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Neděle 30.11.2014
16.00–18.00
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Keep smiling gospel
Andělské poselství

Martin Chodúr se sborem

Pondělí 1.12.2014
16.00–16.30 Pěvecké sdružení ostravských učitelek
16.30–17.00 Historická hudba Calata
17.00–17.30 Pěvecké sdružení ostravských učitelek
17.30–18.00 Historická hudba Calata

Úterý 2.12.2014
16.00–17.00 Folklorní soubor Iršava
17.00–18.00 Gospel-Tensing Ymca

Středa 3.12.2014
16.00–16.45 Gajdošská muzika Bukoň
16.45–17.00 Dopis Ježíškovi, malování
17.00–18.30 Zimní kino: Cesta za Vánoční hvězdou

Čtvrtek 4.12.2014
16.00–17.40 Vánoce s Pop Academy

18.00–19.00 Adam Mišík se skupinou, autogramiáda

Pátek 5.12 2014
15.00–18.00 Kdo byl hodný, ať se nebojí!
Pohádka divadla Smíšek, koncerty dětí MŠ
Žongléři, bubeníci, ohňová show AGRIPA

18.00–18.10 MIKULÁŠSKÝ OHŇOSTROJ

Sobota 6.12.2014
10.00–12.00 Vánoční kuchařská škola
15.00–17.00 Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava
17.00–18.00 Kapela Cajonband

Neděle 7.12.2014
14.00–15.00 Vánoční povídání
15.00–15.30 Křup alá Hup – žonglérské vystoupení
15.30–16.30 Kapela Dareband
16.30–17.00 Křup alá Hup – žonglérské vystoupení
17.00–19.00 Skupina Dolbend

Pondělí 8.12.2014
16.00–16.30 Pěvecké sdružení ostravských učitelek
16.30–17.00 Ostravský smíšený sbor
17.00–17.30 Pěvecké sdružení ostravských učitelek
17.30.–18.00 Ostravský smíšený sbor

Úterý 9.12.2014
16.00–16.30 Folklorní soubor Hlubinka
16.30–18.00 Vánoce s Pop Academy

Středa 10.12.2014
10.00 Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější
vánoční stromek, Hopsalín
16.00–16.30 Folklorní soubor Holúbek
16.30–17.00 Dopis Ježíškovi, malování
17.00–18.00 Zimní kino: Hvězda betlémská
18.00 Česko zpívá koledy

Čtvrtek 11.12.2014
16.00–17.00 Cimbálová muzika Konopjan
17.00–17.40 Pohádka Nebeská zvonkohra

18.00–19.00 David Deyl se skupinou, autogramiáda

Pátek 12.12 2014
16.00–17.00 Stanley ś dixie street band

17.00–18.00 Prácheňský soubor ze Strakonic

Sobota 13.12.2014
10.00–12.00 Vánoční kuchařská škola
15.00–16.00 Soubor Tianqin, Čína
16.00–16.30 Folklorní soubor Odra
16.30–17.30 Václav Fajfr, heligonka
17.30–18.00 Folklorní soubor Odra

Neděle 14.12.2014
14.00–15.00 Ĺudová muzika Beskyd, Slovensko
15.00–15.40 Divadlo babky Miládky
15.40–16.30 Vánoce za starých časů, Keltik

16.30–18.30 Rock & Roll Band Marcela Woodmana

Pondělí 15.12.2014
16.00–16.50 Folklorní soubor Pentla
17.00–18.00 Vánoce s Pop Academy

Úterý 16.12.2014
16.00–16.50 Lidová muzika Veselé selky
17.00–18.00 Soubor Valašský vojvoda

Středa 17.12.2014
16.00–16.30 Folklorní soubor Holúbek
16.30–17.00 Dopis Ježíškovi, malování
17.00–18.30 Zimní kino: Křídla Vánoc

Čtvrtek 18.12.2014
16.00–16.30 Folklorní soubor Hlubinka
16.30–17.10 Divadlo Babky Miládky
17.20–17.40 Folklorní soubor Hlubinka

18.00–19.00 Monika Absolonová, autogramiáda

Pátek 19.12 2014
16.00–17.00 Nemalujte čerta na zeď, Hopsalín
17.00–18.00 Cimbálová muzika Valášek

Sobota 20.12.2014
10.00–12.00 Vánoční kuchařská škola
15.00–16.00 Skupina Rabussa
16.00–16.30 Folklorní soubor Odra
16.30–17.00 Něco o Vánocích, Keltik
17.00–18.00 Kapela Šajtar

Neděle 21.12.2014
14.00–14.30 Křup alá Hup – žonglérské vystoupení
14.30–15.30 Nemaluj čerta na zeď!, Hopsalín

15.30–16.00 Heidi Janků

16.00–16.30 Křup alá Hup – žonglérské vystoupení
16.30–17.30 Heidi Janků, autogramiáda

17.30–18.30 Tomáš Kočko & orchestr

Pondělí 22.12.2014
16.00–18.30 Rotary vánoční program
s překvapením. Uvádí Vladimír Polák

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava
za finanční podpory městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz a statutárního města Ostrava
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Neděle 30. 11. 2014
16.00–18.00
 Slavnostní rozsvícení  
 vánočního stromu
 Keep smiling gospel
 Andělské poselství
	 Martin	Chodúr	se	sborem

Pondělí 1. 12. 2014
16.00–16.30	 	Pěvecké sdružení 

ostravských učitelek
16.30–17.00  Historická hudba 

Calata
17.00–17.30  Pěvecké sdružení 

ostravských učitelek
17.30–18.00	 	Historická hudba 

Calata

Úterý 2. 12. 2014
16.00–17.00	 	Folklorní soubor Iršava
17.00–18.00	 Gospel-Tensing Ymca

