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Krásné Vánoce

Vážení čtenáři,
jménem vedení obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz vám přejeme advent 
plný rodinné vzájemnosti, klidné Vá-
noce v kruhu blízkých a šťastný vstup 
do nového roku ve znamení zdraví 
i osobních a pracovních úspěchů. Bu-
deme rádi, když k vaší dobré pohodě 
přispějí jak vánoční trhy, jimiž každo-
ročně ožívá centrum města, tak všech-
ny kulturní a společenské akce konané 
v průběhu prosince na území obvo-
du. Nasměrujte své kroky do centra 
veškerého dění – do srdce Ostravy – 
a vnímejte jeho tep a rytmus i vánoční 
atmosféru. Jste srdečně vítáni! Ostatně 
jako vždy.

Vedení městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz
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KALEIDOSKOPZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Podzimní generální 
úklid ulic

Navštivte výstavu 
betlémů na radnici

Přispíváme na plavání 
školáků

Zónové čištění začínalo v 7 hodin ráno, kdy většina lidí odjela auty do práce, a končilo 
okolo 13. hodiny, aby lidé měli opět kde zaparkovat.

Stejně jako loni, i letos děti vyrobily nádherné betlémy…

V roce 2015 bylo z provozoven ruč-
ního čištění a veřejné zeleně odvezeno 
340,5 tuny listí sesbíraného v ulicích 
a parcích centra Ostravy. A protože 
kromě listí je každoročně v  ulicích 
samozřejmě i spousta prachu, roz-
hodlo se vedení centrálního obvodu 
ke generálnímu úklidu ulic, parkovišť 
a kanálových výpustí. Ten zajistily v lis-
topadových dnech Technické služby 
městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz v  podobě zónového čištění. 
Čisticí vozy tak vyjely nejdříve do ulic 
Veleslavínově a Přívozské a ve spolu-
práci s  Ostravskými komunikacemi 
byla uklizena i ulice Českobratrská 
a část Nádražní ulice po ulici 30. dubna. 
V  dalším termínu, kdy Ostravské ko-
munikace čistily druhou část Nádražní 
ulice a Sokolskou třídu, byly vyčištěny 
i komunikace v  ulicích Zborovská 
a Verdunská.

Projekt Erasmus+, do kterého se naše 
škola zapojila, má první rok, v  němž 
se uskutečnilo mnoho různých aktivit, 
za sebou. Na první partnerskou schůz-
ku, která se konala v polské Pszczyně, 
jsme připravili se  žáky základní pra-
vidla dobré a úspěšné komunikace. 
V  prosinci se ve škole uskutečnil so-
botní workshop s  psycholožkou Evou 
Grandischovou, která si s dětmi, jejich 
rodiči a učiteli povídala o tom, co je 
komunikace, s  jakými druhy komuni-
kace se mohou potkat a jaké zásady je 
třeba dodržovat, ať už komunikují mezi 
sebou dospělí, rodiče s  dětmi nebo 
učitelé a jejich žáci. Součástí vánoční-
ho jarmarku byla i kulinářská výstava. 
Díky fi nančním prostředkům, které 
přinesla, mohli žáci podpořit nadaci 
Dobrý anděl. Ani ve  druhém pololetí 
jsme nezaháleli, na další partnerskou 
schůzku v  Portugalsku jsme připravili 
témata Jak dobře komunikovat a Jak 
bojovat se šikanou ve škole. V průběhu 

ledna a února proběhl Kariérní měsíc 
věnovaný volbě povolání, který organi-
zovala výchovná poradkyně Jitka Ma-
gincová. V jeho průběhu žáci devátých 
ročníků navštívili několik středních 
škol v Ostravě a úřad práce. Někteří ro-
diče dokonce navštívili vybrané třídy, 
aby dětem povyprávěli o svém studiu 
a povolání, ke kterému je vzdělání za-
vedlo. Na závěr prvního školního roku 
jsme absolvovali víkendový workshop 
s rodiči a psycholožkou, kdy si všichni 
zúčastnění vyzkoušeli různé psycholo-
gické hry, např. výměnu rolí apod.

V  tomto školním roce máme již za 
sebou partnerskou schůzku v  lotyš-
ské Jelgavě, v níž jsme kromě práce na 
projektových aktivitách pro tento škol-
ní rok měli také možnost navštívit ně-
kolik vyučovacích hodin a porovnat 
si vlastní zkušenosti. Nyní nás čeká 
příprava materiálů pro další schůzky, 
workshopy s  rodiči i žáky i práce na 
výstupech.                                            -??-

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 
28. ledna. Ti, kteří neobdrželi písem-
nou pozvánku, se mohou přihlásit do 
13. ledna na oddělení matriky a ohla-
šovny, osobně v kanceláři č. 15 nebo 
telefonicky na tel. č. 599 442 855. Pro 
děti, které se zúčastní vítání občánků, je 
připraven dárek a pamětní listina.

