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Neděle 29. 11. 2015  
16.20  Josef a jeho úžasný 

pestrobarevný plášť
17.00 Slavnostní rozsvícení 
 vánočního stromu 
17.30 Petr Kolář s kapelou 

Zimní kino na Jiráskově náměstí
16.00  Vzpoura hraček – pásmo 

animovaných filmů
17.30  I. adventní koncert – přímý 

přenos ČT z Břevnova
18.30  Animované pohádky pro 

nejmenší

Pondělí 30. 11. 2015 
10.00  Vystoupení souborů 
16.00 Pop Academy

Úterý 1. 12. 2015 
10.00 Vystoupení souborů 
16.00 Folklorní soubor Pentla
17.10 Kapela Come and Play 

Středa 2. 12. 2015 
10.00 Vystoupení souborů
16.00 Folklorní soubor Veselky
16.30 Folklorní soubor Holúbek
17.00 Folklorní soubor Veselky
17.30 Folklorní soubor Holúbek

Čtvrtek 3. 12. 2015  
10.00 Vystoupení souborů
16.00 Kapela Rozmarýn
17.30 Václav Fajfr Acustrio
19.00 Legendy se vrací 

Pátek 4. 12. 2015  
10.00 Vystoupení souborů
16.00 Dixie poker band
17.00 Dechový kvintet
18.00 Banda del Caffe 

Zimní kino na Jiráskově náměstí
16.00  Vánoční sen – pásmo 

animovaných filmů
17.30  Ostrava zpívá gospel 2014 – 

záznam koncertu

Sobota 5. 12. 2015 
14.30 Dětská kapela Tulejbus
15.30 Soubor Wild Sticks 
17.00 Keep smiling gospel
18.00  Mikulášská s Cirkusem trochu 

jinak 
19.00 Ohňostroj

Zimní kino na Jiráskově náměstí
16.00  Hvězda betlémská – pásmo 

animovaných filmů
17.30 Ozvěny festivalu Jeden svět

Neděle 6. 12. 2015  
14.30 Vánoční povídání 
15.30 Žonglér Křup alá Hup
16.30 Kapela Marian&333
18.15 Kapela Dolbend 
11.00  Blešák v kožichu v Barráku  

(do 19.00)

Zimní kino na Jiráskově náměstí
16.00  O statečné princezně – pásmo 

animovaných filmů
17.30  II. adventní koncert – přímý 

přenos ČT z pražské Lorety
18.30  Animované pohádky pro 

nejmenší

Pondělí 7. 12. 2015  
10.00 Vystoupení souborů
16.00  Rotary odpoledne uvádí 

Vladimír Polák

Úterý 8. 12. 2015 
10.00 Vystoupení souborů
16.00 Vánoční pohádka, Hopsalín
17.00  Cimbálová muzika Valašský 

vojvoda

Středa 9. 12. 2015 
10.00 Vystoupení souborů
16.00  Finalisté pěvecké soutěže 

Talent Ostrava 2015
18.00 Česko zpívá koledy s Deníkem 

Čtvrtek 10. 12. 2015  
10.00 Vystoupení souborů
10.00  Vyhodnocení vánočních 

stromečků s Hopsalínem
16.00 Vánoční tržiště 

17.00 Adam Bartoš
17:40 Kejklíři
18.30 Kapela Argema 

Pátek 11. 12. 2015  
10.00 Vystoupení souborů
16.00 Dětská kapela Tulejbus
16.40  Hanácký soubor Klas Kralice 

na Hané
17.30 Kapela Qalilo 

Zimní kino na Jiráskově náměstí
16.00  Vánoční sen – pásmo 

animovaných filmů
17.30  Filip M v českém Abbey Road – 

záznam koncertu

Sobota 12. 12. 2015 
14.30  Barmanská show Karla Mayera 

– mistra světa a Evropy
17.00 Zbyněk Terner band
18.15 Kapela Rozmarýn
19.00  Swingový dechový orchestr 

Jistebník 

Zimní kino na Jiráskově náměstí
16.00  Vzpoura hraček – pásmo 

animovaných filmů
17.30  Ostrava zpívá gospel 2014 – 

záznam koncertu

Neděle 13. 12. 2015 
14.00 Jazz trio swing
15.20 Stanley Dixie Street band 
16.30 Pop Academy
17.30 Vánoční povídání 
18.00 Tanec s ohni
18.30 Tomáš Kočko & Orchestr 

Zimní kino na Jiráskově náměstí
16.00  Hvězda betlémská – pásmo 

animovaných filmů
17.30  III. adventní koncert –  

přímý přenos ČT z baziliky  
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

18.30  Animované pohádky pro 
nejmenší

Pondělí 14. 12. 2015  
10.00 Vystoupení souborů

16.00 Folklorní soubor Pentla
17.00  Folklorní soubor Hlubinka
18.00 Folklorní soubor Pentla
18.30 Folklorní soubor Hlubinka

Úterý 15. 12. 2015 
10.00 Vystoupení souborů
16.00 Cajon band
17.00  Frenštátská cimbálová muzika 

Radegast

Středa 16. 12. 2015  
10.00 Vystoupení souborů
16.00 Cimbálová muzika Konopjan
17.00 Folklorní soubor Veselky

