
Mnoho obãanÛ si zvyklo pravidelnû nav‰tû-

vovat DÛm knihy Librex proto, Ïe nenabízí je-

nom knihy. Pfiilákaly je desítky v˘stav, besedy

s v˘znamn˘mi osobnostmi, pfiedná‰ky a dal‰í

programy, jimiÏ tento dÛm knihy v˘znamnû o-

bohatil kulturní Ïivot Ostravy. Nezapomenu-

telné jsou skuteãnû jedineãné programové cyk-

ly, v nichÏ byly postupnû pfiedstavovány zemû

Evropské unie, aÈ uÏ státy, které do ní patfií

dlouhodobû, nebo ty, jeÏ se staly ãleny EU od

1. kvûtna 2004. 

V leto‰ním roce DÛm knihy Librex uskuteã-

ní dal‰í pfiitaÏliv˘ projekt, nazvan˘ Ostrava do

svûta – svût do Ostravy. PÛjde v nûm o pfiiblí-

Ïení sedmi v˘znamn˘ch státÛ ve dvou aÏ tfií-

denních programech. Prvním z nich bylo Ja-

ponsko. Se „Zemí vycházejícího slunce“ se zá-

jemci blíÏe seznámili bûhem DnÛ Japonska

(25. aÏ 27. l.), které byly slavnostnû zahájeny

za pfiítomnosti Hideaki Kumazawy, japonské-

ho velvyslance v âR, EvÏena To‰enovského,

hejtmana Moravskoslezského kraje, Lubomíra

Karpí‰ka, starosty mûstského obvodu MOaP

(foto 1) a dal‰ích v˘znamn˘ch osobností. 

Japonské tance, poezie (na snímku dole pfii

pfiednesu Vladimír Polák a Eri Taqushi, ãleno-

vé Národního divadla moravskoslezského

v Ostravû), ukázky tradiãního bojového umûní,

pfiedná‰ky o japonské archi-

tektufie, literatufie, kinemato-

grafii, v˘stava fotografií

Jindfiicha Streita Japonsko –

lidé z Akagi, ukázky umûní

ikebany, bonsaje – to v‰e

a mnoho dal‰ího s neobvy-

klou intenzitou vneslo do

na‰eho mûsta kulturu a zvy-

ky vzdálené exotické zemû.

Neobvykl˘m bylo také pfií-

mé setkání s japon‰tinou,

a to i pfii slavnostním zaháje-

ní akce, kdy japon‰tí hosté

k dorozumûní nepouÏívali

angliãtinu díky vynikajícímu pfiekladateli a ja-

panologovi PhDr. Martinu Vaãkáfiovi. 

DÛm knihy Librex dále pfiedstaví tyto státy:

Indii (15. aÏ 17. 3.), Izrael (3., 4. 5.), JiÏní Ko-

reu (21., 22. 6.) USA (13., 14. 9.), Vietnam

(18., 19. 10.) a Kanadu (29., 30. 11.). 

Bfieznové programy: 6. 3. v 16.30 hod. DO-

CEO (pfiedná‰ka a beseda o mezilidsk˘ch vzta-

zích), 7. 3. v 16.00 Ostravské medailony - TáÀa

Kocembová–Netoliãková (beseda s vynikající

atletkou), 13. 3. v 16.00 hod. Harfenictví v âe-

chách - Jifií KleÀha, Denisa Chromá (harfa -

hudební ukázky), 15. aÏ 17. 3. Dny Indie.

Text a foto: EVA KOTARBOVÁ

Letitou snahou mûstského obvodu MOaP je

v˘raznû pfiispût k oÏivení kulturnû spoleãen-

ského dûní v centru Ostravy. S tímto mimo ji-

né souvisí i vypsání Ceny mûstského obvodu

Moravská Ostrava a Pfiívoz 2005, o jejíÏ zís-

kání mohli usilovat organizátofii nejrÛznûj‰ích

akcí urãen˘ch vefiejnosti a vloni konan˘ch

v MOb MOaP. O tom, ktefií z pfiihlá‰en˘ch do

soutûÏe budou odmûnûni a za co, rozhodlo

Zastupitelstvo mûstského obvodu MOaP kon-

cem ledna. Ocenûní pak byla nejlep‰ím orga-

nizátorÛm slavnostnû pfiedána starostou ing.

