl připraven „rainbow-pochod“ 
na zahradě, kdy zpoza rohu byly na děti 
sypány barvy. Nadšení dětí bylo obrov-
ské. Zakončení proběhlo předáním 
účastnického listu každé rodině, ale ve 
výborné atmosféře se rodiče velmi po-
malu rozcházeli do svých domovů.

Blanka Svobodová

Budu hasičem! 
Děti a rodiče MŠ Varenská se zú-

častnili exkurze v  Centrální hasičské 
stanici v  Ostravě-Zábřehu. Pro velký 
zájem se akce konala ve dvou termí-
nech a celkem se jí zúčastnilo 114 osob. 
Zajímavá byla nejen ukázka špičkové 
techniky záchranářů, ale i seznámení 
s  náplní pracovního dne a prohlídka 
celé hasičárny. O správnou zlatou tečku 
na závěr exkurze se postaral vrtulník, 
jedna skupina byla dokonce svědkem 
jeho vzlétnutí! Po téměř dvouhodinové 
prohlídce se v nejednom dětském srdci 
zrodilo přesvědčení: „Budu hasičem!“

Stanislava Korcová

Jaro na Waldorfu
Jaro doslova nabité zážitky a aktivi-

tami vyvrcholí ve Waldorfské ZŠ a MŠ 
v  pátek 16.  června od 16.30 hodin tra-
diční jarní slavností, a to v sále Střediska 
volného času Ostrčilova. O týden pozdě-
ji, 23. června, se žáci i rodinní příslušníci 
zúčastní čarovné Svatojánské slavnosti 
na hřišti školy. Všichni společně tak na-
hlédnou pod pokličku tajemna, seznámí 
se s  léčivými silami bylinek, kouzelnou 
mocí lektvarů a netradičními laskomi-
nami. V červnu se také deváťáci rozloučí 
se školou na absolventském vystoupení. 
Bližší informace o chystaných událos-
tech naleznete na webových stránkách 
školy www.zswaldorfostrava.cz.

Starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz navštívila vystoupení dětí 
z MŠ Ostrčilova, které si děti připravily pro klub seniorů Gajdošova.

Projekt „3, 2, 1, Start!“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000583) je finančně 
podpořen z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia.

živý experiment. Poslední týdny žila 
mateřská škola i rodiče den co den po-
zorováním proměny housenky v kuklu 
a posléze kukly v  motýla. Každé dítě 
tento zázrak přírody mohlo pozorovat 
doma se svými nejbližšími a zazname-
návat ho do své Motýlí složky. Pondělí 
15. května bylo pro všechny děti naší 
školky a jejich rodiny dnem výjimeč-
ným. U příležitosti oslav Dne matek  
a Dne rodiny společně vypustily motý-
ly do přírody. Celý experiment včetně 
společného vypouštění byl pro všechny 
silně emotivním a nezapomenutelným 
zážitkem a samotní rodiče ocenili jeho 
výchovný a vzdělávací efekt. V  rámci 
tohoto zajímavého projektu čeká děti  
a rodiče ještě spousta dalších akti-
vit, například interaktivní přednáška  
o rostlinách, zřízení naučné „motýlí 
louky“ na školní zahradě, nové badatel-
ské koutky a další. 

Stanislava Korcová, 
Jana Richterová
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ZAOSTŘENO Další krok vedení obvodu k oživení centra

Centrum plné výhod  
pro seniory

Minigolf v parku Milady 
Horákové je otevřen! 