Čtvrtek 17. 12. 2015 
10.00 Vystoupení souborů
16.00 Loutková pohádka
16.30 Dětská kapela Hogo fogo
17.00 Porubští trubači
17.40 Folklorní soubor Pentla

Pátek 18. 12. 2015  
10.00 Vystoupení souborů
16.00 Ledová pohádka, Hopsalín
17.30 Acustrio Václava Fajfra
18.30 Žonglér Křup alá Hup
19.00 Martin Chodúr s kapelou 

Zimní kino na Jiráskově náměstí
16.00  Animované kraťasy – pásmo 

animovaných filmů iShorts
17.30 Dobré zprávy z televize Noe

Sobota 19. 12. 2015 
14.00 Vánoční povídání
15.15 Folklorní soubor Morava
16.15  Cimbálová muzika Valašský 

vojvoda
17.00 Kapela Dareband
18.00 Kapela Šajtar

Zimní kino na Jiráskově náměstí
16.00  Kouzelný dědeček – pásmo 

animovaných filmů
17.30 Tři oříšky pro Popelku

Neděle 20. 12. 2015 
13.00 Loutkohrátky

14.00 Dětská kapela Tulejbus
14.30 Kapela Krankenhaus blues
15.30 Žonglér Křup alá Hup
16.30 Kapela Voxel 
18.30  Rock & Roll band Marcela 

Woodmana 

Zimní kino na Jiráskově náměstí
16.00  Vánoční sen – pásmo 

animovaných filmů
17.30  IV. adventní koncert – přímý 

přenos ČT z chrámu  
sv. Mikuláše na Malé Straně

18.30  Animované pohádky pro 
nejmenší

Pondělí 21. 12. 2015 
16.00 Pohádka o Mrazíkovi, Hopsalín
17.10  Adam Bartoš

Úterý 22. 12. 2015 
16.00  Vánoce s flašinetem, 

kramářské písně

Středa 23. 12. 2015 
16.00 René Matlášek

Masarykovo náměstí 
Vychutnejte atmosféru tradičních vá-
nočních trhů na Masarykově náměstí 
s vánočním kluzištěm. Připraveny 
jsou koncerty a každodenní pestrý 
program. Děti se mohou těšit na bet-
lém, živá zvířátka, vláček, kolotoč, Je-
žíškovu poštu a pohádky. O víkendech 
se projedou na velbloudovi.

Jiráskovo náměstí 
Na Jiráskově náměstí navštivte vá-
noční bar, ochutnejte zabijačkové 
speciality a pochoutky z grilu. Nebude 
chybět domácí chléb, koláče a široká 
nabídka sýrů. Pro děti je připraveno 
středověké ruské kolo, vánoční a do-
bové hry. Od pátku do neděle atmosfé-
tu doplní zimní kino. Vánoční stromeč-
ky na „Kuřím rynku“ budou k dostání 
od 5. 12. a od 16. 12. si přijďte koupit 
kapra na slavnostní večeři, možná 
vám kolo štěstí přinese výhru. 

28.11. – 23.12.2015
Masarykovo náměstí
Jiráskovo náměstí

www.ostravskevanoce.cz

 Petr Kolář  Argema  Legendy se vrací
 Banda del Caffe Martin Chodúr
 Tomáš Kočko & Orchestr  Voxel

 Rock & Roll band Marcela Woodmana
 Dixie poker band  Dolbend

 Stanleys Dixie Street band Wild sticks



ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD 

Palackého 91 – byty pro studenty
cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 
Havířská 2038/11 1+1
K. Světlé 210/13 1+1
Na Náhonu  2+1
Na Liškovci 1072/8 1+1, 3+1
Nádražní 996/195 2+1, 3+1
Nádražní 544/168 3+1
Nádražní 2341/107 0+1
Na Náhonu 335/14 2+1
Orebitská  1+1, 2+1, 3+1
Poštovní 345/23 1+1
Palackého  2+1, 1+1
Spodní 2+1
Tolstého 1809/12 1+1, 3+1

Obecně prOspěšné práce v ObvOdu 

VýSTAVA bETLéMů A VáNOčNÍCH 
VýrObKů ŠKOLáKů A pŘEDŠKOLáKů

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz vytvořil v rámci projektu 
Obecně prospěšné práce v obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz II prostře-
dí pro alternativní výkon trestu pro-

střednictvím obecně prospěšných 
prací pro klienty Probační a mediač-
ní služby ČR. „Cílem projektu, který 
navázal na stejný projekt realizovaný 
v roce 2014, je prevence kriminality. 

Pachatelé méně závažných trest-
ných činů mají namísto pobytu ve 
vězení šanci si svůj trest odpracovat 
právě v rámci obecně prospěšných 
prací. Přínosem tohoto projektu je 
nejen pomoc s úklidem obvodu, 
ale především eliminace rizika psy-
chických a desocializačních efektů 
u těchto klientů, které by mohly na-
stat s nástupem a pobytem ve vězení. 

Nemalou výhodou obecně prospěš-
ných prací u těchto pachatelů je i fi-
nanční úspora daňových poplatníků 
za hrazení pobytu ve vězení,“ řekl 
místostarosta Vít Macháček. Projekt, 
který je realizován prostřednictvím 
Technických služeb Moravské Ostra-
vy a Přívozu a ve spolupráci s Probač-
ní a mediační službou ČR, byl zahájen 
1. ledna letošního roku a ukončení je 
plánováno na 30. listopadu. Finančně 
projekt podpořilo dotací ve výši sto ti-
síc korun statutární město Ostrava. 
Spolufinancování obvodu představu-
je přibližně tisíc korun.