Středa 3. 12. 2014
16.00–16.45	  Gajdošská muzika 

Bukoň
16.45–17.00	 	Dopis Ježíškovi, 

malování
17.00–18.30  Zimní kino: Cesta  

za Vánoční hvězdou 
(Norsko	2013)	80	min

Čtvrtek 4. 12. 2014
16.00–17.40 Vánoce s Pop Academy

18.00–19.00		Adam Mišík se skupinou, 
autogramiáda

Pátek 5. 12. 2014
15.00–18.00
 Kdo byl hodný, ať se nebojí!
  Pohádka divadla Smíšek,  

koncerty dětí MŠ
  žongléři, bubeníci,  

ohňová show Agripa

18.00–18.10	 	MIKULÁŠSKÝ 
OHŇOSTROJ

Sobota 6. 12. 2014
15.00–17.00		 	Lidová konzervatoř 

a Múzická škola  
Ostrava

17.00–18.00  Kapela Cajonband

Neděle 7. 12. 2014
14.00–15.00 	Vánoční povídání
15.00–15.30 		Křup ála Hup – 

žonglérské vystoupení
15.30–16.30 	Kapela Dareband
16.30–17.00 		Křup ála Hup – 

žonglérské vystoupení
17.00–19.00 	Skupina Dolbend

Pondělí 8. 12. 2014
16.00–16.30	 	Pěvecké sdružení 

ostravských učitelek
16.30–17.00  Ostravský smíšený  

sbor
17.00–17.30	 	Pěvecké sdružení 

ostravských učitelek
17.30.–18.00	  Ostravský smíšený  

sbor

Úterý 9. 12. 2014
16.00–16.30			 	Folklorní soubor 

Hlubinka
16.30–18.00		 Vánoce s Pop Academy

Středa 10. 12. 2014
10.00		 	Vyhodnocení soutěže 

o nejkrásnější vánoční 
stromek, Hopsalín

16.00–16.30		  Folklorní soubor 
Holúbek

16.30–17.00		 	Dopis Ježíškovi, 
malování

17.00–18.30	

	 	Zimní kino: Hvězda betlémská 
(pásmo	českých	animovaných	

pohádek)

18.00 Česko zpívá koledy

Čtvrtek 11. 12. 2014
16.00–17.00 	Cimbálová muzika 

Konopjan
17.00–17.40		 	Pohádka Nebeská 

zvonkohra

18.00–19.00		  David Deyl se skupinou, 
autogramiáda

Pátek 12. 12. 2014
16.00–17.00	 	Stanley´s dixie street 

band

17.00–18.00  Prácheňský soubor  
ze Strakonic

Sobota 13. 12. 2014
15.00–16.00  Soubor Tianqin, Čína

16.00–16.30	 Folklorní soubor Odra
16.30–17.30	 Václav Fajfr, heligonka
17.30–18.00 Folklorní soubor Odra

Neděle 14. 12. 2014
14.00–15.00	 	Ľudová muzika 

Beskyd, Slovensko
15.00–15.40	 	Divadlo Babky Miládky
15.40–16.30	 	Vánoce za starých 

časů, Keltik

16.30–18.30	 	Rock & Roll Band 
Marcela Woodmana

Pondělí 15. 12. 2014
16.00–16.50	 	Folklorní soubor 

Pentla
17.00–18.00	 Vánoce s Pop Academy

Úterý 16. 12. 2014
16.00–16.50	 	Lidová muzika  

Veselé selky
17.00–18.00	 	Soubor  

Valašský vojvoda

Středa 17. 12. 2014
16.00–16.30	 	Folklorní soubor 

Holúbek
16.30–17.00	 	Dopis Ježíškovi, 

malování
17.00–18.30	 	Zimní kino: Křídla 

Vánoc (Čr	2013)	110	min

Čtvrtek 18. 12. 2014
16.00–16.30	 	Folklorní soubor 

Hlubinka

16.30–17.10	 	Divadlo Babky  
Miládky

17.20–17.40	 	Folklorní soubor 
Hlubinka

18.00–19.00	 	Monika Absolonová, 
autogramiáda

Pátek 19. 12. 2014
16.00–17.00	 	Nemalujte čerta  

na zeď!, Hopsalín
17.00–18.00  Cimbálová muzika 

Valášek

Sobota 20. 12. 2014
15.00–16.00	 	Skupina Rabussa
16.00–16.30  Folklorní soubor Odra
16.30–17.00	 	Něco o Vánocích, Keltik
17.00–18.00	 	Kapela Šajtar

