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PROSINEC 2017

PŘEJEME VÁM
krásné, radostné ánoce 
a šťastný nový rok 2018

PROGRAM NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
Sobota 25. 11. 2017

16.00 Cimbálová muzika Konopjan

17.00 Komedianti a kejklíři

Neděle 26. 11. 2017
15.00 Valašský vojvoda

16.00 Historická hudba Rabussa

17.00 HomoSapiens

Pondělí 27. 11. 2017
16.00 RukyNaDudy

17.00 Folklorní soubor Iršava

Úterý 28. 11. 2017
16.00 Dětský lidový soubor Valášek

17.00 YMCA – Tensing gospel

17.45 Gajdošská muzika Bukoň

Středa 29. 11. 2017
16.00 Lidová konzervatoř 

a Múzická škola

Čtvrtek 30. 11. 2017
16.00 Pop Academy

17.00 Cimbálová muzika Konopjan

Pátek 1. 12. 2017
16.00 Big Band ZUŠ Vratimov

16.45 Lidový sbor Polajka

18.00 Ewa Farna s kapelou

Sobota 2. 12. 2017
16.00 Cimbálová muzika Radegast

16.45 Acustrio Václava Fajfra

18.00 Cimbálová muzika Javořina

Neděle 3. 12. 2017
16.00 Ostravský dětský sbor 

 ZUŠ E. Marhuly

17.00 Slavnostní rozsvícení 

 vánočního stromu  

 s videomappingem

17.10 Bára Basiková

18.15 CHORUS Ostrava 

 smíšený pěvecký sbor 

Pondělí 4. 12. 2017
16.00 Dětský folklorní soubor Grunik 

17.00 Folklorní soubor Pentla

18.00 Cimbálová muzika Fojt

Úterý 5. 12. 2017
16.00 Kdo byl hodný, ať se nebojí!

 Mikuláš, čert a anděl

18.00 Ohňostroj

Středa 6. 12. 2017
16.00 Folklorní soubor Hlubinka

17.00 Ostravský smíšený sbor

18.00 Pěvecké sdružení 

 ostravských učitelek

Čtvrtek 7. 12. 2017
15.30 René Matlášek

16.30 Banda del caffe

18.00 Marek Ztracený s kapelou

Pátek 8. 12. 2017
16.00 Cimbálová muzika Polajka

17.00 Cimbálová muzika Friš

18.00 5PAK

Sobota 9. 12. 2017
14.00 Horalé z Oravské Poľhory

16.00 Vánoce s flašinetem

16.45 Dareband

18.30 Tomáš Kočko & Orchestr

Neděle 10. 12. 2017
15.00 Historická hudba Calata

16.00 Stanley‘s Dixie Street Band 

17.00 Kateřina Kouláková s kapelou

18.30 David Deyl 

Pondělí 11. 12. 2017
16.00 Cimbálová muzika Grunt

17.00 Vánoční tržiště – Keltik

18.00 Folklorní soubor Morava

Úterý 12. 12. 2017
16.00 Jan Kavka Trio

17.00 BosoBos

18.00 Rudy Horvat Group

Středa 13. 12. 2017
16.00 BIG BLAST! 

17.00 Kapela Šajtar

18.00 Česko zpívá koledy 

18.15 Mirek Macáš 

Čtvrtek 14. 12. 2017
10.15 Dopoledne s MŠ

16.00 Cimbálová muzika Friš

17.00 Fageteana, Rumunsko

18.00 Nebe

Pátek 15. 12. 2017
16.00 Dětský sbor Domino

17.00 Folklorní soubor Holúbek

18.00 Gorolská kapela 

 Bialopotocanie, Polsko

Sobota 16. 12. 2017
14.00 Barmanská show

16.00 Skoczów – partnerské město

16.30 Jitka Šuranská Trio

17.45 Zbyněk Terner band

19.00 Markéta Konvičková 

Neděle 17. 12. 2017
14.15 Good Work

15.30 Cimbálová muzika Radegast

16.45 Acustrio Václava Fajfra

18.30 FiHa

Pondělí 18. 12. 2017
16.00 Folklorní soubor Paskovjanek

17.00 Folklorní soubor Ševčík

18.00 Folklorní soubor Rozmarýn

Úterý 19. 12. 2017
16.00 Swingalia

17.00 Boris Band Combination

18.00 Jazz Cake

Středa 20. 12. 2017
16.00 Křup alá Hup

16.30 Stanley‘s Dixie Street Band

17.30 Soubor Wild Stick

Čtvrtek 21. 12. 2017
16.00 Sluníčko

17.00 MAROD

18.00 Sebastian

Pátek 22. 12. 2017
16.00 Sbor Fusion Trojka 

17.30 Marian & 333

18.00 Cimbálová muzika Konopjan

Sobota 23. 12. 2017
15.30 BIG BAND!!! 

16.45 Tomáš Savka 

18.30 Buty

www.ostravskevanoce.cz
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KALEIDOSKOPZŠ Nádražní bude mít na jaře 
zcela nová venkovní hřiště!