Patříte k dříve narozeným? Pak jsou 
následující informace určeny prá-
vě vám. Měli byste přece mít přehled  
o tom, jak si můžete usnadnit a zpří-
jemnit každodenní život… Zatímco 
v  květnovém vydání zpravodaje jsme 
informovali především o nabídce 
zlevněného vstupného pro seniory do 
nejrůznějších objektů v  centru Ostra-
vy, nyní už soustředíme pozornost na 
aktivity městského obvodu zaměřené 
zejména na starší spoluobčany. „Nej-
více využívaná je pečovatelská služba, 
kdy se pečovatelky starají o 220 občanů 
našeho obvodu. Jde o poměrně velký 
počet obyvatel, o to cennější pro nás 
je, že se sociálními službami je spo-
kojena drtivá většina z nich. Do kaž-
doroční anonymní ankety, zacílené na 
spokojenost seniorů s poskytovanými 
sociálními službami, se zapojuje velký 
počet respondentů a svoji spokojenost 
vyjadřuje až 95 procent. To se týká jak 
přístupu pečovatelek, tak i kvality jídla, 
nebo doby, kdy je služba poskytována,  
a dalších aspektů,“ konstatuje Pet-
ra Bernfeldová, starostka městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,  
a poznamenává, že ani skvělé výsledky 
ankety nenechávají vedení obvodu us-
nout na vavřínech. Stále je co vylepšo-
vat, zkvalitňovat…

Pečovatelská služba je terénní, pe-
čovatelky ji poskytují na celém území 
obvodu lidem, kteří spadají do katego-
rie příjemců této služby. Chodí za nimi 
do bytů, kde provádějí sjednané úkony, 
k nimž patří donáška oběda, pomoc při 
podávání jídla, donáška nákupu, úklid, 
osobní hygiena, prostě cokoliv, co kli-
ent potřebuje. „Služba je poskytována 
ve dvousměnném provozu, na ranní  
a odpolední směně, a to včetně víkendu. 
Nejvíce klientů máme ve věkové hranici 

70 až 90 let, ale populace stále stárne. 
Už nyní je zájem o tuto službu tak vel-
ký, že jsme loni museli přijmout další 
pečovatelku,“ říká Dagmar Bradová, 
vedoucí odboru sociálních věcí, a dodá-
vá, že klienti platí čas, kdy je jim služba 
poskytována. „Pečovatelky zaznamená-
vají přesně dobu, kdy se klientovi věno-
valy, prostřednictvím čipů, takže máme  
o jejich aktivitách dokonalý přehled. 
Vyhláška sice stanovuje hodinovou 
sazbu, ale pokud úklid nebo donášku 
oběda stihne pečovatelka dřív, celou 
hodinu samozřejmě neúčtujeme.“ 

Obvod se snaží o sociálních službách, 
které poskytuje, co nejvíce informovat, 
aby mohl usnadnit život i dalším ob-
čanům, kteří to potřebují. „Všechny 
potřebné informace jsou dostupné na 
webu obvodu,“ upřesňuje Dagmar Bra-
dová. „Ale protože počítáme s  tím, že 
ne každý senior má přístup k  interne-
tu, snažíme se naši činnost propagovat  
i prostřednictvím zpravodaje, v televiz-
ním vysílání obvodu nebo formou le-
táčků. Provádíme takzvanou depistážní 
činnost, kdy naše pracovnice obcházejí 
všechny seniory nad 75 let a vkládají 
jim do schránky propagační materiá-
ly se všemi potřebnými informacemi, 
s  kontaktem na sociální pracovnici  
a podobně. Stejně tak provádíme depis-
tážní činnost při různých příležitostech 
a na rozmanitých akcích,“ pokračuje 
vedoucí odboru, kterou těší pozitivní 
reakce na vykonávané služby. „Nejde 
jen o zmíněnou anketu, ale třeba také  
o dopisy, e-maily, v  nichž klienti oce-
ňují práci pečovatelek, případně nešet-
ří pochvalnými slovy při telefonátech 
nebo osobních setkáních,“ uzavírá 
s  tím, klienti oceňují zejména lidské 
kvality pečovatelek, jejich ochotu, vlíd-
nost a vstřícnost. 

Havlíčkovo nábřeží 
uzavřeno! 

Až do poloviny září se musejí chodci, 
ale i sportovci směřující přes Havlíč-
kovo nábřeží do Komenského sadů 
obrnit trpělivostí. Ostravské vodárny 
a kanalizace (OVAK) začaly v  části za 
budovou krajského soudu s opravou 
kanalizace, do podzimu opraví zhruba 
třísetmetrový úsek. Aktuálně, ve druhé 
etapě, bude až do 1. července uzavřen 
úsek od ulice Kostelní po ulici Biskup-
skou. Objízdná trasa povede ulicí Na 
Karolíně, přes ulici Frýdeckou, 28. října  
a Biskupskou. 