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. Nalez-
nete zde nabídku volných bytů i neby-
tových prostorů, pozvánky na nejrůz-
nější akce i ofi ciální tiskové zprávy. Ve 
videozpravodajství se kromě aktualit 
můžete seznámit s činnostmi jednotli-
vých odborů úřadu a zhlédnout záběry 
z již proběhlých akcí. Název facebooko-
vé stránky je Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz a videozpravodajství 
funguje na hlavní straně webových 
stránek www.moap.cz, a naleznete ho 
i na www.youtube.cz.

Ekologická škola
Každoroční udělování titulu Ekolo-

gická škola v Moravskoslezském kraji 
se letos konalo ve čtvrtek 10. listopadu 
v prostorách koncertního sálu ostrav-
ské Janáčkovy konzervatoře. Morav-
skoslezský kraj již podesáté ocenil školy 
bez rozdílu zřizovatele za jejich mimo-
řádné aktivity v oblasti ekologického 
vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělá-
vání k udržitelnému rozvoji. Zástupci 
Ekotýmu ZŠ Nádražní společně s  ko-
ordinátorkou EVVO Zuzanou Holubo-
vou převzali Referenční list Moravsko-
slezského kraje za své aktivity a úspěchy 
v oblasti EVVO. Spolu s ním škola ob-
držela také odborné publikace a navíc 
poukázku na nákup experimentálního 
vybavení pro přírodovědné předměty, 
tentokrát v hodnotě 11 tisíc korun. 

Porota této celokrajské soutěže všech 
škol a školských zařízení ocenila naše 
aktivní zapojení do mezinárodního 
projektu Ekoškola (obhájili jsme letos 
druhý titul), pořádání akcí s ekologic-
kou tematikou a také zapojení do mezi-
národní kampaně Litter Less. Věřím, že 
tento obrovský úspěch bude ještě více 
motivovat žáky k ještě většímu zapoje-
ní do akcí na ochranu přírodu, a že se 
myšlenky šetrného chování k přírodě 
podaří prosadit nejen v naší škole.  -zh-

Waldorfské 
tvoření

Až do Vánoc si zájemci o tradiční 
i méně tradiční výtvarné techniky ty-
pické pro waldorfské školství mohou 
prohlédnout díla dětí této školy hned 
na dvou výstavách. První s  názvem 
Waldorfské děti tvoří naleznete v pro-
storách galerie v pasáži Aréna a KMO 
u Sýkorova mostu. Ta druhá k 25. vý-
ročí waldorfského školství v  Ostravě 
se jmenuje Barva a tvar a je umístěna 
v prostorách budovy Orchard v Ostra-
vě-Mariánských Horách. Ta má kromě 
jiného i zajímavý doprovodný program, 
6. prosince od 17 hodin zde bude na-
příklad módní přehlídka Lady Vivia-
lové, 16. prosince od 17 hodin koncert 
skupiny Quatros Ukulelos. 

Svatomartinská 
slavnost

Ve čtvrtek 10. listopadu se uskuteč-
nila ve Waldorfské základní a mateř-
ské škole v Ostravě-Přívoze oslava dne 
sv. Martina. Dopoledne děti společně 
zahrály a zazpívaly několik svatomar-
tinských písní, popovídaly si o legendě 
a pochutnaly si na perníčkách připrave-
ných 8. třídou. A v pozdním odpoledni 
vyšel od budovy školy průvod světýlek 
a lampionů k  náměstí Sv. Čecha. Tam 
děti spolu s rodiči opět zahrály a zazpí-
valy. Příjemnou a sváteční atmosféru 
dovršil příjezd Martina na bílém koni… 

Vedení městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz i před letošními 
Vánocemi vyzvalo děti, žáky a mla-
dé tvořitele v předškolních a školních 
vzdělávacích zařízeních k výrobě nej-
různějších vánočních symbolů a bet-
lémů. Díla bude moci spatřit i široká 
veřejnost, a to od 28. listopadu do 
23. prosince, v pondělí až pátek od 8 do 
18 hodin v přízemí radnice městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

na náměstí Edvarda Beneše v Ostravě 
(u zastávky Elektra). Prezentovány 
budou malované obrázky, betlémy 
z nejrůznějších materiálů,  jesličky, oz-
dobené adventní věnce či jiné výrobky 
s vánoční tematikou. 

Zveme všechny děti s rodiči i širokou 
veřejnost k návštěvě výstavy, kde nasajete 
vánoční atmosféru a načerpáte inspiraci 
k další tvořivé práci. Vstup je zdarma.