Na ZŠ Gen. Píky slavili 
Světový den ekoškol

Snídaně pro Fair Trade 

na ZŠ Nádražní 

V polovině října byly na venkovním 
hřišti ZŠ Nádražní zahájeny první 
úpravy v souvislosti s výstavbou nové-
ho multifunkčního hřiště s  tribunou, 
volejbalového hřiště, běžecké dráhy, 
skoku do dálky a workoutového hřiš-
tě. Celkové náklady na tuto komplet-
ní přestavbu dosáhnou 6,6 milionu 
korun, z  toho 3,6 milionu korun zís-
ká městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz z dotace města Ostravy. 

„Vedení městského obvodu rozhodlo 
o kompletní demolici stávajících hřišť 
a sportovišť na ZŠ Nádražní. Na jejich 
místě bude postaven zcela nový a mo-
derní sportovní areál, který bude vy-
hovovat sportovnímu zaměření školy, 
v níž byla na začátku letošního školní-
ho roku otevřena první boxerská aka-
demie v  České republice,“ vysvětluje 
Dalibor Mouka, místostarosta městské-

ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
a pokračuje: „Stavební fi rma začala 
už na podzim s kompletní demolicí 
ploch a pokračuje vytyčením, poklád-
kou obrub a podkladních vrstev všech 
sportovišť, kromě fi nálních vrstev. Do-
končovací práce, to znamená kladení 
umělých povrchů, instalace vnitroare-
álového oplocení, tribuny a workoutu, 
budou dohotoveny na jaře, jakmile to 
dovolí klimatické podmínky.“

Rekonstruovány budou i přístupo-
vé cesty a v  plánu je také vybudování 
nových komunikačních tras. Celý are-
ál školního hřiště získá rovněž nové 
oplocení. Alej topolů, která je již pře-
stárlá,   bude vykácena a nahradí ji 
alej habrů obecných. Hřiště bude i po 
rekonstrukci nadále přístupné i široké 
veřejnosti, stejně jako většina školních 
hřišť obvodu. 

KOUZLO OKAMŽIKU
Svatý Martin na bílém koni přijel ve světlech lampionů na Masarykovo náměs-

tí v sobotu 11. listopadu před pátou hodinou odpolední. Pro návštěvníky byly 

připraveny rozmanité husí speciality, mladé víno i originální svatomartinské 

pivo. O čtrnáct dní později, v sobotu 25. listopadu, ožily Masarykovo i Jiráskovo 

náměstí další oblíbenou akcí – tradičními vánočními trhy. Ostravské Vánoce 

2017, nabité novinkami, zpříjemní adventní čas návštěvníkům až do 23. pro-

since.

Stejně jako žáci všech škol zapoje-
ných do mezinárodního programu 
Ekoškola, tak i žáci ZŠ Gen. Píky oslavi-
li Světový den ekoškol environmentál-
ně zaměřeným programem. Zjišťovali 

například, jak lze předcházet hroma-
dění odpadu, šetřit přírodními zdroji 
i materiálem, formulovali ekologická 
pravidla, jimiž se ve svých třídách řídí. 
V učebnách druhého stupně navíc ana-
lyzovali stav školy v  oblastech vody, 
energie, odpadů a prostředí školy, 
který se stane základem plánu činnos-
tí EVVO v tomto školním roce. Děti 
zkrášlovaly také okolí školy a zároveň 
si prakticky vyzkoušely zásady 3R prin-
cipu (reduce, reuse, recycle), jehož do-
držování vede k  zachování životního 
prostředí.  

Materiální sbírka 
na pomoc zvířatům

Jsme žáci 5. třídy a napadlo nás, že 
bychom mohli pomoct nějakému zví-
řátku. Ale proč nepomoct hned ně-
kolika zvířátkům najednou? Tak jsme 
přemýšleli a nakonec jsme se rozhodli. 
Pomůžeme alespoň materiální sbírkou 
pro Moravskoslezský spolek na ochranu 
zvířat, který pomáhá opuštěným a tý-
raným zvířatům. Poprosili jsme ostatní 
žáky a jejich rodiče, aby se zapojili do 
akce. Pozadu nebyli ani učitelé, kteří 
také rádi přinesli nějakou tu drobnost. 
Akce trvala dva týdny, stále pod na-
ší kontrolou a dozorem, pravidelně 
a s velkou zvědavostí jsme kontrolova-
li přibývající věci. Byli jsme moc rádi, 
že se nakonec zapojila úplně celá škola 
a nasbíralo se mnoho potřebných věcí 
pro psy a kočky. Ti se mohou těšit na 
granule, konzervy, hračky, vodítka atd. 
Pro ty si jednoho listopadového dne 
k  nám do školy přijela paní ze spolku 
i s  jedním z  pejsků, o které se starají. 
My jsme si s ní popovídali o tom, co pro 
zvířátka dělají, pohladili jsme si pejska 
a pomohli jí odnést vše do auta. Těší 
nás, že se akce podařila a snad jsme 
alespoň některým pejskům a kočičkám 
zpříjemnili život. Už teď přemýšlíme, 
komu a jak pomůžeme příště.