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 14 hodin a odváženy následující 
den rovněž v těchto hodinách. 

5. 6. 
Dr. Malého 25, Havířská 6 a 16, 

Hornická 47, 52, 65 a 78, Hornických 
učňů 11, Na Široké 25–27, Nedbalova  
28 a 38, Šalamounská 4. 

6. 6. 
Gajdošova 8, 11, 34B, 29–31, 39, 47, 

48 a 6, Sportovní 16 a 26, Uhelná 22, 
Výstavní 45. 

7. 6. 
28. října 153, Dr. Malého 45 a 59,  

Foerstrova 20 a 27–29, Na Široké 8 a 16, 
Nedbalova 10, 20, Zelená 26, 31 a 32. 

8. 6. 
Petra Křičky 11 a 12, Vítkovická 6, 

14–16, Petra Křičky 19–21, 26, 23 a 1, 
Chocholouškova 14–15, Na Jízdárně 19 
a 24, Sládkova 20. 

Ba(r)víme Ostravu 
V úterý 27. června se na Masarykově 

náměstí bude konat již 3. ročník hap-
peningu Jsme Ostravská!, jehož pro-
střednictvím chce Ostravská univerzita 
lidem připomenout, že černá Ostrava 
je minulostí a ta současná je plná barev  
a příležitostí. Letošní podtitul akce nese 
název Ba(r)víme Ostravu. Po celý den 
bude náměstí žít nejen hudbou a diva-
dlem, ale také soubojem středních škol: 
bitvou O pohár Ostravské univerzity. 
Vystoupí kapela Nebe a David Stypka 
& Bandjeez a také herci z projektu Lu-
káše Hejlíka LiStOvÁnÍ, kteří představí 
hned dva tituly ve svém scénickém čte-
ní. Happening Jsme Ostravská! (www.
jsmeostravska.cz) se navíc letos koná 
ve stejný den jako tradiční oblíbená 
akce Přírodovědecké fakulty Ostrav-
ské univerzity: Chemie a další přírodní 
vědy na Slezskoostravském hradě (více 
informací na www.chemienahrade.cz). 

Volný pohyb psů 
Volný pohyb psů je na území Morav-

ské Ostravy a Přívozu je omezen obec-
ní vyhláškou. Je nutné, aby majitelé psů 
tuto vyhlášku respektovali a dodržovali 
a psy pouštěli volně jen na místech 
k tomu určených!

Zónové čištění 
pokračuje

Už od dubna provádějí Technické 
služby Moravská Ostrava a Přívoz kaž- 
dou středu zónové čištění ulic centrál-
ního obvodu. Samosběrné stroje vy-
jíždějí v 7 hodin ráno, kdy většina lidí 
odjíždí auty do práce, a s úklidem kon-
čí okolo 13. hodiny, aby lidé měli opět 
kde zaparkovat. Čištění hlásí příslušné 
dopravní značky, které jsou instalovány 
v týdenním předstihu. Žádáme proto 
řidiče, aby v  době blokového čištění 
respektovali dopravní značení a nestáli 
v daných ulicích. 

Ve středu 7. června bude pro-
vedeno zónové čištění v  ulicích 
Tyršova, Dr. Šmerala a na roz-
mezí Českobratrské a Dvořákovy  
a také Mlýnské a Čs. legií, 14. červ-
na pak v  ulicích Milíčova a Mlýnská,  
21. června v  ulicích Čs. legií, Tyršo-
va a na rozmezí Čs. legií a Zámecké  
a 28. června v ulicích Vítězná a Budeč-
ská.