Lubomírem Karpí‰kem (foto 5) na 2. obvod-

ním plese, kter˘ se konal 4. února v Polském

domû. 

První místo v rámci Ceny mûstského obvodu

Moravská Ostrava a Pfiívoz 2005 nebylo udûle-

no, druhé místo a finanãní dar 50 000 Kã získa-

li spoleãnost Colours Production za tfiídenní 4.

roãník mezinárodního hudebního festivalu Co-

lours of Ostrava (foto 1) a Petr Becher z Domu

knihy Librex za uspofiádání dvoudenního 2.

mezinárodního fiezbáfiského sympozia Ostrav-

ské dláto (foto 2 z akce).

Tfietí místo a finanãní dar 25 000 Kã byly udû-

leny: hotelu Imperial za desetidenní Beach party

(sportovní soutûÏe na píseãné pláÏi pfied hotelem

a v nafukovacím bazénu, diskotéky, letní kino, 

atrakce pro gurmány aj. (foto 4), dále

Matefiské ‰kole Lechowiczova 8 za zá-

bavn˘ program Zahradní slavnost,

spojen˘ s pasováním nejstar‰ích dûtí

na ‰koláky (foto 3, ‰koláãky pasují

místostarosta Mgr. Vilém Antonãík

a fieditelka Jindfii‰ka Nejedlá) a EvÏe-

nu Schajnovi za sérii akcí, konan˘ch

na dopravním hfii‰ti v Pfiívoze. Do té

patfiily napfi. programy Tenkrát na Zá-

padû (foto 6), Pfiívozská svût˘lka aj. 

V‰ichni ocenûní vyjádfiili dík

mûstskému obvodu za uznání, které-

ho se jim dostalo. Zlata Holu‰ová

(foto 5) mimo jiné pfiipomnûla v˘-

znamnou podporu místostarosty Vi-

léma Antonãíka a starosty Lubomíra Karpí‰ka

festivalu Colours of Ostrava v dobû, kdy jeho

organizátofii s touto dnes prestiÏní hudební pfie-

hlídkou teprve zaãínali. Text: ko
Foto: kot, Colours Production, 

hotel Imperial
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Blahopfiejeme jubilantÛm
z mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, narozen˘m v bfieznu,

ktefií hodlají oslavit svÛj úctyhodn˘ vûk. 
AÈ proÏívají krásné chvíle du‰evní pohody!

Anna Bednafiíková 
Valeria Binderová 
Karel Daro‰ 
Otilie Gorãicová 
Hedvika LyzoÀová 
Leo Marceluch 

Franti‰ka Návrátová 
Franti‰ka Popiolková 
Josefa Prokopová 
Celestina StaÀková 
Albína ·meková 
Marta Vránová 

www.moap.cz

Na plese mûstského obvodu byly ocenûny vybrané zábavné programy 

Zaznamenali jsme pro vás
✓ Dne 1. 3. bude po zimní pfiestávce otev-

fien slezskoostravsk˘ hrad (út aÏ ne vÏdy od

10 do 18 hod.) a Pohádkov˘ svût stra‰idel na

V̆ stavi‰ti âerná louka (út aÏ so od 10 do 16

hod.). Na hradû je nová historická expozice!

✓ V galerii Kruh (Zahradní ul.) probíhá
do 10. 3. v˘stava Eva Damborská – Struk-
tury a metafory. Tato ostravská autorka se
pravidelnû úãastní mezinárodních sympo-
zií umûní vlákna, která se konají v Polsku.

Od 15. 3. do 14. 4. budou v galerii vysta-
veny grafiky a malby Josefa Odrá‰ky.

✓ Dne 17. 3. zaãne v MINIUNI – svûtû mi-

niatur na âerné louce v Ostravû – ojedinûlá

celoroãní v˘stava mrakodrapÛ svûta. Jde

o papírové modely v mûfiítku 1:2000. Otevfie-

no dennû od 10 do 18 hod.