V edení městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 
ve spolupráci s Tělovýchov-

nou jednotou Ostrava i před letoš-
ními Vánocemi vyzvalo děti, žáky 
a mladé tvořitele v předškolních 
a školních vzdělávacích a volnočaso-
vých zařízeních k výrobě nejrůzněj-
ších vánočních symbolů a betlémů.

Díla dětí ze slezského území Čes-
ka, ale i Polska pak bude moci spa-
třit i široká veřejnost, a to od 5. do 

22. prosince denně od 10 do 18 ho-
din v prostorách radnice městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

na náměstí Edvarda Beneše v Ostra-
vě (u zastávky Elektra). Prostor pro 

prezentaci namalovaných obrázků, 
vystřihovaných jesliček, ozdobe-
ných adventních věnců či jiných 
výrobků s vánoční tematikou budou 
na výstavě mít i dětské, žákovské 
a mládežnické týmy. Zveme všechny 
kolektivy, děti s rodiči i širokou ve-
řejnost k návštěvě výstavy slezských 
betlémů a górnośląskich szopek, kde 
nasajete vánoční atmosféru a načer-
páte inspiraci k další tvořivé práci. 
Vstup je zdarma.

Ostrčilka  
ve Valencii 
Od 16. do 26. října se 40 žáků 2. stupně 
ZŠ a MŠ Ostrčilova zúčastnilo v rámci 
výzvy MŠMT č. 56 zahraničního jazyko-
vě-vzdělávacího pobytu ve Španělsku 
ve městě Valencii. Děti si v dopoledních 
hodinách rozšiřovaly svou slovní zásobu 
za asistence rodilých mluvčích v prosto-
rech kvalitně vybavené jazykové školy 
International House Valencia. V odpo-
ledních a večerních hodinách věnovaly 
svůj čas hlubšímu poznávání místních 
památek, kultury, zvyků a jídla. Sezná-
mily se s centrem Valencie, s jeho měst-
skými hradbami, katedrálou a tržnicí. 
Ochutnaly např. místní nápoj z ořechů 
horchatu, sladkou pochoutku fartón 
a výborné jednohubky tapas. Měly 
možnost strávit čas v býčí aréně, v mu-
zeu soch Fallero, v místní zoo, v muzeu 
Města umění a věd, které bylo zpestře-
no nezapomenutelnou show s delfíny. 
Na vlastní kůži si vyzkoušely atrakce 
průlezky Gulliver v místním parku Turia 
a zaplavaly si v mořských vlnách. Pro ně-
které to byl nezapomenutelný zážitek, 
neboť poprvé viděly moře. Svůj čas také 
strávily na zřícenině v Sagunto a projely 
se lodičkou po jezeře Albufera. 
 Kateřina švejdová

Škola plná 
strašidel 
V úterý 3. listopadu se již počtvrté na 
Základní škole Matiční 5 uskutečnila 
Halloweenská cesta. Program pro své 
mladší spolužáky připravili žáci dru-
hého stupně spolu s místním školním 
parlamentem. Úkolem pozvaných žáků 
prvních až pátých ročníků, z nichž vět-
šina přišla v typických halloweenských 
převlecích, bylo splnění deseti úkolů, 
které vyžadovaly praktické zkušenosti, 
zručnost, logickou úvahu nebo základní 
znalost angličtiny. Nejvíce odvahy mu-
sely děti projevit při „cestě záhrobím“ 
v šatnách hlavní budovy školy. Za to 
jim pak po právu náležela sladká od-
měna. O tom, že je tento importovaný 
anglosaský svátek u našich dětí velmi 
oblíben, svědčí každoroční účast zhruba 
dvou stovek žáků prvního stupně, kteří 
tak stráví v budově školy příjemné pod-
zimní odpoledne. 

Cesta do pravěku 
Ostrčilka se otřásá v základech, mamu-
ti zděšeně utíkají před sveřepými lovci, 
kterými nejsou nikdo jiný než děti naší 
školy a jejich zdivočelé učitelky. Třída-
mi se táhne dým z ohňů a řev bojových 
pokřiků jednotlivých tlup. Přesně tak 
to vypadalo 23. října na Základní škole 
Ostrčilova při projektovém vyučování 
s názvem Pravěk, jímž škola zahájila 
celoroční projekt Ostrčilka v síti času. 
Myslíme, že si to všichni užili, nasáli 
pravěkou atmosféru, ochutnali paleo-
-stravu, naučili se spoustu věcí o nej-
starším období planety a života člově-
ka, který ke svému přežití nepotřeboval 
ani mobily, ani televizi.
 učitelé 1. stupně

přijďte si s námi 
zazpívat koledy
Ve středu 9. 12. pořádá MŠ Dvořákova již 
2. ročník Dvořáčkovy vánoční spirály. Děti 
s rodiči a učitelkami vyjdou v 16.30 od ma-
teřské školy směrem k Divadlu loutek, kte-
ré zajistí ozvučení. Společně si pak rozsvítí 
vánoční spirálu a zazpívají vánoční koledy. 
Nezapomeňte si vzít s sebou svíčku! Čím víc 
účastníků dorazí, tím rozzářenější spirála 
bude. Kolektiv Mš dvořákova