Neděle 21. 12. 2014
14.00–14.30	  Křup ála Hup – 

žonglérské vystoupení
14.30–15.30	 	Nemaluj čerta na zeď!, 

Hopsalín
15.30–16.00	 	Heidi Janků
16.00–16.30  Křup ála Hup – 

žonglérské vystoupení
16.30–17.30	  Heidi Janků, 

autogramiáda
17.30–18.30	  Tomáš Kočko&orchestr

Pondělí 22. 12. 2014
16.00–18.30	 	Rotary vánoční program 

s překvapením.  
Uvádí Vladimír Polák



Po stoPách historie  
česko-Polského Pohraničí 

Pojďme sPolu do Přírody

Šedesát dětí a jedenáct pedagogů 
z celkem pěti škol vyrazilo ve dnech 

20. až 24. října do podhůří Beskyd 
do obce Morávka, kde se uskuteč-

nila již druhá aktivita projektu čes-
ko-polské spolupráce s názvem Po 
stopách historie česko-polského 
pohraničí. Pětidenní pobyt pro děti 
a pedagogy ze čtyř ostravských škol 
– ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Píky, ZŠaMŠ 
Ostrčilova a ZŠ Matiční – a polského 
partnera Gimnazjum nr 2 w Racibó-
rzu organizačně i finančně zajišťoval 
městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz. Děti tak měly možnost na-
vštívit kulturní památky i historické 
a průmyslové dědictví v oblasti čes-
ko-polského pohraničí. Viděly Hor-
nické muzeum Landek, Technické 
muzeum Tatra v Kopřivnici, Valaš-
ské muzeum v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm, Muzeum sklářství 
Karolinka, Důl Michal, Dolní oblast 
Vítkovic i hrad Štramberk a samo-
zřejmě vyšplhaly i na Štramberskou 
Trúbu. V projektu Po stopách his-
torie česko-polského pohraničí již 
zbývá poslední aktivita. Tou je zá-
věrečné setkání v prostorách Červe-
ného zámku v Hradci nad Moravicí 
v pátek 21. listopadu (po uzávěrce 
zpravodaje). Celkový rozpočet pro-
jektu činí 18 357,80 eura, z toho po-
skytnutá dotace Evropským fondem 
regionálního rozvoje činí 15 604,13 
eura a spolufinancování obvodu činí 
2 753,67 eura.

Prvním listopadovým dnem byl za-
hájen projekt ozdravných pobytů 
s názvem Pojďme spolu do přírody, 
který vznikl díky finanční podpo-
ře SFŽP ČR a MŽP, a jehož by se do 
21. prosince mělo zúčastnit 620 dětí 
ze šesti škol obvodu. Desetidenní 
ozdravné pobyty jsou rozděleny do 
pěti termínů po dvou turnusech, 
které absolvují žáci základních škol 
Ostrčilova, Zelená, Gen. Píky a Ma-
tiční, školy Gajdošova a Nádražní 
mají po jednom turnusu. Pobyt je 

zajištěn v hotelu Jelenovská v obci 
Valašské Klobouky v chráněné kra-
jinné oblasti Bílých Karpat, celkové 
náklady projektu činí 1,904 milionu 
korun, z toho dotace ze Státního 
fondu životního prostředí ČR před-
stavují 1,609 milionu korun a pří-
spěvek obvodu 295 tisíc korun. 
„Prospěšnost ozdravných pobytů 

vidíme nejen v tom, že se děti z na-
šeho obvodu dostanou do míst, kde 
dýchají čerstvý vzduch a v reálu se 
seznamují s půvaby i nástrahami 
krajiny, ale také v tom, že mají mož-
nost poznat pravidla ochrany život-
ního prostředí přímo v praxi a naučí 
se i samostatnosti a úctě k přírodě,“ 
uzavírá starostka Petra Bernfeldová.

ZAjímAVosTI Ze ŠKolNíCH Tříd 

dvořáčkova 
vánoční spirála
Přijďte se podívat na výjimečnou akci. 
Mateřská škola Dvořákova poprvé po-
řádá na Černé louce Dvořáčkovu vá-
noční spirálu z rozsvícených svíček. 
Akce se bude konat v úterý 16. prosin-
ce v 17 hodin a zájemci mohou vyrazit 
s dětmi z mateřinky už z Husova sadu 
v 16.15 hod. Nezapomeňte rozsvícenou 
svíčku!
 andrea calábková, ředitelka 

Waldorfská  
škola zve 
Waldorfská základní škola a mateřská 
škola Ostrava, Na Mlýnici 36 v Ostravě-
-Přívoze, zve všechny zájemce v pátek 
28. listopadu od 8 do 12 hodin na den 
otevřených dveří s možností nahléd-
nutí do výuky. O den později, v sobo-
tu 29. prosince, se v prostorách školy 
uskuteční od 10 do 15 hodin vánoční 
jarmark a vánoční dílny. Děti i rodiče si 
mohou vyzkoušet práci s ovčím rounem, 
zdobení perníků nebo si vyrobit advent-
ní věnec a podobně. Ve 13 hodin se zá-
jemci o waldorfskou pedagogiku mohou 
zúčastnit besedy s pedagogy.
 Ľubica havelková, ředitelka

mateřinka je 
fakultní institucí 

Statutem fakultní instituce v Ostravě se 
již od začátku prosince může pyšnit Ma-
teřská škola Lechowiczova. Ta již dlou-
há léta spolupracuje s Pedagogickou 
fakultou Ostravské univerzity. Letos 
v říjnu této mateřince Tomáš Jarmar, 
děkan Pedagogické fakulty OU, přiznal 
tento významný statut, který slavnost-
ně předal ředitelce MŠ Lechowiczova 
Jindřišce Nejedlé začátkem prosince. 
„Asi neintenzivněji spolupracujeme 
s katedrou preprimární a primární pe-
dagogiky, ale různé projekty řešíme 
i s ostatními pracovišti univerzity. Sta-
tutu fakultní instituce si velmi vážíme 
a rádi budeme pokračovat dál v na-
stolené spolupráci,“ uvedla ředitelka 
školky. 

Vánoční jarmark 
Základní škola Ostrčilova zve 11. pro-
since od 14.30 do 17 hodin všechny své 
žáky, jejich rodiče, ale také veřejnost na 
vánoční jarmark. Užijete si příjemnou 
předvánoční atmosféru poslechem hu-
debního vystoupení. Vyrobíte si krás-
né vánoční ozdoby z různých materi-
álů. Můžete nakoupit drobné dárečky 
a ochutnat domácí dobroty. 

soutěž Kvarteto 
V polovině listopadu se žáci 5. E třídy 
Základní školy Ostrčilova zúčastnili vě-
domostně-dovednostní soutěže Kvarteto. 
Eduard Grňa, Sofie Krajčovičová, Johana 
Habibala, Valerie Grabacká a Dominik 
Pernický podali skvělé výkony a v ob-
rovské konkurenci 44 škol z celé Moravy 
obsadili 3. místo. Postupují tak do finálo-
vého kola, které se uskuteční 3. prosince. 
Držíme palce a přejeme hodně štěstí!