✓ Galerie Beseda (Jureãkova ul.) letos

vstoupila do druhého roku existence. Dne
8. 3. v 18 hod. v ní bude zahájena v˘stava
„Obrazy“. Pfiedstaví díla Igora Grimmi-
cha, Martina Krajce a Martina Salajky.

✓ Dne 8. 3. v 18 hod. se v galerii Magna

(Bieblova ul.) uskuteãní vernisáÏ k v˘stavû

Hana Hamplová – fotografie. V̆ stavní akce

potrvá do 14. 4. 

✓ V kostele sv. Václava vystoupí 13. 3. od
19 hod. Trio Oklahoma. Uvede skladby Vi-
valdiho, Beethovena a dal‰ích autorÛ. Kon-
cert se koná za finanãní podpory mûsta Os-
travy a mûstského obvodu MOaP. Trio hra-
je v obsazení ·. Kos (klavír), M. Kos (hous-
le) a P. Vrobel (mandolína). 

✓ Ve dnech 16. aÏ 31. 3. bude ve foyeru

Nové radnice v˘stava Sokol pfiipravuje slet.

Seznámí vefiejnost s ãinností a pfiípravou ãle-

nÛ tûlocviãn˘ch jednot Sokolské Ïupy morav-

skoslezské na XIV. v‰esokolsk˘ slet. VernisáÏ

probûhne v 15 hod. 

✓ V galerii Mlejn (NádraÏní ul.) trvá do
29. 3. v˘stava dûl Jana Pocty. (ev) 

31. 1. 2006
◆ ZMOb rozhodlo neudûlit 1. místo Ceny

mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfií-
voz za rok 2005 a rozhodlo také o udûlení
cen za 2. a 3. místo (viz ãlánek nahofie).

◆ ZMOb rozhodlo o podání Ïádosti
o pfiíspûvek ze státního fondu dopravní in-
frastruktury pro 4. etapu akce Cyklistická
stezka Pfiívoz, za pfiedpokladu dofie‰ení
vlastnick˘ch vztahÛ k dotãen˘m pozem-
kÛm. (Odhadované náklady na 4. etapu stavby
jsou 3 mil. 372 tis. Kã, pfiíspûvek mÛÏe b˘t ma-

ximálnû do v˘‰e 60 procent nákladÛ na stavbu
stezky.)

–  ■■ –

K rukám starosty MOb MOaP byla doru-
ãena písemná rezignace Petra Pi‰ãeka na
mandát ãlena Zastupitelstva MOb MOaP za
volební stranu âSSD. Na uprázdnûn˘ man-
dát za âSSD byla v souladu se zákonem ã.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev ob-
cí, prohlá‰ena náhradníkem Dagmar Gelo-
vá, která sloÏila slib ãlena zastupitelstva na
jeho jednání dne 31. 1. 2006. (ek)

Z mimofiádného jednání obvodního zastupitelstvaPozvánka
Dne 28. bfiezna 2006 se sejdou na dal-

‰ím jednání zastupitelé mûstského obvo-

du Moravská Ostrava a Pfiívoz. SchÛze

probûhne v zasedacím sále Nové radnice.

Zaãátek je v 9 hod. Jednání zastupitelstva

je vefiejné, mÛÏeme proto zájemce z fiad

obãanÛ pozvat k sledování jeho prÛbûhu.

Na programu je mimo jiné schvalování 

úãelov˘ch dotací (grantÛ) pro organizace

i jednotlivce, ktefií se zúãastnili v˘bûro-

vého fiízení vyhlá‰eného MOb MOaP na

podzim loÀského roku. (e)

Ostrava do svûta – svût do Ostravy

Spoleãnost senior pofiádá 
Ve své klubovnû v KZ Jízdárna (ul. Na Jíz-

dárnû 18, Mor. Ostrava) o. s. Spoleãnost seni-

or pofiádá následující akce.

Po: 13.00 – 14.00 konverzace v nûmeckém

jazyce, 14.00 – 16.00 klubové povídání, út:
9.00 – 11.00 krouÏek rukodûln˘ch prací,

14.00 – 17.00 karetní hry, ãt: 14.00 - 16.00

krouÏek ruãních prací.