Dětské obrazy 

Kroužek netradiční výtvarné techniky, kte-
rý pracuje při ZŠ Matiční 5, pořádá výstavu 
pod názvem Ostrava, jakou mám rád. Ve 
Výstavní síni Sokolská 26 budou od konce 
listopadu 2015 až do 11. ledna 2016 prezen-
továny práce žáků 1.–5. tříd se zaměřením 
na život v našem městě očima dětí. Přijď-
te se podívat, v jaké Ostravě by naše děti 
chtěly růst. V pořadí již 4. výstava dětských 
prací přináší opět inspiraci a náměty k práci 
s dětmi. dáša nováková

Adopce tygra
Většina zvířat je v přírodě velmi zranitelná. 
Úbytek přirozeného prostředí a neustále se 
rozšiřující přítomnost člověka se podepi-
suje na stále rostoucím počtu ohrožených 
nebo vyhubených druhů. Jedním z ohrože-
ných druhů zvířat je tygr ussurijský. Žáci Zá-
kladní školy Ostrčilova přispívají na adopci 
zvířete pravidelně již od roku 2002, od roku 
2008 právě na tygra ussurijského. Letos 
mu přispěli částkou 23 342 korun. Vedení 
školy a žákovská rada děkují všem žákům 
za finanční příspěvky na adopci.

V pátek 20. listopadu byl z arci-
biskupských lesů z obce Staré 
Hamry přivezen 12 metrů vysoký 
smrk, který již zdobí Masaryko-
vo náměstí. Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu se uskutečnilo 
29. listopadu v 17 hod. Vánoční 
trhy jsou letos rozšířeny i na Kuří 
rynek.

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

VOLNÉ BYTY
k PrONájMu fOrMOu VýBěrOVÉhO řízENí

2	 Život	v	centru	 Prosinec	2015

Na fifejdách 1559/1, 46,71 m2 
udržovaný byt velikosti 1+1 

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Starostka Petra Bernfeldová na loňské výstavě betlémů, která představila mnoho nádherných výtvarných děl dětí.

výstava slez ských 
betlémů a górnośląskich 
szo pek 

11 měsíců trval projekt 
obecně prospěšných 
prací 

ZOOM – zachyceno  
objektivem
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Rozmístění 
kontejnerů 
Seznam míst, kde budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny, je pouze orien-
tační. Z důvodu momentálního stavu 
v daný den (parkující vozidla, stavební 
práce aj.) mohou být kontejnery přista-
veny v nejbližším možném okolí uvedené 
adresy. Velkoobjemové kontejnery jsou 
rozváženy v době od 7 do 14 hodin a od-
váženy následující den rovněž v těchto 
hodinách. 
3. 12. 
Zákrejsova 8, Muglinovská 1, Na Liškovci 
2, Na Náhonu 14, Špálova 20, Dobrovské-
ho 8-10, Božkova 70, Palackého 36, Pa-
lackého 50, Korejská 22, Gebauerova 11, 
Fügnerova 20. 
14. 12. 
Dr. Malého 45, Gajdošova 29-31, Gajdo-
šova 8, Gajdošova 48, Hornická 52, Hor-
nická 65, Hornická 78, Hornických učňů 
11, Chocholouškova 14-15, Výstavní 23, 
Zelená 26, Zelená 39. 
15. 12. 
Nedbalova 10, Nedbalova 28, Nedbalova 
38, Dr. Malého 59, Výstavní 45, Na Širo-
ké 8, Petra Křičky 10, Petra Křičky 19-21, 
Sportovní 26, Uhelná 22, Válcovní 30, Na 
Jízdárně 24. 
16. 12. 
Ahepjukova 2, Ahepjukova 6, Bozděcho-
va 14, Českobratrská 61-63, Garážní 18, 
Gen. Píky 1B, Gen. Píky 3, Gen. Janouška 
3, Hornopolní 20, Hornopolní 35, Horno-
polní 51, J. Brabce 1.  
17. 12. 
Sládkova 4-6, Sládkova 26, Varenská 26- 
-28, Varenská 6, Cingrova 7, Senovážná 
1-7, Senovážná 14, Janovského 4, Janov-
ského 43, J. Brabce 15, J. Brabce 25-27, 
Lechowiczova 2.
Další  rozmísťování  bude  pokračovat 
na jaře 2016.

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně 
videozpravodajství a facebooku. Na 
všech těchto informačních kanálech vás 
informujeme o aktuálním dění v na-
šem obvodu, ale nejen to. Naleznete 
zde nabídku volných bytů i nebytových 
prostorů, pozvánky na nejrůznější akce 
i oficiální tiskové zprávy. Ve videozpra-
vodajství se kromě aktualit můžete se-
známit s činnostmi jednotlivých odborů 
úřadu a zhlédnout záběry z již proběh-
lých akcí. Nově vás také prostřednictvím 
facebookové akce Ostravské Vánoce in-
formujeme podrobně o programu vánoč-
ních trhů, zimního kina i kluziště. Název 
facebookové stránky je Městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz a videozpra-
vodajství funguje na hlavní straně webo-
vých stránek www.moap.cz, a naleznete 
ho i na www.youtube.cz.