den Itálie 

V pátek 7. listopadu ovládla Základní ško-
lu Ostrčilova italská mafie. Učitelé na prv-
ním stupni převlečení za drsné mafiány 
učili formou projektového dne své žáky 
o Itálii. Děti byly oblečeny do barev ital-
ské vlajky. Ochutnávaly pizzu, tiramisu, 
špagety, olivy a jiné dobroty. Pomocí her 
a soutěží se žáci seznamovali s reáliemi, 
sporty, uměním a kulturou této evropské 
země. Den Itálie byl po dni České a Sloven-
ské republiky další z řady projektových 
dní, které budou probíhat po celý školní 
rok na ZŠ Ostrčilova v rámci projektu Ost-
rčilka, evropské místo nejen kultury. 
 hana kimerová, zástupkyně ředitele

Hedvábná cesta
Výstava výjimečná nejen v rámci republiky, 
ale i střední Evropy bude zahájena 18. pro-
since v Ostravském muzeu. O projektu 
s názvem Od Alexandra k Tamerlánovi – Vá-
lečná tažení na Hedvábné cestě přineseme 
více informací v lednovém vydání.

Zoom – zachyceno objektivem
Letošní rok si lidé mohli užít stavění 
vánočního stromu na Masarykově ná-
městí hned dvakrát. Poprvé 6. listopa-
du a podruhé o čtrnáct dnů později. 
Pracovníci technických služeb totiž 
při kontrole statiky zjistili, že tento 
vánoční strom má podélné praskliny 
ve svém kmeni. Vše se vyřešilo přive-
zením nového stromu opět z biskup-
ských lesů ze Starých Hamrů. Jedenáct 
metrů vysoký smrk tak mohl být v ne-
děli 30. listopadu slavnostně rozsvícen. 

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Bližší informace: Marek Plinta
T 599 442 891, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

byty na ul. Jílová, Spodní, Vaškova – cena 

nájemného 35,- Kč/m²/měsíc do prosince 2015

  3+1, 2+1, 1+1

Foerstrova 1879/17 2+1

Chelčického 691/8 3+1

Jílová 27 a 31, Palackého 91 – byty pro studenty

cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 

Maroldova 2992/3 3+1

Na Liškovci 1072/8 3+1

Nádražní 1265/24 3+1

Nádražní 544/168 2+kk

Orebitská  1+1, 2+1

Reální 1859/4 2+1

Trocnovská 998/25 3+1

VOLNÉ BYTY
k PrONájMu fOrMOu VýBěrOVÉhO řízENí

2	 Život	v	centru	 Prosinec	2014

Chelčického 691/8, 
Prostorný byt v centru města
Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Stejně jako letos, i loni si děti ozdravné pobyty v horách velmi užily.



Větší objem prací, než s jakým se 
původně počítalo, je důvodem po-
sunutí termínu dokončení rekon-
strukce vnitrobloku Hrušovská – 
Sadová z druhé poloviny listopadu 
na prosinec. Stavební firmu, která 
akci realizuje, zdržela nutnost sta-
ticky zajistit funkční teplovod z uli-
ce Sadové. Ten ve stávající doku-
mentaci nebyl zanesen, takže s jeho 
existencí nemohl dodavatel stav-
by počítat. Časový harmonogram 
ovlivnila i nutnost zaslepit vstupy 
do nefunkčního teplovodního ka-
nálu a také větší rozsah bourání 

masivního betonového podkladu. 
„Omlouváme se všem obyvatelům 
i návštěvníkům tohoto vnitrobloku 
za posun termínu dokončení. Nic-
méně, pokud má konečný výsledek 
mít odpovídající kvalitu, je třeba 
stavbu provést co nejprecizněji. 
K tomu patří i řešení nečekaných 
komplikací,“ konstatuje místosta-
rosta Dalibor Mouka. 

V rámci rekonstrukce bude mezi 
bytovými domy č. p. 2377 a 2379 
vybudováno 24 parkovacích stá-
ní, z toho dvě pro tělesně posti-
žené občany a tři pro motorky. 

Komunikace dostanou zámkovou 
dlažbu, travnaté plochy budou od 
cest a chodníků odděleny buď ob-
rubníky, nebo nízkou gabionovou 
zídkou, instalován bude i mobiliář 
a provedeny potřebné sadové úpra-
vy. „Dodavatel stavby má ve smlou-
vě podmínku, že staveniště musí 
být po celou dobu výstavby pří-
stupné dopravní obsluze a pěší do-
pravě. Omezení dopravy je možné 
jen na nezbytnou dobu a v případě 
nutnosti je realizátor povinen zřídit 
náhradní přístup a příjezd,“ dodává 
místostarosta. 
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StaroStkou měStSkého obvodu 
Se Stala Petra bernfeldovárekonstrukce 

výtahu 
Špatný technický stav výtahu v bytovém 
domě Na Můstku 2 je důvodem rekon-
strukce, která zde bude zahájena v pro-
sinci letošního roku. Vzhledem k tomu, že 
výtah sloužil 31 let, přesněji od 30. květ-
na 1983, kdy byl uveden do provozu, je 
jeho výměna nezbytná. „Technický stav 
výtahu odpovídá jeho stáří. Je natolik 
opotřeben, že jeho další provoz by vyža-
doval stále se opakující nákladné opravy. 
Rozhodně je tedy přínosnější celková 
rekonstrukce výtahu, který bude odpo-
vídat současným požadavkům na bez-
pečnost, bude mít i vyšší nosnost a bude 
na vyšším stupni i po estetické stránce,“ 
komentuje místostarosta Dalibor Mou-
ka akci, na níž byl poskytnut investiční 
transfer statutárního města Ostravy ve 
výši 600 tisíc korun. 