Žáci 5. třídy Waldorfské ZŠ a MŠ

Ostrčilka slavila

Ve středu 25. října proběhl na ZŠ 
Ostrčilova další projektový den v rám-
ci celoročního projektu Ostrčilka má 
ráda Česko. Tentokrát jsme si přiblíži-
li význam státního svátku Den vzniku 
samostatného československého státu. 
Děti, oblečeny v barvách naší vlajky, se 
po vstupu do školy ocitly ve třídě z ob-
dobí počátku první republiky. 

Vyučování jsme zahájili českou stát-
ní hymnou a v  průběhu celého dne 
jsme se seznamovali s  dalšími český-
mi státními symboly, přiblížili jsme si 
osobnost T. G. Masaryka, připomenuli 
si období společného českosloven-
ského státu, pochutnali si na tradiční 
české hostině. Školní sbor připravil 
vystoupení tentokrát jen s český-
mi lidovými i umělými písničkami, 
a samozřejmě neopomenul zazpívat 
oblíbenou písničku našeho prvního 
prezidenta Ach synku, synku…

Všichni učitelé byli nadšeni z  toho, 
že i prvňáčci opouštěli školu s  tím, že 
věděli, kdo byl Masaryk, co slavíme 
28. října a poznají naše státní symboly. 

Taťána Vilgusová

Koncert jazzmanů

Šedesáté výročí vzniku Lidové kon-
zervatoře chtějí Ostravanům připome-
nout svým koncertem také poslucha-
či oddělení jazzu a populární hudby 
této školy. Pod vedením svého učitele, 
baskytaristy Lukáše Mužíka, vystoupí 
7. prosince s  programem nazvaným 
Bassplayer with Friends.

Jak název napovídá, jde o sólový 
projekt Lukáše Mužíka. Spolu s  ním 
se představí Tomáš Nováček (elektric-
ká kytara), Marek Rusnok (klávesové 
nástroje), Radim Hájek (bicí). Jazzo-
vé setkání se uskuteční 7. prosince 
v  19 hodin v  koncertním sále Lidové 
konzervatoře ve Wattově ulici.

Lidová konzervatoř slaví v  tomto 
školním roce 60 let své existence, v sou-
časné době se zde vzdělává téměř 1000 
posluchačů v nejrůznějších  umělec-
kých oborech – hudebním, tanečním, 
literárně-dramatickém, výtvarném a ve 
výtvarné fotografi i.

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Halloweenská cesta v Matiční

Dušičková slavnost

V Základní škole Matiční proběhla 
v  úterý 31. října velmi oblíbená pod-
zimní akce žáků s názvem Halloween-
ská cesta. V  patnáct hodin se budova 

otevřela pro neskutečné množství růz-
ných čarodějnic, upírů, mumií a dalších 
strašidel, ať už malých či dospělých. 
Pro účastníky bylo připraveno dvanáct 
stanovišť, na kterých žáci prvního stup-
ně plnili více či méně náročné úkoly. 
Po absolvování všech disciplín si mohli 
v kole štěstí vylosovat jednu ze čtyř při-
pravených sladkých odměn. Jako každý 
rok byla celá akce připravena staršími 
žáky ze školního parlamentu. Letos 
přilákala opravdu rekordní množství 
návštěvníků. Počet zúčastněných totiž 
činil 256 žáků prvního stupně základní 
školy.                     Vladimíra Pencková

Proč je tady fair trade?  Pěstitelé kávy, 
kakaa, čaje, banánů nedostávají za svou 
produkci dostatečně zaplaceno.  Kvůli 
tomu je tady Fair Trade, tedy dobrý ob-
chod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a La-
tinské Ameriky dává možnost uživit se 
vlastní prací za důstojných podmínek, 
dostávají spravedlivě zaplaceno, jejich 
děti mohou chodit do školy a své pro-
dukty pěstují s ohledem na životní pro-
středí. Takový má přece obchod být!  
Světový den ekoškol jsme na ZŠ Ná-
dražní oslavili snídaní pro Fair Trade. 
Prostor před jídelnou se změnil v  jídel-
ní stůl, kde jsme nabídli žákům převáž-
ně výrobky z fairtradových a lokálních 
surovin, které jsme napekli a připravili. 
A byly to opravdu znamenité dobroty. 
Žáci ekotýmu také připravili faitrado-
vý čaj a výborné sušenky. K tomu jsme 

se z  nástěnky ekotýmu dozvěděli více 
o tom, co Fair Trade je, proč je a proč 
je tak důležitý. Celou „férovou snídaní“ 
nás provázely Markéta Kotalová a Joyce 
Sita, které seznámily přítomné s tím, co 
v otázkách Fair Tradu, zdravého život-
ního stylu a odpovědné spotřeby škola 
se žáky vykonává. 