-jj-

Erasmus+

Halloween na Matiční

Tvoříme s rodiči!

KOUZLO OKAMŽIKU
Svatomartinské hody, zorganizované 11. listopadu vedením městského obvo-
du na Masarykově náměstí, byly doslova přehlídkou vinařů i lahůdek k vínu, 
restaurací na území tohoto obvodu i kulinářských zážitků v podobě nejrůz-
nějších úprav hus, které ke svátku svatého Martina neodmyslitelně patří. Lidé 
si mohli posedět u 22metrových stolů a společně hodovat a povídat si. Vpod-
večer se pak na náměstí rozblikala světýlka lampionového průvodu, který vedl 
svatý Martin na bílém koni za vydatné asistence kejklířů a klaunů.

Statutární město Ostrava spolu 
s  městským obvodem Moravská Ost-
rava a Přívoz, tak jako v  letech přede-
šlých, podpoří plavání žáků základních 
škol našeho obvodu. „V  letošním roce 
společně přispěje-
me částkou ve výši 
951 tisíc korun,“ in-
formuje Vít Machá-
ček, místostarosta 
městského obvodu 
Moravská Ostrava 
a Přívoz, a pokraču-
je: „Základní školy 
výuku plavání za-
jišťují pro děti dru-
hých a třetích tříd, 
a to v  rozsahu nej-
méně 20 vyučo-

vacích lekcí za jeden školní rok. Za 
jednoho žáka hradíme 1 050 korun. 
V loňském roce výukou plavání prošlo 
více než 870 dětí našeho městského ob-
vodu.“

 Erasmus+

V úterý 1. listopadu se v budově základ-
ní školy v ulici Matiční otevřely dveře 
všem strašidlům, jaká si lze vůbec před-
stavit. Úderem patnácté hodiny zde 
totiž začala velmi oblíbená podzimní 
akce zdejších žáků nazvaná Halloween-
ská cesta. Na celkem dvanácti stano-
vištích čekaly na žáky prvního stupně 
více či méně náročné úkoly, za jejichž 
splnění si malí návštěvníci mohli 

vylosovat malou sladkou odměnu. 
Tak jako každý rok byla celá akce při-
pravena staršími žáky ze zdejšího škol-
ního parlamentu. O tom, že akce bývá 
velmi úspěšná, svědčí i stále narůs-
tající počet zúčastněných dětí. Letoš-
ního ročníku se zúčastnilo 207 čaro-
dějnic, upírů, mumií a dalších méně 
identifi kovatelných individuí. 

- vm-

Rodiče v  naší mateřské škole Dvo-
řákova byli vyzváni, aby nám pomohli 
vytvořit společný betlém, který vystaví-
me v prostorech úřadu městského ob-
vodu v adventní době. Paní učitelka Pe-
tra připravila vše potřebné – materiály, 

lepidla, barvy aj. Zpočátku to vypadalo, 
že budou tvořit jen učitelky s  dětmi, 
ale postupně přicházeli odvážní tvořiví 
rodiče a dali se do díla. Všem zúčast-
něným rodičům a paní učitelce velice 
děkuji.                                                 -ac-
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ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICEZAOSTŘENO

Po fi niši dalších etap 
regenerace sídlišť 

Zveme vás na zastupitelstvo 

Nová parkovací místa 

Připravujeme rekonstrukci 
náměstí Dr. E. Beneše

Samoobslužná zóna

V pondělí 14. listopadu byla ukonče-
na VI. etapa regenerace sídliště Fifejdy 
II, část A, B. Zhotovitelem akce v hod-
notě 10,8 milionu korun včetně DPH 
byla společnost Ostravské stavby. „Na 
tuto akci se nám podařilo z Minister-
stva pro místní rozvoj ČR získat dotaci 
na regeneraci panelových sídlišť ve výši 
4 miliony korun a zároveň jsme získali 
investiční transfer statutárního města 
Ostravy ve výši 3,168 milionu korun,“ 
informuje místostarosta Dalibor Mouka 
s  tím, že šlo o komplexní rekonstrukci 
veřejného prostranství sídliště vymeze-
ného areálem Základní školy Gen. Píky 
a navazujícího na už hotovou II. etapu 
kolem objektu Armády spásy a dokon-
čenou III. etapu u hřiště VITA. Z jihu 
projekt, který řešil i rekonstrukci části 
ulic Gen. Píky a Oskara Motyky, navá-
zal na oplocené plochy v soukromém 
vlastnictví. „Už nyní připravujeme 
podklady pro podání žádosti o další 
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR na regeneraci panelových sídlišť. 
Tentokrát jde o pátou etapu, která by 
v  roce 2017 měla řešit prostor vyme-
zený ulicemi Gen. Píky a Hornopolní 
a areálem pivovaru a navázat tak na le-
tos realizovanou šestou etapu. Věřím, že 