Zelenající se obvod
Pěší komunikace na Sokolské třídě se 
v úseku od Prokešova náměstí po kři-
žovatku s ulicí Českobratrskou zelená 
díky založení výsadbových záhonů, po-
dél ulice 28. října u Sýkorova mostu je 
dokončována dosadba stromořadí. Tady 
výsadbu zdržela přeložka inženýrských 
sítí, takže zatím byly do výsadbových 
podzemních nádob vysazeny dvě nové 
dřeviny z celkových šesti. Akce je fi-
nancována z prostředků Fondu život-
ního prostředí města Ostravy ve výši 
497 853 korun na realizaci projektu Vý-
sadby v centru Ostravy. 

Potravinová 
pomoc
Kromě poskytování použitého oblečení, 
obuvi a domácích potřeb zdarma sociál-
ně potřebným klientům, o kterém jsme již 
informovali, využil odbor sociálních věcí 
nabídky neziskové organizace Společně 
– Jekhetane, o.p.s., a společně s ní v pá-
tek 31. října uspořádal výdej jednorázové 
potravinové pomoci vytipovaným rodi-
nám s dětmi i jedincům z našeho obvodu 
s příjmem na hranici chudoby. Potraviny 
jako cukr, mouka, olej, luštěniny, těstovi-
ny apod. pocházely z krajské potravinové 
sbírky a pro sociálně slabé občany byly 
vítanou pomocí.
� Dagmar�Bradová,��
� odbor�sociálních�věcí

výstava vánočních 
symbolů 
Tělovýchovná jednota Ostrava již tra-
dičně před Vánocemi vyzývá děti, žáky 
a mladé tvořitele v předškolních, škol-
ních vzdělávacích a volnočasových za-
řízeních k výrobě nejrůznějších vánoč-
ních symbolů a betlémů. I na letošní 
adventní období připravuje s regionál-
ní pobočkou Českého sdružení přátel 
betlémů výstavu téměř stovky papíro-
vých, textilních, keramických a jiných 
betlémů vyrobených především dětmi 
a mladistvými ze slezského území Česka 
a Polska. Jejich šikovnost, nápaditost 
a soutěživost bude odměněna cenami 
věnovanými městským obvodem Mo-
ravská Ostrava a Přívoz.

Zveme všechny kolektivy i děti s ro-
diči k návštěvě výstavy Slezských betlé-
mů a górnośląskich szopek, která bude 
instalována ve výstavních prostorách 
nové radnice městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz na náměstí Edvar-
da Beneše v Ostravě (v bývalé budově 
České spořitelny u zastávky Elektra) od 
6. do 19. prosince. Otevřena bude denně 
od 10 do 18 hodin. Vstup i vystavování 
výrobků je zdarma. Kontakty: sport@
tjostrava.cz nebo tel. č.: 596 634 261. 
Výstavní exponáty přijímáme do 2. pro-
since 2014. 

Zveme vás  
na zastupitelstvo
Ve čtvrtek 18. prosince se od 9 hodin 
koná zasedání zastupitelstva městského 
obvodu. Schůze bude v zasedací míst-
nosti č. 306 Nové radnice (Prokešovo ná-
městí 8). Program a materiály naleznete 
na www.moap.cz.

Pozor, úřad bude 
uzavřen!
Ve dnech 31. prosince a 2. ledna bude 
Úřad městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz pro veřejnost zcela uza-
vřen.

Pečovatelka  
roku 2014 

Paní Hana Bajgarová (na snímku vpra-
vo) pracuje v pečovatelské službě na-
šeho obvodu od roku 1993. Téměř celý 
svůj pracovní život zasvětila práci se 
seniory. Je milá, vstřícná, oblíbená 
nejen v kolektivu pracovníků, ale také 
mezi uživateli. V letošním roce byla no-
minována na Národní cenu sociálních 
služeb Pečovatelka roku 2014, kterou 
pořádá Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb České republiky ve spolu-
práci s Diakonií Českobratrské církve 
evangelické. V konkurenci dalších 45 
pečovatelek z celé České republiky byla 
spolu s dalšími čtyřmi vybrána a 11. lis-
topadu na Novoměstské radnici v Pra-
ze oceněna za účasti ministryně práce 
a sociálních věcí Marksové Tominové, 
prezidenta Asociace poskytovatelů so-
ciálních služeb České republiky Jiřího 
Horeckého a pod patronací známé he-
rečky Hany Maciuchové. „Kdysi jsem 
netušila, do čeho jdu, ale brzy jsem po-
znala, že moje práce mě naplňuje a má 
smysl,“ říká Hana Bajgarová. Blahopře-
jeme.  -red-

Vstoupili jsme do 
adventního období,  
času rodinné po-
spolitosti, lidské vzá-
jemnosti, vstřícnosti, radosti a dob-
ré pohody. Věříme, že k dotvoření 
pravé vánoční atmosféry přispějí 
také akce a programy, které obvod 
pořádá nebo se na nich podílí. Bu-
deme rádi, když přijmete naše po-
zvání a vydáte se nejen na vánoční 
trhy do historického centra města, 
ale navštívíte i bezpočet připravo-
vaných kulturních a společenských 
akcí konaných v průběhu prosince 
na území obvodu. Užijme si tyto 
výjimečné chvíle ve zdraví, pohodě 
a lásce. Ať nás příjemné okamžiky, 
které společně strávíme, přenesou 
do nového roku plného pozitivních 
změn a splněných přání směřujících 
k prospěchu každého z nás i celého 
obvodu.