Zuzana Holubová, koordinátor 
EVVO

Začátek listopadu jsme v Mateřské 
škole Waldorfská prožili v  tajemné 
a lehce strašidelné dušičkové atmosfé-
ře. Všudypřítomnou halloweenskou 
náladu, která v  dnešní době pozvolna 
proniká i do našich českých končin, 
se snažíme citlivě skloubit s tradičním 
svátkem všech zesnulých. V  průběhu 
celého týdne jsme si vyprávěli a četli 
strašidelné pohádky a příběhy, povídali 
o životě a smrti, vydlabali jsme si dýně 
a vyzdobili školku papírovými duchy 
a svíčkami. Ve čtvrtek 2. listopadu 
vše vyvrcholilo Dušičkovou slavností 
v maskách, na které jsme zapálili svíč-

ku za všechny blízké zesnulé, a ty jsme 
pak pořádně oslavili tancem a dobrým 
jídlem, které nám připravily naše milé 
maminky.

Martina Vůjtková, učitelka MŠ

Zpíváme pro Maxíka

Vánoční kluziště

Dětský pěvecký sbor Dvořáček, který 
působí při MŠ Dvořákova, zve všechny 
na vánoční koncert, který se uskuteč-
ní 19. prosince v 16.30 hodin v koste-
le církve bratrské. Jako host vystoupí 

mládežnický sbor Tensing. Dobrovolné 
vstupné věnujeme šestiletému, fyzicky 
a mentálně postiženému Maxíkovi na 
zdravotní pomůcky, které mu pomo-
hou zlepšovat jeho celkový stav.

Od 25. listopadu mohou návštěvníci 
Masarykova náměstí díky již 8. roční-
ku projektu Vánoční kluziště!!! bruslit 
přímo v centru města. Kluziště bude 
v provozu do 7. ledna 2018, celkem tedy 
44 dnů včetně sobot, nedělí a svátků, 
vždy v čase od 10 do 20 hodin. Díky 
statutárnímu městu Ostravě, městské-
mu obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a významným partnerům je i letos, tak 
jako každým rokem, bruslení zdarma.

Zpoplatněna je pouze půjčovna 
a brusírna bruslí, půjčovna SAREZA 
tučňáků (pomůcky pro děti) a šatna. 
V areálu kluziště je také k dispozici zá-
zemí s občerstvením a sociální zařízení. 
Více informací na www.vanocnikluzis-
te.cz.



Senior roku

Ve čtvrtek 9. listopadu se uskuteč-
nilo slavnostní vyhlášení XI. roční-
ku ankety Senior roku 2017. Stala se 
jím Lenka Kocierzová, 67letá malíř-
ka, grafi čka, ilustrátorka, designérka 
a fotografk a. Její motto zní: „Je lepší 
se opotřebovat, než zrezivět.“ Od roku 
2016 zajišťuje pro náš obvod vycházky 
Pod kloboukem, díky nimž se mohou 
lidé dozvědět zajímavosti o ulicích, pa-
mátkách, architektuře i o akcích, které 
se v dávných dobách konaly. Od roku 
2015 vede kroniku Moravské Ostravy 
a Přívozu. K titulu Senior roku jí velmi 
gratulujeme!

3 V CENTRU DĚNÍ

ZAOSTŘENO

Volba prezidenta republiky ÚVODNÍK

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,
začíná období adventu, s nímž na Ma-
sarykovo a Jiráskovo náměstí vstupují 
vánoční trhy, které do centra Ostravy 
každoročně přivádějí obrovské množ-
ství návštěvníků a v historickém jádru 
města společně s  doprovodným pro-
gramem vždy vykouzlí úžasnou vá-
noční atmosféru. Tu v  letošním roce 
vedle oblíbených tradičních prvků 
posílí i spousta novinek, k  nimž patří 
například taverna, andělé i nové stánky, 
ulice rozzáří nádherné nové osvětlení 
i téměř pět set ozdob, chybět nebude 
ani každodenní přepestrý program. 
V souvislosti s výčtem toho všeho mu-
sím připomenout, že opravdu bohaté 
Ostravské Vánoce 2017 se nám letos 
podařilo zorganizovat díky významné 
fi nanční podpoře ze strany města. Ve 
srovnání s  tím, kdy náš obvod před 
několika lety zůstal na organizování 
vánočních trhů v  podstatě sám, bez 
výraznějšího zájmu ze strany vedení 
města, je to velká úleva a pocit zadosti-
učinění. A nejpodstatnější je, že přínos 
součinnosti obvodu s vedením města 
přímo na místě každodenně ocení ti-
síce těch, kteří přijdou ponořit se do 
vánoční pohody.

Jsem přesvědčena, že Ostravské Vá-
noce 2017 tentokrát mohou směle kon-
kurovat nejvyhlášenějším vánočním 
jarmarkům Evropy. Přijďte se přesvěd-
čit! A až budete procházet nazdobe-
ným centrem Ostravy a užívat si všeho, 
co vánoční trhy nabízejí, pomyslete 
třeba jen na chvíli na to, kolik práce 
a úsilí je třeba, aby vše klapalo tak, jak 
má. Poděkování v tomto případě patří 
zejména Centru kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, naší příspěvkové 
organizaci, která vánoční trhy orga-
nizuje, i všem ostatním, kteří ochotně 
přiložili ruku k dílu.