díky zkušenostem a invenci pracovníků 
našeho úřadu, kteří materiály nezbyt-
né k získání dotace připravují, budeme 
stejně úspěšní jako dřív a dotaci získá-
me,“ pokračuje Dalibor Mouka s  tím, 
že řešení zahrnuje statickou dopravu 
s cílem zkvalitnit stávající nevyhovující 
parkování v této lokalitě. „Chceme zde 
navýšit počet parkovacích stání, opti-
malizovat pěší trasy. To předpokládá 
rekonstrukci vozovky, chodníků, úpra-
vy veřejného osvětlení a inženýrských 
sítí a další práce,“ přibližuje chystané 
úpravy místostarosta a doplňuje, že 
v  listopadu byla společností Jankostav 
ukončena rovněž 5.A etapa regenerace 
sídliště Šalamouna. „Zde jsme byli také 
úspěšní a na akci v celkové hodnotě 10,4 
milionu korun nám byla přidělena do-
tace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
na regeneraci panelových sídlišť v maxi-
mální výši 4 miliony korun a zároveň 
poskytnut investiční transfer statutární-
ho města Ostravy ve výši 3,089 milionu 
korun,“ upřesňuje Dalibor Mouka.

Předmětem zmíněné etapy byla rege-
nerace a modernizace části panelového 
sídliště, tedy rekonstrukce území vy-
mezeného ulicemi Zelenou, Nedbalo-
vou, Hornickou a spojnicí mezi ulicemi 
Hornickou a Zelenou. „Přestože je 
obvyklé, že žadatel získává dotaci pou-
ze na jednu žádost a přidělovaných pe-
něz je každoročně méně a méně, i zde 
připravujeme podklady pro podání žá-
dosti o dotaci z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR na regeneraci panelových 
sídlišť pro realizaci další etapy v  roce 
2017. V loňském roce jsme totiž získali 
druhou dotaci z  pozice nejlepšího ná-
hradníka. Další etapy regenerace síd-
lišť jsme připraveni realizovat i v oka-
mžiku, kdy úspěšní nebudeme, nebo 
dotační program skončí. Regeneraci 
sídlišť považujeme za jednu ze svých 
priorit. Je velká škoda, že minulé ve-
dení možnost získat peníze z  jiných 
zdrojů trestuhodně ignorovalo. Sídliště 
Fifejdy II mohlo být již dávno z  větší 
části opraveno,“ hodnotí Dalibor Mou-
ka.

Na příští rok připravená 5.B etapa síd-
liště Šalamouna se týká prostoru vyme-
zeného ulicemi Zelenou, Na Jízdárně, 
Karolínskou, Dr. Malého a Hornickou 

a navazuje na v letošním roce 2016 zre-
alizovanou  5.A etapu. Cílem projektu je 
revitalizace a úpravy zpevněných ploch 
a zeleně, vložení estetických prvků 
a zkvalitnění prostředí. Zpevněné plo-
chy a parkové úpravy již dosloužily 
a vykazují poměrně špatný stav s množ-
stvím trhlin a vad, obrubníky jsou zvý-
šené. Parkování automobilů není řádně 
organizované. Dlážděné plochy jsou za-
staralé. Zpevněné plochy chodníků jsou 
již nevyhovující, bariérové.

„Připravované akce jsou vzhledem 
k husté zástavbě a značnému množství 
rezidentů organizačně a realizačně vel-
mi náročné. V letošním roce byly stav-
by navíc v souběhu se stavbami Ostrav-
ských vodáren a kanalizací, kdy bohužel 
došlo k  několikerému narušení našich 
staveb s  nutností jejich oprav. Nicmé-
ně věřím, že po dokončovacích jarních 
sadových úpravách přinesou občanům 
radost a zlepšený životní komfort,“ uza-
vírá místostarosta Dalibor Mouka.                                           

-gl-

Konkurzní řízení
Statutární město Ostrava, městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz vy-
hlašuje konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ředitelky Ma-
teřské školy Ostrava, Blahoslavova 
6, příspěvkové organizace. Předpo-
kládaný termín nástupu: 31. března 
2017, termín pro odevzdání přihlášek: 
16. prosince 2016. Bližší informace na-
leznete na webových stránkách měst-
ského obvodu www.moap.cz.