Besedy a pfiedná‰ky (zaãátky vÏdy v 16

hod.): 2. 3. Jaro a seniofii z pohledu lékárny,

16. 3. Pohádková scenérie zámkÛ a zahrad ba-

vorského krále Ludvíka II., 23. 3. PrÛfiez dûji-

nami umûní – baroko, 30. 3. Seniofii a trénink

pamûti. 

V poãítaãové uãebnû Spoleãnosti senior

v Domû kultury mûsta Ostravy si zájemci mo-

hou objednat kurzy práce na PC a s interne-

tem. Inf. na tel. 603 930 321, 606 411 643,

731 221 291. (k)

V˘zva obãanÛm
Pomozte shromáÏdit informace o historii

V̆ stavi‰tû âerná louka a slezskoostravském

hradu! S touto prosbou se obrací spoleãnost

Ostravské v˘stavy, a to na v‰echny obyvatele

Ostravy a okolí, ktefií vlastní ve sv˘ch sbír-

kách fotografie, negativy, diapozitivy i jiné

materiály, dokumentující historii uvedeného

v˘stavi‰tû a hradu, pofiízené do roku 1990.

ZároveÀ Ostravské v˘stavy prosí o zapÛjãení

tûchto materiálÛ.

Kontakt: Martin Berka, berka@cerna-
louka.cz, Ostravské v˘stavy, a.s., V˘stavi‰-
tû âerná louka, 728 26 Ostrava, tel. ã. 596
167 112/145. (k)



Tanãit pfii‰ly do klubu Atlan-

tik dûti z Matefiské ‰koly v Dvo-

fiákovû ul., a to 6. února v do-

provodu maminek, tatínkÛ 

a uãitelek. Ti pro nû uspofiádali

ma‰karní bál, na kterém nemohl

chybût ani oblíben˘ klaun Hop-

salín. Pohádkové postaviãky

nejen tanãily, ale také zpívaly,

soutûÏily a tû‰ily se na pohád-

kové ceny z tomboly. 

Bál byl dal‰í z akcí, na nûÏ

budou ‰koláãci je‰tû dlouho

vzpomínat. Do jejich pamûti se

uÏ zapsaly: âarodûjné odpo-

ledne, vánoãní besídka, oslava

·tûdrého dne spojená s náv‰tûvou kina Cine-

star, Raketové odpoledne organizované ke

Dni Zemû, zahradní slavnost, v˘let do plane-

tária aj. Text a foto: ekva

Koledníci, ktefií vybírali finanãní pfiíspûvky

v rámci celostátní Tfiíkrálové sbírky 2006, pfii-

‰li v lednu také do Úfiadu mûstského obvodu

Moravská Ostrava a Pfiívoz. I tam cinkaly

a ‰ustily peníze vhozené do kasiãky a urãené

na dobroãinné úãely. 

Pro sociální aktivity Charity Ostrava a Cha-

rity sv. Alexandra byla v ostravském regionu

vykoledována ãástka 1 mil. 78 tis. 645 Kã

(z toho v Morav-

ské Ostravû 47

472 Kã a v Pfiívo-

ze 30 339 Kã). 

âást sbírky bu-

de pouÏita na au-

tomobil pro mo-

bilní hospicovou

jednotku, v˘stav-

bu Hospice sv.

Luká‰e v Ostra-

vû-V˘‰kovicích

(pofiízení pozem-

ku), rozvoj chrá-

nûn˘ch dílen,

projekt „První ‰ance”, humanitární aktivity,

na provoz stfiediska poradensk˘ch a sociál-

ních sluÏeb, rekonstrukci Charitního domu

sv. Franti‰ka - azylov˘ dÛm pro osoby bez

pfiístfie‰í aj. Urãené procento z uvedené ãást-

ky pÛjde na charitativní pomoc do zahraniãí,

na náklady spojené s organizací sbírky a dal-

‰í. 