Zveme vás na 
zastupitelstvo 
Ve čtvrtek 17. prosince se od 9 hodin koná 
zasedání zastupitelstva městského obvo-
du. Schůze proběhne v zasedací místnosti 
č. 306 Nové radnice (Prokešovo náměs-
tí 8). Program a materiály naleznete na 
www.moap.cz.

Uzavřený úřad
Ve čtvrtek 31. prosince bude úřad uzavřený, 
stejně tak i 1. ledna, kdy je státní svátek. 

Vítání občánků 
Městský obvod pravidelně pořádá slavnost-
ní vítání občánků. Akce se mohou zúčast-
nit rodiče, jejichž dítě má trvalý pobyt na 
území našeho obvodu. Pro děti narozené 
v uplynulých měsících se koná vítání občán-
ků v sobotu 16. ledna. Ti, kteří neobdrželi 
písemnou pozvánku, se mohou přihlásit do 
18. prosince na oddělení matriky a ohlašov-
ny, osobně v kanceláři č. 15 nebo telefonic-
ky na tel. č. 599 442 855. Pro děti, které se 
zúčastní vítání občánků, je připraven dárek 
a pamětní listina.

Hledáme 
nové pány! 
Našli jste zatoulaného 
pejska, nebo naopak 
chcete takovému opuštěnému tvoru po-
moci? 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.

Koupíme budovu 
radnice
Centrální městský obvod se chystá odkou-
pit budovu na náměstí Dr. E. Beneše, v níž 
již od loňského podzimu sídlí. „S ohledem 
na výši kupní ceny – 55 milionů korun, 
kterou nejsme schopni uhradit ze svého 
rozpočtu – jsme požádali město o pomoc,“ 
uvedla Lucie Fe iková, místostarostka 
MOaP. „Rada města nám doporučila finan-
covat koupi budovy formou úvěru. Naše 
zastupitelstvo tedy stanovilo základní 
parametry úvěru a město Ostrava vyhlá-
silo soutěž. Úvěr nakonec získáme od Ko-
merční banky.“ Úroková sazba bude činit 
0,165 procenta ročně. Tato úroková sazba 
bude pevná po celou dobu trvání úvěru. 
Hradit budeme 687 500 korun, a to vždy 
čtvrtletně do roku 2035. První splátku mu-
síme uhradit v březnu příštího roku. Za vy-
řízení úvěru zaplatíme šest milionů korun. 

Od úterý 24. listopadu mají zájemci 
o kulturní, sportovní a společenské 
dění v centru Ostravy další možnost, 
jak získat potřebné informace. Na 
adrese www.kamvcentru.cz totiž byl 
spuštěn nový webový portál s kalen-
dářem akcí konaných v Moravské 
Ostravě a Přívozu. Projekt iniciovalo 
vedení městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz.

„Jde o náš další počin, jímž chce-
me přispět k lepší informovanosti 
o plánovaných akcích, a tím pádem 
i k dalšímu oživení centra města,“ 
upřesňuje starostka Petra Bernfeldo-
vá. „Zároveň jde také o vstřícný krok 
vůči subjektům působícím na úze-
mí našeho obvodu. Ne vše, co tyto 
organizace pro veřejnost připravují, 
mívá dostatečnou publicitu. Proto 

jsme chtěli zajistit, aby se o všem, co 
se v oblasti kulturního, sportovního 
a společenského života v centru děje, 
vždy dozvědělo co nejvíce potenci-
álních návštěvníků i z jiných obvodů 
města a okolí. Ti všichni už nyní bu-
dou vědět, kde hledat. Navíc na nový 
webový portál bude možné se dostat 
i prostřednictvím odkazu na hlavní 
stránce obvodu www.moap.cz.“ – gl-

V listopadu byla ukončena 
rekonstrukce ulice 28. října 
v úseku od Masarykova po 

Smetanovo náměstí. Stavební stro-
je odjely, do jedné z hlavních tepen 
centra města opět vstoupil klid a řád. 
Lidé, kteří se v průběhu prosince roz-
hodnou navštívit vánoční trhy nebo 
se sem vydají na nákupy, mohou 
hodnotit, jak se tato investiční akce 
podařila. Ulici se žulovými obrubníky 
lemují nové lavičky, stromy i sloupy 
veřejného osvětlení, unikátním prv-
kem je kolejový památník s historic-
kou zastávkovou tabulí. Kdysi tady 
přece jezdila tramvaj…

„Doufám, že dobrý pocit z nové 

podoby této ulice bude mít zejména 
u občanů žijících v dané části obvodu 
navrch nad vzpomínkami spojený-
mi s neočekávaným prodlužováním 
termínu dokončení stavby. Za potíže, 
jež zdržení finiše provázely, se ještě 
jednou omlouváme,“ říká místosta-
rosta Dalibor Mouka a připomíná, 
že k nepředvídatelným okolnostem, 
které se odrazily v pozastavení akce, 
patřily archeologické nálezy v rámci 
průzkumu prováděného Národním 
památkovým ústavem a také nutné 
dodatečné stavební práce, které byly 
zjištěny v průběhu stavby. „Například 
pod betonovou podkladní deskou 
byly nalezeny původní žulové kost-

ky, které musely být odstraněny, bylo 
třeba také změnit zadláždění ploch 
v okolí sloupků veřejného osvětlení, 
aby v případě nutných oprav nemu-
selo být zasahováno do okolní dlaž-
by,“ upřesňuje místostarosta.