Parkovací karty

Nenechávejte nákup parkovací kar-
ty na poslední chvíli! Parkovací karty 
typu R a  typu A pro rok 2017 je mož-
né zajistit v přízemí budovy radnice 
(nám. Dr. E. Beneše 555/6), a to vždy 
v   pondělí a ve středu od 8 do 11.30 
hod. a od 12.30 do 17  hod. a ve čtvr-
tek od  8  do 11.30 hod. a od 12.30 do 
14 hod. Bližší informace o nutných 
podkladech pro vydání příslušné par-
kovací karty včetně cen jsou uvedeny 
na internetových stránkách městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
www.moap.cz pod odborem investic 
a místního hospodářství.

Obecně 
prospěšné práce 

Projekt Obecně prospěšné  práce 
v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
III, na který obvod získal dotaci 50 
tisíc korun z  rozpočtu města, navá-
zal již třetím rokem na projekt, který 
umožňuje alternativní výkon trestu 
odsouzených osob prostřednictvím 
obecně prospěšných prací. Akce byla 
realizována   prostřednictvím Technic-
kých služeb MOaP, které mají dohodu 
s Probační a mediační službou v Ostra-
vě. Klienti probační a mediační služby 
pomáhali s udržováním čistoty a po-
řádku na území obvodu.

Otevřená hřiště 

Městský obvod získal pro své školy 
dotaci ve výši 464 tisíc korun na provoz 
otevřených hřišť v  roce 2016. Dotace 
byla využita například na platy správ-
ců hřišť, opravy stávajícího sportovní-
ho vybavení či nákup nového. Cílem 
projektu bylo zajištění provozu hřišť 
otevřených pro veřejnost a tím poskyt-
nout obyvatelům Ostravy prostor pro 
rekreačně sportovní vyžití a rozšíření 
možností jejich využívání.  Do projek-
tu Otevřená hřiště v Moravské Ostravě 
a Přívozu, který byl realizován od za-
čátku roku do konce listopadu, bylo 
zapojeno šest základních škol obvodu 
– Gajdošova, Gen. Píky, Matiční, Ná-
dražní, Ostrčilova a Zelená a dvě ma-
teřské školy – Hornická a Varenská.

Posílení dopravy
Dopravní podnik Ostrava posílí o ad-

ventních víkendech tramvajové linky 
č. 1, 2, 8, 11 a 12 i trolejbusové lin-
ky č. 102, 104, 106 a 108. „Jsem ráda, 
že  se nám podařilo domluvit s doprav-
ním podnikem na posílení linek přede-
vším ve dnech, kdy víme, že dojíždí do 
centra města na vánoční trhy nejvíce 
lidí,“ uvedla starostka Petra Bernfeldová.

Komplexní rekonstrukce veřejného prostranství sídliště Fifejdy II je u konce.

Vedení městského obvodu připravuje podklady pro žádost o dotaci na další etapu 
regenerace sídliště Šalamouna.

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!

Našli jste zatoulané-
ho pejska, nebo chcete 
pomoci najít domov 
zatoulané fence nebo 
pejskovi? Požádejte 

o bližší informace třebovický útulek 
pro psy prostřednictvím telefonního 
čísla 602 768 795 nebo e-mailem: utu-
lek@ostrava.cz. Útulek je otevřen den-

ně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. 
Pejsky v  tomto útulku můžete potěšit 
také nějakými pamlsky, piškoty, kon-
zervami, hračkami, dekami, vyřazeným 
povlečením, osuškami nebo pelíšky, 
které můžete přinést přímo do útulku.  
Přispět na potřeby těmto pejskům mů-
žete i prostřednictvím sbírky na účet 
č. 110189 – 1649297309/0800.

Ve čtvrtek 15. prosince se od 9 hodin 
koná zasedání zastupitelstva městského 
obvodu. Schůze se bude konat v za-

sedací místnosti č. 306 Nové radnice 
(Prokešovo náměstí 8). Program a ma-
teriály naleznete na www.moap.cz.

Vedení městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz se snaží nedostatek 
parkovacích míst na svém území řešit 
rekonstrukcí stávajících i výstavbou 
nových parkovišť. Jedno nové vzniklo 
v závěru roku i před Střediskem volné-
ho času v Ostrčilově ulici, kde bylo zá-
roveň provedeno i vydláždění chodní-
ků. Stavba v hodnotě 4,7 milionu korun 
včetně DPH, kterou provádí společnost 
Strabag, byla zahájena 5. září s před-
pokládaným ukončením 22. listopadu. 
Vlivem nepříznivého počasí a hlavně 
kvůli po odkrytí horní vrstvy zjištěné-
mu nestabilnímu podloží však došlo ke 
zpoždění akce. „Při sanaci pláně, která 
byla plánována do hloubky 0,60 m pod 