Bûhem Tfiíkrálové sbírky 2006 bylo Die-

cézní charitou ostravsko-opavskou vybráno

více neÏ 9,2 mil. Kã. Celostátní v˘tûÏek z ak-

ce ãiní pfies 52,3 mil. korun. (ktr)

Na snímcích koledníci ing. Jifií Hofiínek, fie-
ditel Diecézní charity ostravsko-opavské,
Martin PraÏák, fieditel Charity Ostrava, ing.
Pavel Folta, fieditel Charity sv. Alexandra
v Ostravû-Kunãiãkách, dále starosta MOb
MOaP ing. Lubomír Karpí‰ek (foto 1) a mís-
tostarosta ing. Václav Janalík (foto 2).

2bfiezen 2006

ulice                          byt ã.        vel.           kat. plocha      min. poÏadovaná     prohlídky dne
v˘‰e nabídky        14. 3.        16. 3.

Stfielniãní 1 10 1+0 I. 59,09 m2 23 045 Kã 9.00 15.00

Základní informace:
■ zájemce (Ïadatel) si vyzvedne na odboru správy a prodeje majetku (v budovû úfiadu na Sokol-

ské tfi. 28, tfietí poschodí, kanceláfi ã. 317), nebo prostfiednictvím internetu (www.moap.cz),

pfiípadnû pfii prohlídkách bytÛ:

• pfiihlá‰ku s podmínkami

• formuláfi pro v˘bûrové fiízení

• smlouvu o úhradû zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením,

■ obálku s oznaãením „V¤ na pronájem bytÛ“, obsahující pfiihlá‰ku, formuláfi a doklad o úhradû

zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením, Ïadatel odevzdá do 22. 3. 2006 do 11.00
hod. v podatelnû mûstského obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, dvefie ã. 142),

■ podmínky pronájmu bytu jsou shodné s podmínkami z pfiedchozích v˘bûrov˘ch fiízení (jsou 

uvedeny na rubu pfiihlá‰ky). 

Více informací podá: J. Adamovsk˘, kanc. 317, tel. 599 444 204, 
P. Kristoforská, kanc. 313, tel. 599 444 203, www.moap.cz

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
MùSTSK¯  OBVOD  MORAVSKÁ OSTRAVA  A  P¤ÍVOZ

Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pronájem bytÛ:

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA

MùSTSK¯ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ
Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na prodej jednotky 
vãetnû spoluvlastnického podílu na spoleãn˘ch ãástech domu 

a pozemku v souladu se zákonem ã. 72/1994 Sb.

Va‰kova 22, ã. p. 1885
Byt ã. 1885/4 – velikost 1+1, III. kat., plocha 42,10 m2 - v˘chozí cena 116 795 Kã

prohlídky 6. a 8. 3. 9.30 - 9.45 15.00 - 15.15

Podmínky v˘bûrového fiízení
V̆ bûrové fiízení probûhne dvoukolovû:

1. kolo
Zalepené obálky s oznaãením „V̆ bûrové fiízení na prodej bytu“ - s uvedením konkrétní nabídnu-

té ãástky za jednotku (nabízená ãástka nesmí b˘t niÏ‰í neÏ uvedená v˘chozí cena), je nutno doru-

ãit do podatelny Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz (dv. ã. 142) do 9.  3.  2006
- do 15.00 hod. Uveìte, prosím, svoje telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu.

2. kolo
V‰ichni Ïadatele budou pozvání k dal‰ímu jednání.

Informace: odbor správy a prodeje majetku, âervenková, tel. 599 442 441, 

Janeãková, tel. 599 442 347

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na prodej domu 
vãetnû souvisejícího pozemku v souladu se Zásadami pro prodej domÛ, 

bytÛ, nebytov˘ch prostorÛ a souvisejících pozemkÛ

Palackého 93, ã. p. 975 vãetnû pozemku parc. ã. st. 1001, zast. plocha a nádvofií o v˘mûfie 

479 m2 v k. ú. Pfiívoz, obec Ostrava, za vyvolávací cenu domu ve v˘‰i 656 300 Kã a vyvolávací

cenu pozemku ve v˘‰i 143 700 Kã, tj. za celkovou vyvolávací cenu nemovitostí 800 000 Kã
prohlídky dne 6. 3. 2006 9.00 – 9.10 14.00 – 14.10