V  létě se v   centru města rozhodně 
nudit nebudete, nabídka trávení volné-
ho času je totiž opravdu luxusní. Mů-
žete se vypravit na koupaliště, či dětská  
i sportovní hřiště anebo na plážové hři-
ště na Masarykově náměstí. Sportov-
ně založené jedince jistě potěší i to, že  
od června je v obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz, v parku Milady Horákové, v 
provozu minigolf, který je otevřen den-
ně od 10 do 21 hodin. V areálu s 19 mi-
nigolfovými drahami dospělý návštěv-
ník za hodinu hry zaplatí 30 korun, děti 
do 12 let a senioři nad 64 let 10 korun. A 
pozor! Začátkem prázdnin bude ukon-

čena také první etapa výstavby nového 
dětského hřiště pro děti od pěti let, kte-
ré bude s  minigolfem těsně sousedit.  
„V rámci stavby dojde společně s osa-
zením dětských herních prvků k  od-
stranění staré a vybudování nové pěší 
komunikace. Všechny vzrostlé dřeviny 
zde navíc pro zajištění bezpečnosti ne-
cháme podrobit tahovým zkouškám. 
Prostor bude celkově připraven pro 
případné rozšíření a vybudování záze-
mí, které bychom rádi realizovali příští 
rok,“ vysvětluje místostarosta Dalibor 
Mouka.

Až do začátku prosince bude z důvo-
du rekonstrukce mostu Pionýrů pro-
voz  ve směru od křižovatky se Sokol-
skou třídou po sjezdy na Gagarinovo 
náměstí a do Bohumínské ulice veden 
pouze po levé části komunikace. Po 
celou dobu oprav bude odkloněna tro-
lejbusová linka 110, která pojede přes 
most Miloše Sýkory. V průběhu oprav 

bude také uzavřen podchod pro pěší  
a cyklisty pod mostem Pionýrů na mo-
ravskoostravské straně. Cyklisté budou 
mít možnost objet úsek po pravém 
(slezskoostravském) břehu. Obdob-
ně bude uzavřena stezka pro chodce  
a cyklisty mezi náměstím J. Gagarina  
a sídlištěm Kamenec. Objízdná trasa je 
vedena po ulicí U Staré elektrárny.

Projekt Obecně prospěšné práce    
v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
IV, na který obvod získal dotaci 50 tisíc 
korun z   rozpočtu města a jenž potr-
vá až do 30. listopadu letošního roku, 
navázal již čtvrtým rokem na projekt, 
který umožňuje alternativní výkon 

trestu odsouzených osob prostřednic-
tvím obecně prospěšných prací. Akce je 
realizována prostřednictvím Technic-
kých služeb MOaP, které mají dohodu  
s Probační a mediační službou v Ostra-
vě. Klienti probační a mediační služby 
pomáhají s udržováním čistoty a po-
řádku na území obvodu.

- red -

Obecně prospěšné práce 
v obvodu MOaP IV

Rekonstrukce mostu Pionýrů

„Pro oživení centra je nezbytný návrat rezidentů. Když vedení městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz v minulém volebním období nechalo zpracovat model 
a představilo vizi zástavby proluk v centru města, nezůstalo jen u planých slov,“ 
uvádí starostka Petra Bernfeldová.

I díky úzké spolupráci s  vedením města se připravuje architektonická soutěž 
na výstavbu bytového domu v proluce Kostelní–Biskupská na místě současného 
parkoviště. „V letošním roce jsme dokončili zastavovací studii. Území je, kvůli 
v minulosti nekoncepčně vybudovanému vchodu do kolektoru, poměrně složité. 
Jako jednu z podmínek výstavby bytů jsme měli zabezpečení odpovídajícího počtu  
podzemních parkovacích míst. To se podařilo a v současné době jsme objednali 
Národního památkového ústavu Ostrava archeologický průzkum a požádali město 
a útvar hlavního architektao administraci architektonické soutěže,“ dodává mís-
tostarosta Dalibor Mouka.

Vedení městského obvodu představilo již koncem roku 2013 3D model centra i s plá-
novanými objekty.

Ještě dále je obvod s výstavbou bytového domu Rezidence Janáčkova naproti Jat-
kám. „Šestipatrový dům s 26 byty je naprojektován a čeká na vydání územního 
rozhodnutí. Po vydání stavebního povolení, které je předpokládáno ve druhé po-
lovině roku, jsme připraveni vyhlásit veřejnou soutěž na zhotovitele,“ dokončuje 
místostarosta.