úroveň terénu, bylo zjištěno nestabilní 
podloží ze zbytků suti, betonových díl-
ců, ocelových konstrukcí a silné vrstvy 
sazí. Provedené hutnící zkoušky nevy-
hověly,“ konstatuje místostarosta Dali-
bor Mouka a dodává, že přizvaný au-
torizovaný geolog navrhl odtěžení dal-
ších 0,80 m, zakrytí separační geotexti-
lií a navezení hrubozrnného kameniva 
ve dvou vrstvách po 0,40 m s řádným 
zhutněním. „Realizace navrhovaných 
opatření sice celý projekt zpozdila, 
ale v danou chvíli pro nás bylo priori-
tou kvalitní provedení prací,“ uzaví-
rá Dalibor Mouka s  tím, že v  pondělí 
14. listopadu byl na komunikaci polo-
žen asfaltový povrch. 

Únik cirkulační vody z  mísy kašny 
na náměstí Dr. E. Beneše si vynutil 
demontáž žulového obkladu izolace 
mísy. Oprava v hodnotě 572 786 korun, 
včetně DPH, kterou provádí společnost 
SATES MORAVA, by měla být ukonče-
na v  závěru letošního roku, pokud to 
umožní klimatické podmínky. Kašna 
bude kompletně rozebrána a poškozená 
izolace bude opravena. „Zároveň bude 
repasována bronzová plastika kašny, jíž 
navíc přibude osvětlení. Kašna se tak 
stane důstojnou dominantou prostoru 
před radnicí našeho obvodu. A nepůjde 
o jedinou změnu. V  roce 2017 plánu-
jeme dokončení rekonstrukce celé plo-
chy náměstí, kde byly poslední úpravy 
provedeny před dvaceti lety. Bohužel, 
rekonstrukce tehdy nebyla provedena 
příliš šťastně. Navíc i vzhledem k tomu, 
že prostor využívá pro svá vozidla ČNB 

a dnes i radnice, docházelo k neustálé-
mu lámání nevhodné dlažby,“ říká mís-
tostarosta Dalibor Mouka a doplňuje, 
že původní skladba dlažby současným 
účelům nevyhovuje a je ze značné části 
uvolněná. Projekt v  hodnotě 3,5 mili-
onu korun počítá s položením nové 
trojbarevné dlažby shodné s dlážděním 
Masarykova náměstí a přilehlých ulic. 
Dlažba o tloušťce 6 a 8 cm, namísto pů-
vodních 4 cm, umožní bezproblémo-
vý občasný pohyb lehkých vozidel do 
tří tun. Mobiliář bude rozšířen o pítko 
a cyklostojany, původní lavičky a koše 
budou repasovány, stejně jako nosná 
konstrukce hodin na rohu náměstí. 
Zároveň budou doplněny regulační 
sloupky, záhon před radnicí ohraničen 
nízkým dobovým oplocením a ze zele-
né plochy zmizí nevzhledné rozvodné 
skříně.

Nejen kulturní akce, restaurace, ka-
várny a obchody, ale i kvalitní služby 
přispívají k oživení centra. I proto byla 
díky zájmu občanů, ale i na základě 
požadavku vedení městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz počátkem 
listopadu znovu otevřena samoobsluž-
ná zóna s výběrovým a vkladovým ban-
komatem a platbomatem v obchodním 

centru LASO. Zónu, jež je unikátní tím, 
že je zde návštěvníkům během k dispo-
zici bankéř, který je nasměruje, pomů-
že s obsluhou konkrétního zařízení, aby 
ho už příště uměli ovládat sami, a po-
radí i s dalšími bankovními transakce-
mi, mohou klienti využívat nepřetržitě 
24 hodin. Denně. Vstup je přímo z ná-
městí.

Hledáme nové pány! 



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

Věra Bezděková, Bohumír Černín, Jarmila Filovjatová, Jarmila Glombicová, 
Milan Havránek, Vítězslava Hejzlarová, Anna Klapeťová, Anna Konečná, 
Světluška Korpaková, Jiřina Králová, Zdeněk Marek, Olga Mohylová, Zdenka 
Moslerová, Miroslav Nytra, Ludmila Potyková, Vlasta Řeháková, Jiřina 
Staňková, Milada Švecová. Jaroslav Volf.
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Rozsvítili jsme strom i ulice!

Pop Academy oslaví pět let!