Náklady na realizaci rekonstrukce 
dosáhly 28,8 milionu korun. Největší 
část pokryje dotace z Regionálního 
operačního programu regionu sou-
držnosti NUTS II Moravskoslezsko, 
o zbytek se podělí městský obvod 
a statutární město Ostrava. Na stavbu 
je pětiletá záruka.

PřeDstavujeme okrskáře

užijte si volný čas s PřehleDem!

ČEKáNí, KtERé sE VyplAtIlO

Bezpečnost

Dagmar  
Kolková
okrsek A 05

Simona 
Grulichová
okrsek A 06

regenerace síDliště
Byly ukončeny regenerace sídlišť 
Šalamouna a Fifejdy II. Třetí etapa 
Regenerace sídliště Šalamouna byla 
zahájena v červnu a týkala se oblasti 
mezi ulicemi Na Široké, Dr. Malého 
a Petra Křičky. „V rámci stavebních 
prací v hodnotě 13,273 milionu korun 
byly provedeny rekonstrukce povrchů 
vozovky, chodníků, parkovacích stání, 
byla vybudována tolik potřebná nová 
parkovací stání, úpravy veřejného 
osvětlení, kontejnerová stání a sadové 
úpravy. Do své třetí etapy v červenci 

vstoupila i Regenerace sídliště Fifejdy 
II, kde náklady dosáhly výše 10,55 mi-
lionu korun,“ uvedl místostarosta Da-
libor Mouka. Předmětem zakázky byla 

rekonstrukce části území sídliště (ve-
řejného prostranství), které je vyme-
zeno severně ulicí Lechowiczovou, vý-

chodně ulicí Gen. Píky, jižně ulicí Gen. 
Píky a budovou základní školy a zá-
padně chodníkem vedoucím kolem 
detašovaného pracoviště Ostravského 
muzea a kolem areálu mateřské školy. 
Rekonstrukce sídliště Fifejdy proběhla 
v rámci projektu „Regenerace panelo-
vého sídliště – Ostrava, Fifejdy II – III. 
etapa“, který byl spolufinancován 
z prostředků ministerstva pro místní 
rozvoj.  Městský obvod MOaP obdržel 
na náklady spojené s realizací akce do-
taci ve výši 4 milionu korun.

regenerace sídlišť 
šalamouna a Fifejdy ii

Vážení čtenáři,

jménem vedení obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 
vám přeji harmonické období 
adventu. Snad k vaší spoko-
jenosti přispěje i atmosféra 
vánočních trhů na náměstích 
v centru i množství jiných 
kulturních a společenských 
akcí konaných v průběhu 
prosince na území obvodu. 
Nezůstávejte sami doma,  
zapojte se do dění kolem 
sebe. Užijte si poklidné  
Vánoce v kruhu blízkých 
a do nového roku vstupte 
s čistou a otevřenou myslí 
a plány do budoucna. 

 Petra Bernfeldová
 starostka městského obvodu

Okrsek je ohraničen ulicemi Čes-
kobratrskou, 30. dubna, Porážko-
vou a Přívozskou. 

Zčásti je tvořen zástavbou obyt-
ných domů, jeho součástí je zá-
kladní škola, Janáčkova konzerva-
toř, budova Úřadu práce Ostrava, 
evangelický kostel, soukromé fir-
my, lékárna, několik restaurací 
a prodejen. V okolí restaurací po-
blíž ulice Nádražní dochází k na-

rušování veřejného pořádku a ru-
šení nočního klidu. 

Problémem v dané lokalitě je par-
kování vozidel a opakované neo-
právněné stání vozidel na vyhra-
zených parkovištích. V okolí ulice 
Veleslavínovy je často řešeno zne-
čištění chodníků psy. Na ulici Pří-
vozské dochází v době, kdy přivá-
žejí rodiče děti do školy, k dopravní 
zácpě, zvláště na kruhovém objez-
du v těsné blízkosti školy. 

Ulice v okrsku
30. dubna, Českobratrská, Husova, 
Husovo náměstí, Nádražní, Po-
děbradova, Porážková, Přívozská, 
Soukenická, Veleslavínova, Žerotí-
nova 

Hranicemi okrsku jsou ulice Střel-
niční, Pivovarská, Vojanova, 28. října, 
Nádražní, Zámecká, Dlouhá, 28. října 
a řeka Ostravice. Tento okrsek tvoří 
bytová zástavba s nebytovými prosto-
ry, kde je umístěno množství obcho-
dů, kanceláří a sídel společností. Nej-
častější problematikou je nedostatek 
parkovacích míst a fakt, že před pro-
dejnami s večerní provozní dobou se 
zdržují problémové osoby, které zde 
konzumují alkohol a znečišťují veřej-

né prostranství. V okolí nočních barů 
dochází k rušení nočního klidu a na-
rušování veřejného pořádku. 