Vážení občané, za sebe i kolegy pře-
ji obyvatelům obvodu i lidem, kteří se 
v  prosinci vypraví do srdce Ostravy, 
aby si užili vánoční atmosféru, jíž je 
střed města prosycen. Prožijte šťastné 
svátky vánoční v  kruhu rodiny a do 
nového roku vkročte ve zdraví, v dob-
ré náladě a s vědomím, že obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz bude i nadále 
centrem přitažlivých událostí i dobrou 
adresou pro život a podnikání. 

Petra Bernfeldová 
starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz

RADNICE OBVODU INFORMUJE
Už to nevidíme černě 

Dopravní podnik Ostrava (DPO) 
spustil počátkem listopadu novou kam-
paň Už to nevidíme černě, ve které se 
chce více zaměřit na problematiku čer-
ných pasažérů, nedodržování přeprav-
ních podmínek a změnu systému vy-
máhání pokut. Cílem je zvýšit komfort 
a bezpečí cestujících. „Dopravní pod-
nik je největší městskou společností 
s největším dopadem na městský 
rozpočet. Ročně ho Ostrava dotuje 
více než jednou miliardou korun a  je 
normální, že tu platí nějaká provoz-
ní pravidla, která je potřeba v zájmu 
všech cestujících dodržovat,“ dodává 
ostravský radní pro dopravu Lukáš 
Semerák.

Hlavním nástrojem budou asistenti 
přepravy, které DPO zavedl na začátku 
dubna letošního roku. Jejich úkolem 
je pomáhat cestujícím a  ve spolupráci 
s  městskou policií hlídat dodržování 
smluvních přepravních podmínek, ze-
jména zajištění bezpečnosti a pořádku 
ve vozidlech. V  případě, že při plnění 
uvedených úkolů narazí na cestují-
cího bez platného jízdního dokladu, 
mají oprávnění jej z  přepravy vylou-
čit už při nástupu do vozidla MHD.  
Od dubna 2017 tak učinili bezmá-
la osm a  půl tisíckrát. Asistenti jsou 
doprovázeni vždy dvěma strážní-

ky městské policie. „Můžete mít wi-
-fi  na zastávkách, můžete uklízet ve 
vozidlech MHD několikrát denně, 
to vše ale postrádá smysl, necítí-li se 
cestující v MHD bezpečně,“ pod-
poruje projekt radní Lukáš Semerák. 

Přijďte včas! 
Vyhnete se frontám!

Již od 2. října vydává městský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz par-
kovací karty typu R a A pro centrum 
i Fifejdy II. 

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 
13. ledna 2018. Ti, kteří neobdrželi pí-
semnou pozvánku, se mohou přihlásit 
do 29. prosince na oddělení matriky 
a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 15 
nebo telefonicky na tel. č. 602 782 095 

nebo 599 442 812. Pro děti, které se 
zúčastní vítání občánků, je připraven 
dárek a pamětní listina. 

Uzavření 
mateřinek 

a školních družin
V  době vánočních prázdnin, v  ter-

mínu od 23. prosince do 2. ledna, bude 
provoz mateřských škol i družin zá-
kladních škol v městském obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz přerušen.

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 jednot-
livých odborů úřadu a zhlédnout zá-
běry z již proběhlých akcí. Název fa-
cebookové stránky je Městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz a video-
zpravodajství funguje na hlavní stra-
ně webových stránek www.moap.cz, 
a naleznete ho i na www.youtube.cz 

a sledovat ho můžete i na svých televiz-
ních přijímačích, a to každý den v 9.30, 
15.30 a 21.30 hodin na 59. kanálu ve 
vysílání regionální TV stanice LTV 
plus. 

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!

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se 
v České republice uskuteční přímá vol-
ba prezidenta republiky. V případě, že 
některý z  kandidátů nezíská nadpolo-
viční většinu z  celkového počtu plat-
ných hlasů, uskuteční se druhé kolo ve 
dnech 26. a 27. ledna 2018.

Voličský průkaz pro volbu prezi-
denta republiky
 Úřad městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz oznamuje občanům 
trvale hlášeným v  tomto obvodu, kte-
ří se ve dnech volby nebudou zdržovat 
v  místě trvalého pobytu, že voličské 
průkazy pro volbu prezidenta repub-
liky budou vydávány na oddělení ma-
triky a ohlašovny našeho úřadu, adresa 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6 (vestibul 
radnice, přepážky č. 10 a 11). Občané 
si je mohou vyzvednout počínaje dnem 
28. 12. 2017 vždy v pondělí a ve středu 
od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 
a ve čtvrtek od 8.00 do 11.30 a od 12.30 
do 14.00 hodin. 
 O voličské průkazy může volič 

požádat i písemně nebo elektronicky 
prostřednictvím datové schránky nej-
později však do 5. 1. 2018. Písemná žá-
dost musí být opatřena úředně ověře-
ným podpisem. Osobně je pak možné 
o vydání voličského průkazu žádat až 
do 10. 1. 2018 do 16.00 hodin. Voličský 