Vicemistryně světa 
v latino tancích
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Deset metrů vysoký umělý vánoční 
strom na Masarykově náměstí, kte-
rý má v  průměru 4,5 metru a skládá 
se z  více než 27 tisíc větví, se v  nedě-
li 27. listopadu naplno rozzářil. A to 
i s  novými ozdobami. „Náš letošní 
strom má výzdobu složenou z  ozdob 
z  předchozích let, která byla doplně-
na novými prvky. Na špici je hvězda 
se znakem města Ostravy a nové jsou 
i baňky. Celý strom je ve stříbrno-sme-
tanové barvě,“ uvedla starostka Petra 
Bernfeldová a vysvětlila také, že umě-
lý strom zvolilo vedení obvodu nejen 
z  estetického důvodu, ale především 
z důvodu zajištění bezpečnosti návštěv-

Pop Academy funguje již pátým ro-
kem, a tak škola slaví netradičním vá-
nočním koncertem. Ten se uskuteční 
15. prosince od 16 hodin v  hudebním 
klubu Parník. „Spíše než o vánoční 
půjde o koncert výroční. Posluchači se 
mohou těšit na různé hudební žánry. 
Vystoupí zpěváci ze všech pěveckých 
tříd, různých věkových kategorií. Stu-

denty doprovodí živá kapela a  smyč-
cový kvartet Laetitia String Quartet,“ 
prozradila Táňa Wajs, umělecká ředi-
telka školy. Pop Academy nicméně ne-
zahálí a pilně připravuje program už 
i na následující rok. „Náš šestý rok bude 
opravdu nabitý. Nadále pokračujeme 
v projektu Zpíváme seniorům, startu-
jeme přípravy třetího ročníku meziná-

rodní pěvecké soutěže Talent Ostrava 
2017, nad níž opět převzala záštitu 
starostka městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová, 
a plánujeme také překvapení v podobě 
nového muzikálu,“ dodává ředitelka 
Pop Academy Petra Kubecová. Více in-
formací na www.popacademy.cz.

V  polovině října se konalo mistrov-
ství světa v latino tancích v ruském Pe-
trohradu. Katrin Žabenská z taneční a 
sportovní akademie K+K LABYRINT 
OSTRAVA se již pojedenácté probo-
jovala až do fi nale a domů přivezla 
stříbrnou medaili a titul vicemistryně 

světa. Akademie K+K  LABYRINT tak 
opět upevnila svou pozici mezi nejlep-
šími tanečními akademiemi na světové 
scéně. Již nyní se  tanečníci této aka-
demie připravují na soutěž do polské 
Twardogóry a na mistrovství Evropy 
a světa do Liberce. 

Žádost o šatstvo pro lidi 
bez domova

Dárek lidem bez domova

Charitní Tříkrálová sbírka 2017 

Štědrý dar pro betlémské děti

O citové výchově

Jak pečovat o nemocného 

Šatník Charity Ostrava v Jeremen-
kově ulici ve Vítkovicích se potýká 
s  akutním nedostatkem oblečení. Kdo 
můžete darovat ponožky, spodní prád-
lo, boty a pánské bundy, rifl e, mikiny, 
trička, případně další oblečení, přineste 
ho rovnou sem. V šatníku mohou lidé 

v nouzi na základě potvrzení sociálního 
pracovníka získat bezplatně nejnutněj-
ší ošacení a obuv. Zároveň zde mohou 
nepotřebné šatstvo a boty předat dárci, 
kteří se takto rozhodnou muže a ženy 
bez domova podpořit. Všem dárcům 
děkujeme. 

VOLNÉ BYTY 
K PRONÁJMU

VOLNÉ NEBYTOVÉ
PROSTORY K PRONÁJMU

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

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

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

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

BLIŽŠÍ INFORMACE 
 A PROHLÍDKY  

Již počtvrté se sejdou ostravští muzi-
kanti na benefi ční hudební akci v klubu 
Modrá myš v centru Ostravy, aby pod-
pořili ženy, muže a děti bez domova. 
Návštěvníci akce mohou pro klienty 
sociálních služeb Charity Ostrava při-

nést vánoční dárek formou hygienic-
kých potřeb, teplých ponožek, čepic 
či dalšího zimního ošacení, hraček, 
trvanlivých potravin apod. Hudební 
setkání bude probíhat 12. prosince od 
19 hodin. 

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do no-
vého roku budou přicházet do ostrav-

ských domácností 
Tři králové v rám-
ci tradiční celore-
publikové veřejné 
sbírky pořádané 
1. až 14. ledna 2017 
již posedmnácté 

Charitou Česká republika. Tři králové 
budou přinášet do ostravských domác-
ností dary v podobě tříkrálových ka-
lendářů a cukru jako poděkování při-
spěvatelům za podporu pro lidi v nou-
zi, ke kterým prostřednictvím poskyto-
vaných sociálních a zdravotních služeb 
Charity Ostrava tato pomoc plyne. 