Vizualizace studie bytového domu v proluce Kostelní – Biskupská.

Starostka Petra Bernfeldová doplňuje, že příprava je  obvodem zvládnuta, ale bez 
financí města se realizace neobejde. Všechny politické strany a hnutí však ve svých 
programech měly jako jednu z priorit oživení centra a shoda je i v tom, že oživení 
přinesou noví rezidenti, kterým nabídneme dostupné nájemní bydlení, po němž je 
poptávka jak mezi mladými, tak i staršími lidmi. 

I z toho důvodu byla na základě iniciativy náměstka primátora Břetislava Rigera  
a radního Lukáše Semeráka zadána samotným městem architektonická studie, kte-
rá řeší Nové Lauby na území dnešního parkoviště za Starou radnicí. Řešena je v ní 
vedle podzemního parkoviště a obchodní části především výstavba nových bytů.  

Vizualizace Rezidence Janáčkova.

Takto by jednou mohly vypadat Nové Lauby. 



4ŽIJEME AKTIVNĚ

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v červnu dožívá 90 a více let:

Milada Albínová, Zdenka Ballaschová, Drahomíra Černotová, Milada Davi-
dová, Libuše Dostálová, Vlasta Grocholová, Hermína Hamplová, Jiří Havlásek, 
Hilda Hudečková, Miroslav Klimša, Ludmila Kramářová, Jiřina Langová, Věra 
Mazurová, Marie Misiorzová, Jitřenka Nachmilnerová, Milada Nováčková, 
Štěpánka Novotná, Božena Paidarová, Marie Papugová, Danuše Pešlová, Pavel 
Staněk, Jenovefa Stuchlíková, Ludmila Ťapťuchová, Jiřina Tesarčíková, Antonie 
Woznicová.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

INFORMUJEME
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Prázdniny v Chaloupce

Výtvarka nás baví

Den dětí

Aby klouby nebolely

Rodinné a komunitní centrum Cha-
loupka v areálu MŠ Repinova 19 bude 
mít otevřeno i v  červenci a v  srpnu! 
Hernu můžete navštívit každý den od 
8.30 do 13 hodin v  průběhu celých 
prázdnin. Od 11. července chystáme 
prázdninové úterky a čtvrtky pro děti 
od 2 let, které můžete přihlásit do mi-
niškolky od 8 do 12 hodin nebo každé 
úterý navštívit spojené cvičení Beru-
šek a Želviček od 9 hodin a Broučků  
a Medvídků od 10 hodin. Pravidelné 
týdenní aktivity, které najdete na na-
šem webu  nebo facebooku, začínají 

v pondělí 28. srpna  a od 15. srpna bude 
probíhat zápis na tel. č.: 730 526 199.

Hana Čašová

INFORMUJEME 

NEPŘEHLÉDNĚTEPOLICEJNÍ DISPEČINK
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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. červen.

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 

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 

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 police 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

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

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

Petra Ryboňová
M 720 966 853
E  makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

Petra Ryboňová
M 
E  makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz
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 A PROHLÍDKY  

Zákrejsova 972/9 
1+1, 41,8 m2

Malometrážní opravený 
byt!

Nádražní 1767/42 – 
175,75 m2 

Prodejní prostory  
v centru města!

Ahepjukova 2795/6   61,82 m²
Českobratrská 611/17   62,35 m²
Českobratrská 611/17   41,86 m²
Chelčického 691/8   329,43 m²
Jurečkova 1165/6   75,83 m²
Maroldova 2992/3   17,70 m²
Maroldova 2992/3   102,05 m²
Nádražní 612/36   51,12 m²
Nádražní 1026/41   118,50 m²
Nádražní 1767/42  175,75 m²
Nádražní 542/148   54,44 m²
Partyzánské nám. 1738/2, 3   219,81 m²
Pobialova 1432/23   131,39 m²
Poštovní 1444/15   garáž o vel. 15,30 m²
S. K. Neumanna 532/3   172,54 m²
S. K. Neumanna 1691/4   225,84 m²
Sládkova 862/10   34,57 m²
Sokolská tř. 2442/42   garáž
Tyršova 1761/14   126,22 m²
Tyršova 1775/28   401,60 m²