průkaz bude předán přímo voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem žadatele. Ověře-
ní podpisu pro účely využití volebního 
práva je u obecních úřadů osvobozeno 
od správního poplatku. Úřad na požá-
dání voliči průkaz také zašle.
 V případě, že volič nepožádá pou-

ze o voličský průkaz na některé kolo 
volby, budou mu vydány voličské prů-
kazy pro obě kola.
 O vydání voličského průkazu lze 

za stejných podmínek požádat také 
v době mezi prvním a druhým kolem 
volby. Podání v  listinné nebo elek-
tronické podobě musí být učiněno 
nejpozději do 19. 1. 2018, osobně lze 
o vydání voličského průkazu požádat 
do 24. 1. 2018 do 16.00 hodin.
 Předložení voličského průkazu 

a dokladu totožnosti opravňuje občana, 
aby byl zapsán do výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů ve dnech volby prezi-
denta v jakémkoli volebním okrsku, 
popřípadě zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí. 
 Při ztrátě nebo odcizení voličského 

průkazu nelze vydat jeho duplikát. 
 Podrobnější informace k vydává-

ní voličských průkazů budou poskyt-
nuty na tel. čísle 599  442  856 nebo 
599 442 557.

ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE
Máme sociální pracovnici roku 2017!

Muzeum dopravní techniky 
v centru Ostravy 

Oceněná Renáta Kunzová (druhá zprava) na slavnostním vyhlášení na Novoměstské 
radnici v Praze.

Zam ěstnankyně našeho městského 
obvodu Renáta Kunzová se umístila 
v  pětici nejlepších sociálních pracov-
níků roku 2017! Na slavnostním vy-
hlášení již 5. ročníku celostátní soutěže 
Národní cena sociálních služeb – Pečo-
vatel/ka roku 2017, které se ukutečnilo 
7. listopadu na Novoměstské radnici 
v  Praze, si osobně převzala z  rukou 
prezidenta Asociace poskytovatelů so-

ciálních služeb v České republice Jiřího 
Horeckého diplom i věcné dary.

Soutěž každoročně pod záštitou zná-
mé herečky Hany Maciuchové vyhlašu-
je Diakonie Českobratrské církve evan-
gelické a Asociace poskytovatelů soci-
álních služeb v  České republice. Slav-
nostního aktu se účastnily i herečky 
Hana Maciuchová a Taťana Fischerová 
a nechybělo ani hudební vystoupení.

V sousedství Hlavního nádraží vy-
roste do čtyř let na ploše téměř 25 tisíc 
metrů čtverečních Muzeum dopravní 
techniky. Vítězný ideový koncept ra-
kouské společnosti BWM Architekten 
und Partner ZT GmbH z Vídně před-
stavil začátkem listopadu na tiskové 
konferenci radní pro dopravu Lukáš 
Semerák. „Jedná se o ideový návrh, 
který ve vnitřní části pro výstavu do-
pravních prostředků využívá stávají-
cí trojhalí a ve venkovní části přináší 
atrakce pro návštěvníky, jako je vyvý-
šená dráha s elektrickými vozíky nebo 
visutá dráha pro jednotlivce, takzvaná 
zip line, na které se návštěvník doslo-

va proletí nad celým areálem muzea,“ 
uvedl Lukáš Semerák. Návštěvníci 
se tak mohou těšit nejen na výstavu 
historických dopravních prostředků 
a dalších exponátů Dopravního podni-
ku Ostrava, ale především na interak-
tivní muzeum s moderními technolo-
giemi, ve kterém budou moci rodiny 
smysluplně trávit klidně celý den. Ne-
bude zde chybět amfi teátr, sportovní 
a odpočinková zóna či restaurace. „Plá-
novaná výstavba v lokalitě vymezené 
ulicemi Wattova a Špálova zatraktivní 
tuto část města, která to velmi potřebu-
je,“ dodal Semerák.

Využívejte webový portál pro rychlej-
ší a efektivnější hlášení závad nebo ne-
dostatků v oblasti čistoty a pořádku na 
stránkách www.moap.cz, případně své 
podněty posílejte na e-mail: poradek@
moap.ostrava.cz. Hlásit můžete nejen 
poškozené značky, zničený mobiliář, díry 
v silnicích a na chodnících, ale i stromy, 
které se po zimě nezazelenaly, a další.

„JsemzOstravy.cz je nový sociál-
ně-informační portál, který vytvářejí 
sami uživatelé. Mohou zdarma přidá-
vat akce, oblíbená místa, sdílet články 
a diskutovat na různá témata. Zadat in-
zerát, najít si práci, nového zaměstnan-
ce nebo procházet velký přehled dopo-
ručených nabídek podniků. Stačí zadat 
do prohlížeče www.jsemzostravy.cz. 