 Petra Bernfeldová
 starostka městského obvodu

Na ustavujícím Zastupitelstvu 
městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz byla starostkou ob-
vodu zvolena Petra Bernfeldová, 
lídr hnutí Ostravak, které v našem 
městském obvodu zvítězilo v říjno-
vých komunálních volbách. „Děku-
ji všem za projevenou důvěru. Svou 
funkci budu vykonávat, jak jsem 

slíbila v úvodu zastupitelstva, po-
dle nejlepšího vědomí a svědomí. 
Budu pokračovat v nastolené práci 
a usilovat o to, aby měl obvod dob-
ré jméno. Věřím, že naše jednání 
budou konstruktivní,“ doplnila sta-
rostka Petra Bernfeldová po svém 
zvolení. Dále poděkovala předcho-
zímu starostovi Jiřímu Havlíčkovi 

za práci pro obvod v uplynulém vo-
lebním období. Místostarosty byli 
zvoleni Dalibor Mouka (hnutí Os-
travak), Lucie Feiková (ČSSD) a Vít 
Macháček (KSČM). Neuvolněnými 
členy 7členné rady městského ob-
vodu byli zvoleni Robert Adámek 
(hnutí Ostravak), Jaroslav Bečák 
(KSČM) a Eva Pašková (ČSSD).

Preciznost�vyžaDuje�čas

ostravský�Foglar,�karel�líBa,�má�svou�ulici

InformuJeme Z radnICe

Místostarosta Dalibor Mouka společně 
s Jiřím Porubou, nejstarším členem 
Karlova oddílu, který pod přezdívkou 
Miki působí v klubu od roku 1945, 
v pondělí 17. listopadu slavnostně 
odhalili nový název ulice v Moravské 
Ostravě a Přívozu – ulice Karla Líby. 
Karel Líba, jemuž též přezdívali 
ostravský Foglar, byl především 
vynikajícím vedoucím chlapeckého 
tábornického oddílu BVÚ, kterým prošlo 
několik tisíc ostravských kluků. Oddíl 
letos zahájil 70. rok své nepřetržité 
činnosti a Karel Líba by v listopadu 
oslavil své 90. narozeniny. K oběma 
výročím připravují současní i bývalí 
členové řadu drobných, ale i velkých 
akcí, které obě jubilea připomenou. 

Petra�Bernfeldová�
hnutí Ostravak
37 let, vdaná,  
dvě děti

Po studiu na Ekono-
mické fakultě VŠB-TU 
pracovala od roku 
2004 na Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, v posledních 
čtyřech letech zastávala funkci mís-
tostarostky městského obvodu MOaP 
a věnovala se oblasti hospodaření s ne-
movitým majetkem, hospodaření s byty 
a nebytovými prostory, územnímu říze-
ní a stavebnímu řádu. Tyto oblasti bude 
řídit i nadále. Navíc z pozice starostky 
bude mít na starosti interní audit a fi-
nanční kontrolu, požární ochranu i vzta-
hy k veřejnosti a prezentaci obvodu 
navenek. Většinu svého volného času 
věnuje Petra Bernfeldová rodině a dě-
tem, k jejím největším koníčkům patří 
běhání v přírodě. 

cíl:� Chci pokračovat v nastolené práci 
a mou prioritou je vnímat a řešit kaž-
dodenní potřeby občanů tak, aby se jim 
zde dobře žilo a bydlelo. 

ing.�vít�macháček
KSČM
42 let, ženatý,  
tři děti

Po absolvování VŠB-TU 
pracoval ve společnos-
ti ArcelorMittal Ostra-

va postupně v několika funkcích – nákup 
služeb, interní audit, logistika. Poslední 
čtyři roky pracoval na Krajském úřadu Mo-
ravskoslezského kraje, odboru sociálních 
věcí, jako ekonom. Hlavním zaměřením 
jeho práce bylo financování sociálních 
služeb. V nové funkci místostarosty MOaP 
bude koordinovat oblast sociálních věcí, 
školství, tělovýchovu a kulturu. Ve svém 
volném čase hraje basketbal a čte histo-
rickou literaturu.

cíl:� Mým cílem je vykonávat svůj úřad 
zodpovědně a slušně. Svou funkci vní-
mám jako službu veřejnosti a podle 
toho se také chci chovat. Občanům sli-
buji, že se pokusím prosadit maximum 
z volebního programu KSČM.

Dalibor�mouka
nezávislý za hnutí 
Ostravak
48 let, rozvedený,  
tři děti

Narodil se v Os-
travě. Brzy po 
absolvování gymnázia emigroval 
do Švédska. Po návratu do Ostravy půso-
bil několik let ve funkci výkonného ředi-
tele stavební společnosti. Před vstupem 
na radnici podnikal v oblasti restaurá-
torství a obchodování s uměním a sta-
rožitostmi. V posledních čtyřech letech 
zastával funkci místostarosty městské-
ho obvodu MOaP a koordinoval stavební 
investice, Technické služby MOaP, ko-
munální služby, dopravu a životní pro-

středí. Do této funkce byl zvolen opět 
a zůstávají mu i nadále stejné povinnos-
ti. Volný čas věnuje umění, četbě a bojo-
vým sportům. 

cíl: Zastávám názor, že komunál není 
o politice a ideologii, ale o práci. Ta má 
směřovat k rozvoji obvodu a spokoje-
nosti občanů.

lucie�Feiková
ČSSD
33 let, svobodná,
1 dítě

Po ukončení studia na 
Pedagogické fakultě 
Ostravské univerzity 
pracovala několik let ve školství. V uply-
nulém volebním období působila v pozi-
ci radní obvodu a pracovala v komisích 
APOS, sociální komisi a v redakční radě 
zpravodaje Centrum. Před rokem 2010 
byla také členkou kontrolního výboru. 
Tyto zkušenosti využije i ve své nové funk-
ci místostarostky, v níž bude mít pod se-
bou rozpočet a hospodaření a informační 
systémy. Ve volném čase se věnuje rodině 
a rodinným aktivitám, kromě toho velmi 
ráda čte literaturu všech žánrů.

cíl: Prosadit co nejvíce z předvolebního 
programu ČSSD. Prioritně bych vyzdvihla 
bezpečnost nejen seniorů, ale i občanů 
našeho obvodu, investice do školských 
zařízení, dětských hřišť, parků a dalších 
veřejných míst sloužících k odpočinku 
a relaxaci.
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Zvyšujeme komfort při vydávání 
parkovacích karet

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v prosinci dožívá 90 a více let:
Věra Bezděková, Bohumír Černín, Květoslava Dvořáková, Jarmila 
Glombicová, Vítězslava Hejzlarová, Jiřina Janečková, Anna Klapeťová, 
Vlasta Knězková, Zdenka Knyblová, Anna Konečná, Jiřina Králová, 
Olga Mohylová, Zdenka Moslerová, Růžena Nitrová, Ludmila Potyková, 
Jaroslava Pozdíšková, Zuzana Sabelová, Matylda Sobotíková, Jiřina 
Staňková, Milada Švecová, Olga Tyralová, Jaroslav Volf, Oldřiška Závodná

Technické služby Moravské Ostravy jsou na zimu připraveny.

