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TISKOVÁ ZPRÁVA
Proběhla slavnostní kolaudace poslední etapy regenerace sídliště Fifejdy I
Ve středu 8. října uspořádalo vedení Mariánských Hor a Hulvák slavnostní kolaudaci poslední
etapy regenerace sídliště Fifejdy I. Akce se kromě představitelů a vedoucích pracovníků
městského obvodu zúčastnila také autorka projektu Iva Seitzová, zástupce Magistrátu města
Ostravy Regina Kuchtová a zástupci stavebních společností, které se na regeneraci podílely.
Program zpestřilo krátké vystoupení mažoretek, nechybělo pohoštění a všichni přítomní si také
mohli připít nealkoholickým šumivým vínem. Slavnostní pásku přestřihla a zregenerované sídliště
Fifejdy I symbolicky předala občanům k užívání starostka obvodu Liana Janáčková.
„Třináct let byla dlouhá doba, ale utekly jako voda a konečně je hotovo! Mnozí si už možná ani
nevzpomínáte, jak vypadalo sídliště kdysi. Jeho regeneraci jsme nyní ukončili a jsem šťastná, že
se povedla k naší a hlavně k vaší spokojenosti,“ promluvila k přítomným občanům starostka a
dodala: „Jen vás prosím, chraňte si své okolí a nedovolte vandalům jej zničit!“
Největší sídliště městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o velikosti přes 20 hektarů se
postupně regenerovalo od roku 2001. Projekt je svým komplexním zpracováním a rozsáhlostí
jedinečný nejen v Ostravě, ale také v celé České republice.
První workoutové hřiště v Ostravě
Součástí slavnostní kolaudace bylo také otevření prvního workoutového hřiště v Ostravě. Vzniklo v
areálu Fifejdy I a bude sloužit dětem a mládeži ke smysluplnému využití volného času. „Mám
radost, že takové hřiště máme jako první v Ostravě. Aktivity mladých lidí je třeba podporovat,
zejména pokud přinášejí užitek a odvádějí dospívající děti od nejrůznějších projevů rizikového
chování,“ uvedla starostka Liana Janáčková. Několik desítek občanů, kteří se na otevření hřiště
přišli podívat, na místě zhlédlo exhibici mladých „cvičenců“ z ostravské workoutové komunity.
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