8. 3. 2006 9.00 – 9.10 14.00 – 14.10

Podmínky v˘bûrového fiízení
V̆ bûrové fiízení probûhne dvoukolovû: 

1. kolo
Zalepené obálky s oznaãením „V̆ bûrové fiízení na prodej domu vãetnû pozemku“ je nutno doru-

ãit do podatelny Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz (dv. ã. 142) 

do 9. 3. 2006 – do 15.00 hod.,
pfiiãemÏ nabídnutá cena musí b˘t konkrétní a nesmí b˘t niÏ‰í neÏ vyvolávací cena nemovitostí.

Uveìte, prosím, svoje telefonní ãíslo ãi e-mailovou adresu.
2. kolo

Deset navrhovatelÛ s nejvy‰‰í nabídkou bude pozváno k osobnímu jednání. Vyvolávací celkovou

cenou bude nejvy‰‰í nabídka 1. kola. Licitovat bude moÏno pouze celkovou vyvolávací cenu. 

Informace: odbor správy a prodeje majetku, tel. 599 443 114, 599 442 396

Mûli bychom si uvûdomit, Ïe v na‰em Ïivotû

mohou nastat neãekané mimofiádné události,

kdy se dostaneme do nebezpeãí. Jsou to zápla-

vy, povodnû, poÏáry, vichfiice, havárie spojené

napfi. s únikem ‰kodliv˘ch chemick˘ch ãi radi-

oaktivních látek a dal‰í. Ze zákona vypl˘vá, Ïe

tyto nebezpeãné situace vyhla‰uje starosta ob-

ce a obãané jsou na nû upozornûni hlavnû ma-

smédií (televize, rozhlas, noviny, internetové

stránky) a zvukem sirény.

Pokud v˘‰e zmínûné situace vzniknou, mÛÏe

se stát, Ïe lidé budou muset opustit své domo-

vy a nûjakou dobu budou Ïít v provizorních

podmínkách vybran˘ch ubytoven, pfiípadnû

v krytech. Pfii pfiesunu tam by si mûli vzít nej-

nutnûj‰í vûci. Evakuaãní zavazadlo by mûlo
zejména obsahovat: 

■ osobní doklady (obãansk˘ prÛkaz, pas,

rodn˘ list, fiidiãsk˘ prÛkaz, technické osvûdãe-

ní motorového vozidla, prÛkaz poji‰tûnce 

apod., vãetnû dokladÛ rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ), 

■ psací potfieby a dopisní obálky se známka-

mi,

■ léky a zdravotní pomÛcky (osobní léky,

obvazy), pfiípadnû br˘le ke ãtení,

■ cennosti (peníze, vkladní kníÏky, cenné

papíry, platební a sporoÏirové karty apod.),

■ sezonní obleãení (náhradní odûv, prádlo,

obuv, plá‰tûnka),

■ prostfiedky osobní hygieny,

■ spací pytel (pfiikr˘vky), karimatku, nafu-

kovací lehátko,

■ jídelní nádobí, potfieby na ‰ití, kapesní

nÛÏ, otvíraã na konzervy,

■ základní (trvanlivé) potraviny na 2 aÏ 3

dny, vãetnû nápojÛ,

■ kapesní svítilnu a náhradní baterie, svíãky,

zapalovaã, zápalky,

■ doporuãuje se pfienosn˘ rozhlasov˘ pfiijí-

maã a náhradní baterie, pí‰Èalka, pfiedmûty pro

vyplnûní dlouhé chvíle (napfi. stolní spoleãen-

ské hry, kníÏka),

■ v pfiípadû evakuace osoby s jejím domá-

cím zvífietem i zdravotní prÛkaz domácího zví-

fiete.