Božkova 990/55 1+1
Božkova 986/63 1+1
K. Světlé 210/13 1+1, 2+1
Na Fifejdách 1559/1 1+1
nám. Sv. Čecha 534/2 1+1
Jílová, Spodní 1+1, 2+1, 3+1
Senovážná 2111/9 1+1
Palackého 56/91 1+1, 2+1
Střelniční 10/1 3+1
Úprkova 1+1
Zákrejsova 972/9 1+1
Žofie Podlipské 215/3 2+1

Centrum plné kaváren, obchůdků a osobitých míst 

Tátafest v Ostravě pošesté

Pojďte se s námi projít centrem Os-
travy a pátrat po místech, která stojí 
za to navštívit. Střed města se neustále 
mění a vyvíjí a ne každý se orientuje 
v tom, kde se co zbrusu nového urodi-
lo. Proto přivítáme i vaše tipy na nové, 
zajímavé provozovny, o nichž by měli 
vědět i ostatní. Budeme jim dávat pro-
stor. Stejně tak budeme rádi, když naše 
povídání inspiruje další šikovné pod-
nikatele k  tomu, aby svůj nápad reali-
zovali právě na území obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz. Pár nebytových 
prostor je ještě k dispozici, stačí se jen 
informovat…

Krátká, ale šikovná
Parafrázování čertíkovy hlášky z po-

hádky Princezna ze mlejna je docela na 
místě. Ulice Puchmajerova, která vede 
od náměstí Msgre Šrámka směrem 
k  Černé louce, není příliš dlouhá, ale 
snad každý její metr je vyplněn nejrůz-
nějšími provozovnami. V  nebytových 
prostorech obvodu jich je umístěno 

Masarykovo náměstí v centru Ostra-
vy ožije v neděli 18. června od 14 hodin 
Tátafestem – 6. ročníkem neformální-
ho setkání řádných, neřádných i mi-
mořádných tátů a jejich rodin. Tradici 
svátku otců v našem městě založila ře-

ditelka Rodinného a komunitního cen-
tra Chaloupka Edita Kozinová a tým 
jejích spolupracovníků v  roce 2012.  
I letos záštitu převzala starostka měst-
ského obvodu Moravská Ostrava  
a Přívoz Petra Bernfeldová.

Koncem května byl vernisáží ve 
Výstavní síni Sokolská 26 zahájen již  
5. ročník výstavy 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. Vě-
říme, že i tento ročník úspěšně naváže 
na ročníky předchozí a bude odměnou 
za pracovní elán našich dětí. Výstava 
potrvá do konce srpna 2017. Srdečně 
zveme malé i velké.

Přijďte oslavit den dětí do Dětského 
ráje v  Komenského sadech v Ostravě! 

V  neděli 4. června od 14 hodin zde 
bude bohatý program pro děti i dospělé.

V  pátek 6. června od 16 hodin se 
uskuteční v Charitním středisku Gab-
riel – komunitním centru pro seniory, 
Čujkovova 3165/40a v Ostravě-Zábře-
hu, beseda se zkušeným specialistou 

v  ortopedické protetice Petrem Kraw- 
czykem. Vstup zdarma, kapacita sálu 
je omezená. Více informací na tel.:  
599 527 590, 737 610 758.

Zájezd se vydařil

Výtvarná soutěž

Mladí mistři republiky!

Ve čtvrtek 20. dubna byl odborem so-
ciálních věcí pro seniory obvodu zor-
ganizován zájezd na 38. Mezinárodní 
květinovou výstavu a zahradní veletrh 
Flora Olomouc. Letošní téma jarní kvě-
tinové výstavy neslo název „Tajemná 
tvář světa“, a návštěvníci mohli cesto-
vat světem, jehož spojovacím motivem 

byly masky všeho druhu. Na venkov-
ních plochách byly pro návštěvníky 
připraveny i jarní, prodejní zahradnic-
ké trhy. Přestože počasí výletu příliš 
nepřálo, nálada byla výborná, účastníci 
zájezdu unaveni dlouhým chozením po 
zážitcích i nákupech, ale všichni velmi 
spokojeni. 