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, 729 29 Ostrava, 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Kontaktní centrum: 844 121 314
Spojovatelka:  599 444 444, 

599 442 991

Hledáme nové pány! 
Našli jste zatoulané-

ho pejska, nebo chcete 
pomoci najít domov 
zatoulané fence nebo 
pejskovi? Požádejte 
o bližší informace tře-

bovický útulek pro psy prostřednictvím 
telefonního čísla 602 768 795 nebo 
e-mailem: útulek@ostrava.cz. Útulek je 
otevřen denně kromě pondělí od 10 do 
17 hodin. www.utulekostrava.cz

Odvoz odpadů 
Stejně jako každý rok, i letos společ-

nost OZO Ostrava zajistí odvoz odpadů 
i v období Vánoc. O vánočních svátcích 
25. a 26. prosince přijedou vozy OZO 
Ostrava pro odpad podle standardní-
ho harmonogramu jako kdykoliv jindy 
v pondělí a úterý. V  některých oblas-
tech se dokonce počítá s  posílením 
svozu, a to už i v předvánočním obdo-
bí a pak mezi Vánocemi a Novým ro-
kem.

Rozsvítíme strom
V neděli 3. prosince se naplno rozzáří 

na Masarykově náměstí vánoční strom. 
Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu s videomappingem je naplánováno 
na 17. hodinu, program bude zahájen 
již v 16 hodin. Po slavnostním rozsví-
cení stromu vystoupí Bára Basiková.

Strom na Masarykově náměstí je 
od loňska umělý, je 10 metrů vysoký, 
4,5 metru široký a skládá se z více než 
27 tisíc větví. Jeho instalace a zdobení 
se uskutečnily už v polovině listopadu. 
„Strom na Masarykově náměstí má vý-
zdobu složenou z ozdob z předchozích 
let včetně hvězdy se znakem města Ost-
ravy na jeho špici. Celý strom je nazdo-
ben do stříbrné a smetanové barvy,“ 
uvedla starostka Petra Bernfeldová. 



4ŽIJEME AKTIVNĚ

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

Věra Bezděková, Jarmila Filovjatová, Jarmila Glombicová, Milan Havránek, 
Vítězslava Hejzlarová, Helena Hrnčířová, Alena Jarošová, Ludmila Karasová, 
Anna Konečná, Světluška Korpaková, Zdeněk Marek, Olga Mohylová, Zden-
ka, Moslerová, Libuše Motalová, Božena Ondrušová, Drahomíra Pastušková, 
Ludmila, Potyková, Vlasta Řeháková, Jiřina Staňková, Milada Švecová, Gertruda 
Turečková, Jaroslav Volf.
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Zimní fotbalový turnaj

Charitní Tříkrálová sbírka 2018

Profesní dráha padesátkou nekončí

Ostrava má mistryni 
a vicemistryni Evropy

V listopadu začnou ozdravné pobyty dětí 
mateřských škol 

Navštivte výstavu betlémů na radnici 

Díky projektu Ozdravné pobyty před-
školních dětí městského obvodu MOaP 
IV vyjedou od 23. listopadu 2017 do 
4. března 2018 děti všech mateřských 
škol městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz do lázní Luhačovice, a 
to v šesti 14denních turnusech. „Cílem 
ozdravných pobytů je zlepšení zdra-
votního stavu dětí prostřednictvím 
pobytu v oblasti s kvalitním ovzduším 
a absolvováním ozdravných procedur 
na regeneraci a prevenci onemocnění 
dýchacích cest. Součástí pobytů bude 
i  bohatý animační program,“ uvedla 
starostka Petra Bernfeldová.

Do Luhačovic pojede celkem 283 
dětí s  doprovodem 265 dospělých 
osob, především z řad rodičů a praro-
dičů. V rámci pobytu mají děti a jejich 
dospělý doprovod hrazenu dopravu 
autobusem, ubytování a celodenní 
stravování a děti i  lázeňské ozdravné 
procedury.

Pobyty, jejichž celkové náklady jsou 
téměř 4,2 milionu korun, budou čás-
tečně hrazeny z  dotace Moravskoslez-
ského kraje částkou 600 tisíc korun 

Je vám více než 50 let? Byli jste v po-
sledních dvou letech minimálně dva-
náct měsíců v  evidenci Úřadu práce? 
Chcete si rozšířit nebo úplně změnit 
kvalifi kaci prostřednictvím některého 
z  našich rekvalifi kačních kurzů, dopl-
nit počítačové znalosti nebo řidičské 
dovednosti? Pak právě pro vás máme 

nabídku účasti v projektu Profesní drá-
ha padesátkou nekončí. Můžete počítat 
s individuálním přístupem našich zku-
šených poradců, kteří vám pomohou 
s výběrem vhodné profese, a možnost 
zaměstnání na šest měsíců. Vše ZDAR-
MA. Registrujte se do ledna 2018 na 
edukana@edukana.cz, 724 261 389. 