Evakuaãní zavazadlo by mûlo b˘t zavûsi-
telné na ramena, ve váze do 25 kg pro dospû-
lé, do 10 kg pro dûti, a opatfieno jmenovkou
majitele. (kfiíst, kot)

Pro pfiípad mimofiádn˘ch situací

Byly jedineãné a zÛstaly jenom vzpomínky
Vánoãní svátky mají neodolatelné kouzlo

pfiedev‰ím pro dûti, ale pfiiznejme si, mnoho
z nás dospûl˘ch chytí za srdce. Okolo Vánoc je
tolik lákadel, Ïe o pûkné záÏitky není nouze.
V‰echny ale bohuÏel nelze zaznamenat na
stránkách zpravodaje Centrum a v ãísle, které
vy‰lo po Vánocích, nebylo místo ani na pro-

gramy, které jsme zachytili na fotografiích.
K tûm se vracíme aÏ nyní, protoÏe za nimi je
skrytá veliká iniciativa ‰kol, zájmov˘ch krouÏ-
kÛ, dûtí, uãitelÛ i dal‰ích nad‰encÛ z na‰eho
mûstského obvodu. Foto 1 pfiibliÏuje atmosfé-
ru pfiedstavení Îiv˘ betlém, které hrál pfiívoz-
sk˘ farní sbor Schola v kostele na nám. Sv.

âecha. Foto 2 a 4 jsou pfiipomínkou koncertÛ
Ïákovsk˘ch sborÛ ze Z· Gen. Píky (v modli-
tebnû na ul. 28. fiíjna) a Z· Gajdo‰ova (v kos-
tele Don Bosko). âert, Andûl a král Herodes
na 3. snímku patfií k pfiedstavení Z· Ostrãilo-
va, jeÏ se uskuteãnilo v aule Ostravské univer-
zity. Text a foto: (evk)

Podrobnosti k poplatkÛm ze psÛ 
Jak stanoví vyhlá‰ka ã. 6/2003 statutárního

mûsta Ostravy, poplatek je splatn˘ nejpozdûji

do 31. 3. pfiíslu‰ného kalendáfiního roku. Pfie-

sáhne-li v˘‰e poplatkové povinnosti ãástku

1000 Kã, mÛÏe b˘t poplatek splatn˘ ve dvou

stejn˘ch splátkách, a to: za období 1. 1. - 30. 6.

do 31. 3. pfiíslu‰ného kalendáfiního roku, za ob-

dobí 1. 7. - 31. 12. do 30. 9. pfiíslu‰ného kalen-

dáfiního roku.

Sazba poplatku v mûstském obvodu Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz:

a) za psa chovaného v rodinném domû

180 Kã
b) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa uvede-

ného pod písm. a) 2250 Kã
c) za psa chovaného v bytovém domû

1500 Kã
d) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa uvede-

ného pod písm. c) 2250 Kã
e) za psa, kter˘ je vyuÏíván pfii podnikatelské

ãinnosti 1500 Kã
f) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa uvede-

ného pod písm. e) 2250 Kã
g) za psa, jehoÏ drÏitelem je poÏivatel inva-

lidního, starobního vdovského nebo vdovecké-

ho dÛchodu, kter˘ je jeho jedin˘m zdrojem pfií-

jmÛ, anebo poÏivatel sirotãího dÛchodu (*) 

200 Kã

h) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa, jehoÏ

drÏitelem je osoba uvedená pod písm. g)

300 Kã
(*) O jedin˘ zdroj pfiíjmÛ jde v pfiípadû, jest-

liÏe je poplatníkem dÛchodce, kter˘ nemá Ïád-
n˘ jin˘ pfiíjem neÏ dÛchod. Pokud jde o pracují-
cího dÛchodce nebo dÛchodce, kter˘ má pfiíjem
napfi. z nájmu, pobírá dividendy, podíly ze zis-
ku, z titulu ãlenství v obchodní spoleãnosti, ne-
bo pobírá soubûÏnû dva dÛchody (starobní
a vdovsk˘), nejde o poplatníka, kter˘ by mohl
platit poplatek za psa s maximální sazbou 
200 Kã za rok, ale o poplatníka s plnou sazbou,
tj. 1500 Kã.

Upozornûní
V souvislosti s pfiechodem na nov˘ úãetní

systém do‰lo od 1. 1. 2006 k zmûnû variabilní-

ho symbolu u plateb místního poplatku ze psÛ.