Zúčastněte se soutěže výtvarných 
prací dětí a mládeže se specifickými 
problémy s názvem I malá rodina umí 
velké věci! Soutěž je vyhlášena v rám-
ci jubilejního XXV. ročníku Evrop-
ských dnů handicapu v Ostravě, který 
se  uskuteční ve dnech 2. až 6. října. 

Účastnit se mohou děti a mládež do 
26 let se specifickými problémy a také 
vzdělávací, sociální a zdravotní institu-
ce se zaměřením na tuto cílovou sku-
pinu. Uzávěrka soutěže je 30. června 
2017! Více informací prostřednictvím 
e-mailu: mvrbova@asociacetrigon.eu.

I díky podpoře centrálního městské-
ho obvodu se dětem z basketbalového 
klubu NH FLAMES OSTRAVA splnil 
sen o zlaté medaili. Jako jediný mlá-
dežnický klub na Moravě se účastnil 
celorepublikového národního finále  

v Plzni, v němž bojovali chlapci ve věku 
10 až 12 let ve dvou kategoriích – U11 
a U12. V  kategorii U12 obsadili kluci 
nádherné první místo a stali si tak mi-
stry ČR. 

hned několik… Nadýchané americké 
koblihy s otvorem uprostřed způsobily 
v  Ostravě poprask hned poté, co mla-
dí podnikatelé v  této ulici založili Just 
Donut. Dnes sem za sladkou a překva-
pivě sytou pochoutkou nejrůznějších 
příchutí směřují nejen studenti a ma-
minky s dětmi. Zkuste odolat malino-
vému donutu s  pistácií, kešu máslem, 
arašídovým máslem nebo s perníkovou 
příchutí! Hned vedle je prodejna, která 
za rozumnou cenu nabízí oděvy zná-
mých značek, a salon krásy Ola Rose.  

V dalším nebytovém prostoru obvodu, 
na rohu Puchmajerovy a Zámecké uli-
ce, vznikla Zámecká kavárna s příjem-
nou atmosférou, dobrou kávou a spous-
tou sladkého pokušení. Při procházce 
touto ulicí jistě nepřehlédnete ani další 
místa k příjemnému posezení a občer-
stvení, možná zavítáte do některého 
z  knihkupectví nebo do lékárny, snad 
vaši pozornost přitáhne italská sýrárna 
či jiné provozovny. Puchmajerova totiž 
doslova hýří podnikatelskými nápady, 
které stojí za pozornost.  

Ze skromných začátků vybudoval 
postupně realizační tým z  Chaloupky 
akci, která se stále více těší zájmu os-
travské veřejnosti. „Nejen pro všechny 
táty a jejich rodiny jsme připravili od-
poledne plné zábavy, her a dobré hud-
by. Na pódiu i mimo něj bude probíhat 
pestrý program. Zazpívá ostravský dět-
ský sbor ZUŠ Eduarda Marhuly z Ost-
ravy-Mariánských Hor a Pěvecký sbor 
RKC Chaloupka, vystoupí tři taneční 
formace ze Střediska volného času 
Ostrčilova a Taneční studio Labyrint 
Ostrava.  Těšit se můžete i na ukázky 
studia pole dance a následný workshop 
pro veřejnost. O hudbu se postarají ka-
pely Banda Del Caffe a Ptakustik. Chy-
bět nebude ani skákací hrad, zajímavý 
program Sboru dobrovolných hasičů 
z  Ostravy-Heřmanic, pracovníků Ost-
ravského muzea, představí se také Stře-
disko volného času Ostrčilova nebo 
turistický oddíl Bludný kruh. Přijďte 
s námi oslavit svátek otců!“ zve za or-
ganizátory Hana Čašová, manažerka 
RKC Chaloupka.