 www.ostrava.charita.cz

Pomozme společně Mariím, kterým 
Josef chybí... Podílejte se na pomo-
ci těhotným ženám nebo osamělým 
matkám a jejich dětem, které se ocitly 
v nouzi. Pomozte jim najít zázemí, opo-
ru a střechu nad hlavou prostřednic-
tvím Nadačního fondu Betlém nena-
rozeným, který podporuje provoz azy-

lového domu a nabízí pomoc matkám 
v tísni v  rámci celé České republiky. 
Přispět můžete prostřednictvím účtu 
nebo do zapečetěných schránek, které 
naleznete v infocentru v přízemí radni-
ce MOaP, v Dětském ráji v ulici Sado-
vé a v lékárně v Diagnostickém centru 
v Sokolské ulici.             www.nfb etlem.cz
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Ve středu 7. prosince od 16 hodin se 
v poradně Cesta těhotenstvím (Čes-
kobratrská 13) uskuteční bezplatný 
program pro rodiče s  dětmi do 4 let. 
Dětská psycholožka Šárka Doležalová 
bude hovořit na téma rozvoje emoční 

inteligence dětí od raného věku. V pří-
padě zájmu si předem rezervujte místo 
a přihlaste se prostřednictvím e-mailu: 
poradna@dlanzivotu.cz nebo telefonic-
ky na tel. č.: 605 329 232. www.dlanzi-
votu.cz

Charita Ostrava v rámci aktivit Cha-
ritní hospicové poradny a Mobilního 
hospice sv. Kryštofa nabízí možnost 
bezplatné účasti na semináři Jak pečo-
vat o nemocného člověka v domácím 
prostředí. Na setkání s profesionálními 
zdravotními sestrami se dozvíte, jak 
zvládnout péči o člověka se sníženou 
pohyblivostí, a získáte související in-

formace ze zdravotní a sociální oblas-
ti. Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, 
nejbližší termín je 15. prosince od 
14 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, 
ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výško-
vice. Na školení se přihlaste předem 
u Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, 
mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: 
cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Sládkova 373/6 -
1+1, cca 50 m2

Byty v domě 
po rekonstrukci! 

28. října 2610/153 - 
289,45 m2

Kanceláře, prodejna

28. října 2610/153  – 289,45 m²
Arbesova 1059/9  – garáž 17 m²
Jílová 1912/16  – pronájem domu
Jurečkova 490/3  – 53,87 m²
Macharova 965/7  – 46,85 m²
Nádražní 542/148  – 54,44 m²
Nádražní 996/195  – 83,9 m²
Partyzánské nám. 1738/2, 3  – 219,81 m²
Poštovní  – 3× garáž
S. K. Neumanna 1691/4  – 225,84 m²
Tyršova 1761/14  – 126,22 m²
Zahradní 1471/1  – 180,45 m²

Arbesova 1062/15                                                                                     3+1  
Gen. Píky 2911/9                                                                                     3+1  
K. Světlé 210/13                                                                                             1+1   
Maroldova 2992/3                                                                                        3+1   
Nádražní 996/195                                                                                         3+1   
Orebitská                                                                                                         1+1   
Jílová, Spodní                                                               1+1, 2+1, 3+1   
Jungmannova 997/7                                                                                    1+1   
Střelniční 10/1                                                                                                3+1   
Šafaříkova 286/12                                                                                         2+1   
Tolstého 1809/12                                                                                1+1, 3+1   
Úprkova                                                                                                            1+1  
Zákrejsova 972/9                                                                        1+1, 2+kk
Žofi e Podlipské 215/3                                                                                                            2+1  

níků vánočních trhů. 
„V několika posled-
ních letech vzhledem 
k nestabilním klima-
tickým podmínkám 
docházelo u přírod-
ních stromů k  jejich 
popraskání.“

Společně se stro-
mem se rozzářily 
i ulice centrálního 
obvodu, jejichž zdo-
bení bylo zahájeno 
v polovině listopadu. 
„Na výzdobu ulic 
bylo použito celkem 

314 ozdob, které máme z předchozích 
let. Jedná se o zvonky, hvězdy, strom-
ky, komety, vločky atd. Po loňském 
rozšíření výzdoby do korun stromů 
v Zámecké ulici a na Jiráskově náměstí 
jsme letos pořídili za fi nanční podpo-
ry města zcela novou výzdobu českého 
výrobce, kterou jsme nazdobili ulice 
Solnou, Poštovní, 28. října od VZP po 
Smetanovo náměstí, Masarykovo ná-
městí, Jiráskovo náměstí, Zámeckou, 
Puchmajerovu a náměstí Dr. E. Beneše. 
Jedná se o dalších 155 vánočních de-
korativních ozdob,“ dodává starostka. 
A tak si návštěvníci vánočních trhů, 
které byly zahájeny v  pátek 25. listo-
padu na Masarykově náměstí, mohou 
vychutnat pravou vánoční atmosféru. 