Parkovací karty budou vydávány 
v prosinci a v lednu.

MHD informuje
Až do soboty 13. prosince bude z důvo-
du rekonstrukce stanoviště č. 3 zastávky 
Sad B. Němcové toto stanoviště přemístě-
no na ulici Nádražní, za křižovatku s ulicí 
Mariánskohorskou. Spoje linek č. 101, 102, 
106, 108, 111 a 112 pokračují od přemístě-
ného stanoviště po své trase. Spoje linek č. 
49 a 54 obslouží zastávku Sad B. Němcové 
(přemístěné stanoviště č. 3), z které poje-
dou odklonem po ulici Nádražní a Jirské 
až na ulici Mariánskohorskou, na zastávku 
Jirská osada, a dále pokračují po své trase.

Úklid v momentě
MOMENT, tak trochu jiný obchod, nezis-
ková organizace, která provozuje v Ostra-
vě charitativní obchody, vyzývá všechny 
občany městské části Moravská Ostrava 
k předvánoční a vánoční pomoci. Ta spočí-
vá v tom, že si každý může udělat úklid ve 
svých šatnících a darovat věci, ve kterých 
už nechodí. Dámské, pánské, dětské, zá-
novní, zkrátka všechno, co může posloužit 
ještě někomu dalšímu. Oblečení můžete 
nosit každý den přímo do našeho obcho-
du, který podporuje projekt Kola pro Af-
riku. Můžete nosit také jiné dary – knihy, 
keramiku, sklo, bižuterii, hračky. Najdete 
nás v ulici Českobratrské 1788/20, vedle 
evangelického kostela. Vždy v Po až Pá 
9–17 hodin, sobotu 9–12 hod. Kromě toho 
budeme mít otevřeno také všechny pro-
sincové adventní neděle 9–12 hod. Nosit 
oblečení můžete po celý rok. Více infor-
mací na tel. č.: 736 787 554. 
 www.moment-ops.cz 

Andělské tvoření 
Ostravské muzeum připravilo už pátý roč-
ník vánočních dílen zaměřených na tvorbu 
andělů. Andělské tvoření je zaměřeno jak 
na školy, které mají možnost sem na zákla-
dě objednávky zavítat od 1. do 18 prosin-
ce, tak na rodiče s dětmi. Těm je vyhrazen 
adventní víkend 13. a 14. prosince. „Ote-
vřeno budeme mít po celý den, tedy od 9 
do 17 hodin,“ upřesňuje ředitelka muzea 
Jiřina Kábrtová. „Pořádání tvůrčích dílen 
se nám osvědčilo. Návštěvníci tu většinou 
stráví celý den. Vyrábějí anděly, navštíví 
expozice, posedí v naší kavárně, případ-
ně si dají obědové menu. Prostě prožijí 
příjemný den, malé zastavení v předvá-
nočním shonu.“ Objednávky přijímá Mar-
kéta Jarešová, tel. č.: 597 578 403, e-mail: 
mjaresova@seznam.cz.

50 let? Čas změnit 
náš svět! 

Jste ženou starší 50 let a jste v evi-
denci úřadu práce déle než 6 měsíců? 
Pomůžeme vám na cestě k novému 
zaměstnání! Zdarma získáte poraden-
ství a vzdělávání v oblasti osobnost-
ního rozvoje, jako jsou komunikační 
dovednosti, sebepoznání, sebevědomí 
a sebeprezentace, motivace, přípra-
va na pracovní pohovor aj. Nabízíme 
také možnost rekvalifikace na pracov-
nice v sociálních službách, pečovatel-
ku o děti, administrativní pracovnici 
nebo operátorku call centra. Absolvo-
vat můžete i kurzy práce s PC, a to jak 
pro začátečnice, tak i pro pokročilé. Se 
vším vám pomůže zkušený personalis-
ta. Úspěšné účastnice navíc dostanou 
možnost získat dotované zaměstná-
ní. Začali jsme v listopadu 2014! Více 
informací a přihlášky: Bc. Pavlína Po-
ledníková, tel. č.: 730 153 707, e-mail: 
rovnovazka.pp@seznam.cz.

S dětmi je třeba 
komunikovat
Ve středu 10. prosince od 9.30 do 
11 hodin se v poradně Cesta těhoten-
stvím (Českobratrská 13, u Husova 
sadu) uskuteční bezplatný program 
pro rodiče s názvem Komunikace jako 
cesta k dobrému vztahu s dětmi. Bě-
hem besedy s videotrenérkou bude 
pro děti připravena předvánoční tvo-
řivá dílna. V případě zájmu se prosím 
přihlaste předem e-mailem: porad-
na@dlanzivotu.cz nebo telefonicky: 
605 329 232. 
 více na www.dlanzivotu.cz

ZAJÍMAVOSTI nePřeHléDněTe

POlIceJnÍ DISPeČInk

BlAHOPřeJeMe JUBIlAnTŮM nAŠeHO OBVODU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

Střední 1831/1, 
část jednotky č. 1831/901 – 177,12 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH  
PROSTOR 