Začátkem listopadu se v rumunském 
Cluj-Napoca konalo 33. mistrovství 
Evropy WTKF v  tradičním karate. Na 
tyto prestižní závody s českým týmem 
vyjely také závodnice z  ostravského 
klubu Nikola Chybíková a Tereza Klei-
blová. Pro Nikolu Chybíkovou to byl 
úplně první start na takto velkém tur-
naji. Nenechala se však zaskočit a ve 
své kategorii zcela dominovala. Domů 

si odvezla zlato a titul mistryně Evropy 
v  kategorii Cadet Women’s Individual 
Kata. Tereza Kleiblová startovala jako 
už zkušená závodnice. Doplnila ostrav-
skou sbírku o bronz z kategorie Senior 
Women’s Fuku-go a stříbro z  týmové 
disciplíny Senior Women’s Kumite 
Team (společně s  Dominikou Vašíč-
kovou, Hanou Venturovou a  Lenkou 
Petřekovou).

Starostka Petra Bernfeldová (vpravo) si prohlíží díla dětí.

a z Fondu pro děti ohrožené znečiště-
ním ovzduší statutárního města Ostra-
vy částkou 3,109 milionu korun. Zbý-
vající částku v hodnotě zhruba 490 tisíc 

korun hradí ze svého rozpočtu městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Vycházky Pod kloboukem 
Městský obvod prostřednictvím 

Centra kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz nabízí v rámci oživení 
centra komentované vycházky s  prů-
vodkyní Lenkou Kocierzovou. Při té 
poslední, prosincové, se účastníci pro-
jdou po vánočních trzích na Masary-

kově i Jiráskově náměstí a akci zakončí 
v teple klubu Atlantik v ulici Českoslo-
venských legií 7. 

Sraz je v sobotu 16. prosince v 15 ho-
din u Ostravského muzea. Cena 50 Kč. 
Více na www.ckv-ostrava.cz nebo tel. 
č.: 599 527 110.

Vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz i před le-
tošními Vánocemi vyzvalo děti, žáky a mladé tvořitele v předškol-
ních a školních vzdělávacích zařízeních k výrobě nejrůznějších 
vánočních symbolů a betlémů. Díla bude moci spatřit i široká 
veřejnost, a to od 27. listopadu do 5. ledna, ve všední dny od 9 do 
18 hodin v přízemí radnice městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz na náměstí Edvarda Beneše v Ostravě (u zastávky Elekt-
ra). Prezentovány budou malované obrázky, betlémy z nejrůzněj-
ších materiálů,  jesličky, ozdobené adventní věnce či jiné výrobky 
s vánoční tematikou. Zveme všechny děti s rodiči i širokou veřej-
nost k návštěvě výstavy, kde nasajete vánoční atmosféru a načer-
páte inspiraci k další tvořivé práci. Vstup je zdarma.

S přáním štěstí, zdraví 
a pokoje do nového roku 
budou přicházet do ost-
ravských domácností tři 
králové ve dnech 1. až 

15. ledna 2018. Tradiční celorepubliko-
vou veřejnou sbírku pořádá již poosm-
nácté Charita České republiky. Tři krá-
lové budou přinášet do ostravských do-
mácností dary v podobě tříkrálových 

kalendářů a cukru jako poděkování 
přispěvatelům za podporu pro lidi v 
nouzi, ke kterým prostřednictvím po-
skytovaných sociálních a zdravotních 
služeb Charity Ostrava tato pomoc ply-
ne. Děkujeme za podporu služeb pro 
lidi v nouzi. 

Více o záměrech užití Tříkrálové sbír-
ky na webu Charity Ostrava: www.ost-
rava.charita.cz.

VOLNÉ BYTY VOLNÉ NEBYTOVÉ

T 599 442 980
E  makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

  

VOLN  BYT VOLN  NEBYTOV  PROSTOR

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

 BYT PO 
REKONSTRUKCI 

Ahepjukova 
2795/6

prodejna - 
61,82 m²

Ahepjukova 2795/6 61,82 m²
Českobratrská 611/17 104,21 m²
Chelčického 691/8 329,43 m²
Hornopolní 2851/49 18,96 m²
Na Jízdárně 2895/18 219,48 m²
Na Jízdárně 2895/18 58,90 m²
Nádražní 542/148 54,44 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 219,81 m²
Pobialova 1432/23 31,39 m²
Poštovní 1444/15 garáž 15,30 m²
Reální 1859/4 118,79 m²
S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²
Sokolská tř. 356/9 29,41 m²
Sokolská tř. 2442/42 garáž 18 m²
Tyršova 1775/28 401,60 m²
Vojanova ul. ,prodejna DPO 105,60 m²
Zahradní 147/1 180,45 m²
28. října 1872/114 15,87 m²

Božkova ul. 1+1 
Dobrovského ul. 1+1
Hlučínská 2+1
Jílová ul. 2+1
Jirská ul. 2+1
K. Světlé ul. 1+1, 2+1
Maroldova ul. 3+1
Macharova ul.  1+1
Nádražní ul. 3+1
Na Můstku ul. 1+1
Palackého ul. 1+1, 2+1
Spodní ul. 2+1
Úprkova ul. 1+1, 2+1
Vaškova ul. 1+1
Žofi e Podlipské ul. 2+1