Ulice v okrsku
28. října – od Havlíčkova nábřeží ke 
Smetanovu náměstí a následně po 
ulici Vojanově; Biskupská; Dlouhá – 
od ulice 28. října po ulici Pivovarskou; 
Havlíčkovo nábřeží – od ulice 28. říj-
na po ulici Na Karolině; Kostelní, Kos-
telní náměstí, Masarykovo náměstí, 
Muzejní, Nádražní – od ulice 28. října 
po ulici Zámeckou; náměstí Dr. E. Be-
neše, Pivovarská, Puchmajerova – od 
ulice Zámecké po ulici 28. října; Střel-
niční; Tyršova – od ulice Zámecké po 
ulici 28. října; Velká, Vojanova, Zá-
mecká, Zeyerova – od ulice 28. října 
po ulici Kostelní 
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Vánoce V PoP AcAdemy

Do boje s nepřízněmi nadcházející zimy se pracovníci Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz pustí posíleni o malotraktor – chod
níkový sypač s pluhem. 

Světový den 
ekoškol 
Oslava Světového dne Ekoškol a zároveň 
zahájení kampaně Litter Less proběhla 
na Základní škole Nádražní. Žáci Ekotýmu 
spolu s koordinátorkou připravili jednot
livé aktivity s důrazem na předcházení, 
minimalizaci a recyklaci odpadů, došlo 
však i na zdravé vaření a sázení cibulovin. 
Vše začalo časně ráno, kdy jsme převá
žili jednodenní odpad z celé školy a vy
stavili jej na odiv všem žákům u vstupu.  

Následoval nelíčený údiv a překvapení 
z 25kilogramové hromady, a tak první 
hodinu proběhla diskuse se zástupci Eko
týmu v jednotlivých třídách na téma: Proč 
to takto je? Ekotýmáci navrhovali řešení, 
ale zároveň i zapisovali jednotlivé postře
hy, připomínky a návrhy. Bouřlivé disku
se a plánování ukončila přestávka, kdy si 
třetí a čtvrté třídy připravily pro své spo
lužáky ukázku zdravé výživy. Vůně celo
zrnného pečiva, bylinkových čajů, poma
zánek a ovocných salátů provoněla školu. 
Žáci rádi oželeli tradiční kofoly a koblížky 
a přišli si zdravě zamlsat. Zájemci si od
nášeli recepty na pečivo, pomazánky i sa
láty. Konec slunečného dne strávili žáci 
na školním pozemku výsadbou tulipánů 
a narcisů na nové záhony. Děti poznaly, 
že je možné týmově pracovat a vytvořit 
společně unikátní věci. Pochopily, že je 
potřeba myslet na budoucnost, a to nejen 
za sebe, ale i za své okolí.
 Zuzana Holubová

litter less 

Stejně jako v loňském školním roce se 
i letos ZŠ Gen. Píky 13 A připojila spolu 
s dalšími vybranými školami ČR k celosvě
tové kampani Litter Less. Jejím cílem je 
vést žáky a jejich prostřednictvím i rodiče 
ke snižování množství vyprodukované
ho odpadu v každodenním životě. K při
pomenutí Světového dne Ekoškol bylo 
uskutečněno projektové dopoledne plné 
různorodých aktivit. Žáci mimo jiné pro
vedli analýzu a sestavili opatření, jež nám 
pomohou provést další kroky v ekologiza
ci provozu školy a uvědomit si důležitost 
ochrany životního prostředí. 
 Iveta novotná, koordinátorka eVVo

BlAhOpřeJeMe JUBIlAntŮM nAŠehO OBVOdU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

Přívozská 899/22 – 95,98 a 111,41 m2

1. NP, kanceláře a prodejna, vchod z ulice 
Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

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

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

Letošní  vánoční  svátky  se  v  Pop 
Academy  opět  ponesou  ve  zna-
mení  řady  koncertů  a  vystoupení. 
„Prosinec  bude  opravdu  nabitý. 
Připravujeme  několik  vystoupení 
v  rámci  Ostravských  Vánoc,  kdy  si 
veřejnost  může  naše  studenty  po-
slechnout  na  Masarykově  náměs-
tí,“  prozradila  umělecká  ředitelka 
Pop Academy Táňa Wajsová. „Velmi 
rádi bychom vás pozvali na vánoční 

koncert, který se uskuteční ve stře-
du 16. prosince od 18 hodin v klubu 
Parník. Koncert se ponese v duchu 

Oldies. Klavírní doprovod zajistí Jiří 
Foltýn,“  dodala Wajsová.  Novinkou 
je  pak  vystoupení  finalistů  první-

ho  ročníku  pěvecké  soutěže Talent 
Ostrava  2015,  a  to  9.  prosince  od 
16  hodin  na  Masarykově  náměstí 
v  rámci  Ostravských  Vánoc.  „Jsme 
rádi,  že Talent  Ostrava  nekončí  jen 
samotnou  soutěží,  ale  můžeme 
s  účastníky  nadále  spolupracovat 
a nabídnout jim možnost prezento-
vat se na veřejnosti. Upozorňuji, že 
další  ročník  se  již  připravuje  a  zá-
jemci mohou sledovat naše webové 
a  facebookové  stránky.  Prozradím 
jen,  že  vyhlášení  soutěže  začíná 
v lednu 2016,“ dodává Wajsová. Více 
informací  na  www.popacademy.cz 
nebo na facebookovém profilu Pop 
Academy.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH  
PROSTOR 
Ahepjukova 2795/6 61,82 m²
28. října 1516/106 267,69 m²
Českobratrská 1888/14 280,9 m²
Českobratrská 611/17 62,35 a 41,86 m²
Jílová 1912/16 pronájem domu 
Macharova 965/7 46,85 m² 
Na Jízdárně 2895/18 14,84; 33 a 60,9 m²
Na Hradbách 695/10 41,5 m²
Nádražní 1767/42 175,75 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 219,81 m²
Přívozská 899/22 95,98 a 111,41 m²
Sládkova 373/6 26,98 m²
S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²
Zeyerova 110/12 66,65 m²