Arbesova 1059/9 garáž 17 m2

Chelčického 649/10 112,12 m²

Na Jízdárně 2895/18 14,84 m²

Nádražní 1110/44 156,25 m²

Nádražní 996/195  83,9 m²

Puchmajerova 1799/9 60,3 m²

Puchmajerova 1799/9 21,91 m²

Senovážná 2109/1 86,25 m² 

Sládkova 374/4 27 m²

Sládkova 373/6 26,98 m²

S. K. Neumanna 1691/4 228,84 m²

Sokolská tř. 2443/42 garáž 18 m² 

Dobrovského 490/6 69,55 m² 

Partyzánské nám. 1738/2,3 219,81 m²

 

Bližší informace: Marek Plinta
T 599 442 891, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

Parkovací  karty  typu  R  (pro  fyzické 
osoby  s  trvalým  pobytem  ve  vymeze-
né  oblasti  nebo  vlastníky  nemovitostí 
v  této  oblasti)  a  typu  A  (pro  fyzické 
osoby  podnikající  nebo  právnické 
osoby  se  sídlem  nebo  provozovnou 
ve  vymezené  oblasti)  pro  rok  2015  si 

bude možné zařídit v přízemí budovy 
radnice.  „Vydávání  parkovacích  karet 
je  v  nové  budově  jednodušší  nejen 
díky vyvolávacímu systému, ale i díky 
tomu, že přepážka pro příjem žádostí 
je nedaleko pokladny. Karty budou vy-
dávány v prosinci a lednu i v době po-

lední pauzy. Navíc jsme rozšířili úřední 
dny pro vydávání karet o úterý, kdy lidé 
mohou přicházet v době od 8 do 14 ho-
din.  Tento  systém  se  nám  v  loňském 
roce velmi osvědčil, takže letos zůstá-
vá nezměněn,“ upřesnil místostarosta 
Dalibor  Mouka.  Karty  se  tedy  budou 
vydávat  v  pondělí  a  středu  od  8  do 
17 hod., v úterý od 8 do 14 hod. a ve 
čtvrtek od 8 do 16 hod. Cena parkovací 
karty R činí 840 korun na rok a parko-
vací karty A 12 tisíc korun na rok.

Přestože  letošní  podzim  zatím  drží 
teploty  nezvykle  vysoko  nad  bodem 
mrazu,  Technické  služby  Moravské 
Ostravy  a  Přívozu  jsou  připraveny 
pustit  se  –  kdykoliv  to  bude  třeba 
–  do  zimní  údržby  místních  komu-
nikací,  chodníků  a  veřejných  ploch. 
Do  18.  listopadu (pozn. red.: datum 
vzniku zprávy) sice  nebyly  díky  po-
časí  žádné  zásahy  nutné,  i  tak  však 
byly  připraveny  3  silniční  sypače, 
5 chodníkových sypačů, 2 vozidla pro 
ruční posyp, 2 nakladače, sněžná fré-
za a další technologie. Nachystáno je 
i  700  tun  posypové  soli,  při  mrazech 

pod  minus  12  °C  je  používána  vyso-
kopecní  struska,  která  je  průběžně 
navážena  podle  potřeby.  Na  ruční 
údržbu  chodníků,  přechodů  a  zastá-
vek  by  mohlo  být  v  případě  potře-
by  vyčleněno  95  pracovníků,  z  toho 
40 lidí zaměstnaných v rámci veřejně 
prospěšných  prací.  „V  zimních  mě-
sících  každoročně  dbáme  na  bezpe-
čí  chodců  i  řidičů,  kteří  se  na  území 
našeho  obvodu  pohybují,  proto  do 
zimní  údržby  investujeme  nemalé 
finanční  prostředky.  Například  v  se-
zoně  2013/2014  obvod  zimní  údržba 
i přes příznivé počasí stála 11 milionů 

korun,“ konstatuje místostarosta Da-
libor  Mouka.  „Přesto  všem  doporu-
čujeme, aby byli při pohybu městem 
obezřetní a během zimy neponechá-
vali nic náhodě,“ uzavírá. Nezbývá než 
dodat, že Technické služby Moravské 
Ostravy  a  Přívozu,  které  v  roce  2013 
zakoupily nový silniční sypač za 3 mi-
liony  korun  a  v  průběhu  roku  2014 
investovaly milion korun do pořízení 
sedmimístného  nákladního  vozidla 
pro  ruční  posyp,  se  starají  o  údržbu 
64  km  vozovek,  121  km  chodníků, 
60  čekáren  MHD,  205  přechodů  pro 
chodce, 29 schodišť a šikmin.   -gl-

InVeSTUJeMe DO ZIMnÍ ÚDržBy

Zamčený ve fitku
Prý si jen chtěl odskočit na toaletu, 
a když z ní vyšel, zjistil, že je v uzamče-
ném fitcentru. A tak si otevřel okno, 
aby se mohl dostat ven. To přivolaným 
strážníkům tvrdil mladík, jehož přítom-
nost v objektu 7. listopadu večer ozná-
mil člen bezpečnostní služby. Obsah 
kapes mladého muže však nesvědčil 
o naprosté nevinnosti jeho záměru. 
Z fitka si odnášel aroma lampu, mosaz-
né koncovky z bojleru a také nápoje, 
které se tu prodávají sportovcům. 

Zajímavé suvenýry
Třiadvacetiletý cizinec z Portugalska, 
studující na jedné z ostravských vyso-
kých škol, se 9. listopadu hodinu před 
půlnocí potkal se strážníky právě ve 
chvíli, kdy nesl větší množství antén 
z motorových vozidel. Hlídce vysvět-
loval, že je našel na zemi a chtěl si je 
ponechat jako suvenýr. Hlídka muži 
12 poškozených anténních prutů zaba-
vila a přestupek proti majetku, kterého 
se dopustil, byl postoupen příslušnému 
správnímu orgánu.
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