dopravní podnik
•  Okružní vyhlídkové jízdy historickou 

tramvají s čertem a Mikulášem se budou 
konat 5. prosince v Hrabůvce.

•  Zvedání mostů na ulici Místecké bude od 
5. do 6. prosince provázet výluka linky  
č. 1. Náhradní doprava zajištěna.

•  Od 5. do 6. prosince bude s pracemi na 
trati v úseku Telekomunikační škola – 
Zátiší souviset výluka linek č. 3, 5, 7, 8, 9 
a 17. Náhradní doprava zajištěna.

•  Dopravní podnik posílí dopravu na vy
braných linkách MHD, a to od 5. do 
6. prosince, od 12. do 13. prosince, od 
19. do 20. prosince.

tři králové 
V rámci Ostravy 
a okolních měst 
a obcí budete moci 
od 1. do 14. ledna 
2016 potkat sku
pinky zapojené do Tříkrálové sbírky 2016. 
Věnujte jim nejen svou pozornost, ale i fi
nanční příspěvek, který pomůže především 
ohroženým dětem, lidem se zdravotním 
handicapem, seniorům, lidem v závěru ži
vota nebo lidem bez domova. Spoluorgani
zátorem této celorepublikové akce je Cha
rita Ostrava ve spolupráci s partnerskou 
Charitou sv. Alexandra. Loni se v Ostravě 
a okolí vykoledovalo 1 455 769 korun a fi
nance byly využity k podpoře aktivit Chari
ty Ostrava a Charity sv.  Alexandra. 

 Více na www.ostrava.charita.cz

hledáme 
dobrovolníky 
Slezská diakonie hledá dobrovolníky – 
studenty, pracující, lidi v invalidním, sta
robním důchodu nebo i nezaměstnané, 
kteří chtějí pomáhat potřebným lidem. 
Staňte se součásti našeho profesionál
ního týmu! V rámci dobrovolnictví vám 
můžeme proplácet jízdné, nabídnout su
pervizní podporu, pojištění, a to zdarma. 
Více na tel. č: 731 130 175 nebo na emailu: 
dobrovolnictvi@slezskadiakonie.cz.

O citové výchově 
V úterý 1. prosince od 16 do 17.30 hodin se 
v poradně Cesta těhotenstvím uskuteční 
bezplatný program pro rodiče s dětmi do 
4 let s názvem Rozvoj emoční inteligence 
dětí aneb O citové výchově. 
 Více na www.dlanzivotu.cz

C estou  necestou,  polem  ne-
polem, jedu za tebou velkým 
malotraktorem… Citace hitu 

kapely MIG 21 předznamenává infor-
maci,  že  organizace  Technické  služ-
by  Moravská  Ostrava  a  Přívoz  se  do 
boje s nepřízněmi nadcházející zimy 
pustí posílena o malotraktor – chod-
níkový  sypač  s  pluhem. „V  průběhu 
října  jsme  dokončili  revize  a  údržbu 
veškeré  zimní  techniky  a  postupně 
uskladnili i 700 tun v září zakoupené 
posypové  soli,“  konstatuje  místosta-
rosta  Dalibor  Mouka  a  poznamená-
vá, že z údržby chemickým posypem 

jsou  samozřejmě  vyjmuty  parky. 
„Kromě Husova sadu a sadu Boženy 
Němcové,  které  slouží  jako  přestup-
ní uzly městské hromadné dopravy,“ 
dodává a vrací se k minulé, výjimečně 
mírné  zimě. „Ta  byla  specifická  čas-
tým vznikem námraz v noci, což pro 
nás znamenalo noční posypy, a v do-
poledních  hodinách  vždy  tálo.  A  tak 
–  přestože  jsme  nebojovali  s  přívaly 
sněhu – jsme měli neustále co dělat, 
byť  z  pohledu  občanů  to  vypadalo, 
že se vlastně celou zimu nic neděje,“ 
usmívá  se  Dalibor  Mouka  a  upřes-
ňuje,  že  náklady  i  zajištění  údržby, 

včetně  spotřeby  posypových  mate-
riálů,  byly  v  sezoně  2014/2015  niž-
ší  zhruba  o  40  procent.  „Díky  tomu 

nám ve skladových zásobách zůstalo 
přibližně 200 tun soli. To znamená, že 
pro letošní rok máme, včetně nového 
nákupu,  připraveno  900  tun  tohoto 
posypového  materiálu.  Zima  může 
začít!“

700 tun posypové soli už je 
uskladněno

dO zIMy VJíždíMe S nOVýM 
MAlOtRAktOReM

16.   prosince v 18 hodin 
se uskuteční Vánoční 
koncert 
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