Z tohoto dÛvodu budou poãátkem mûsíce

bfiezna v‰em poplatníkÛm v MOb MOaP roze-

sílány po‰tovní poukázky se splatností do 31.

3. 2006 s nov˘m variabilním symbolem (VS).

Tento VS uvádûjte i u jednorázov˘ch bezhoto-

vostních pfievodÛ, ãi trval˘ch pfiíkazÛ k úhra-

dû. 

Pfiípadné dotazy zodpovíme na tel. ã. 599
442 139. (k, bla)

Programy knihovny 
◆ Od 1. bfiezna mohou zájemci nav‰tívit

v pfiívozské poboãce Knihovny mûsta Ostravy

(nám. Sv. âecha 7) zajímavou v˘stavu ladov-

sky ladûn˘ch obrazÛ Karla Dvofiáka. Tato v˘-

stavní akce potrvá do 15. dubna a je spoleãn˘m

poãinem knihovny a Ústavu sociální péãe pro

mentálnû postiÏené v Ostravû-Muglinovû. Au-

tor v r. 2002 získal jednu z hlavních cen v I.

roãníku Evropské v˘tvarné a literární soutûÏe

mentálnû postiÏen˘ch lidí a seniorÛ v Poznani. 

◆ Od 27. do 31. bfiezna budou mít moÏnost

rodiãe ÏáãkÛ 1. tfiídy základních ‰kol pfiihlásit

dítû do pfiívozské knihovny zdarma v rámci tzv.

„T˘dne prvÀáãkÛ”. Také jim mohou pomáhat

pfii vytvofiení stejného dortu, jak˘ si upekli Ko-

ãiãka a Pejsek ve známé kníÏce J. âapka.

◆ Dne 30. bfiezna se v knihovnû v Pfiívoze bu-

de soutûÏit o ceny! Je to ‰ance nejen pro prvÀáã-

ky, ale i v‰echny ostatní dûti. Pfii ní si ovûfií své

ãtenáfiské znalosti a smyslovou vnímavost. Nû-

co mimofiádného je pfiipraveno i pro dospûlé ãte-

náfie. Je to hra nazvaná Cesta na Ostrov pokladÛ.

◆ Hudební oddûlení Knihovny mûsta Ostra-

vy v budovû u S˘korova mostu nabízí zájem-

cÛm: 1. 3. v 17 hod. vernisáÏ v˘stavy Hudební

motivy na exlibris, 8. 3. v 18 hod. pûveck˘ re-

citál Jana Martinka, 10. 3. v 16 hod. pfiedná‰ku

Pavla Jufiici Cesta do âíny aneb 9 mûsícÛ Ïivo-

ta na cestû, 29. 3. v 17 hod. hudební procházku

léty ‰edesát˘mi a sedmdesát˘mi minulého sto-

letí Jifiího Tieftrunka, nazvanou Oldies jako na

dlani aneb Historie z ãern˘ch dráÏek. (kt) 

Stojí za pozornost
Dne 6. bfiezna se koná v Janáãkovû konzer-

vatofii Ostrava od 16 do 18 hod. 2. roãník cizo-

jazyãné besídky, kterou pofiádá Základní a ma-

tefiská ‰kola Ostrãilova ve spolupráci s gymná-

ziem 1st International School of Ostrava.

Od 1. do 30. bfiezna trvá v˘stava prací ÏákÛ

ZaM· Ostrãilova a soukromého gymnázia 1 st

International Schooul of Ostrava, ktefií se zapo-

jili do v˘tvarné soutûÏe Do práce a do ‰koly –

bez auta. Je k vidûní v zasedací místnosti Kraj-

ského úfiadu Moravskoslezského kraje. (t, k)

Tfiíkrálová sbírka 2006 

V klubu Atlantik tanãily i princezny 

KrádeÏ vodní d˘mky. Dne 5. 2. byla hlídka

Mûstské policie Ostrava vyslána na ul. Stodol-

ní v Moravské Ostravû, kde v jednom z barÛ

do‰lo ke krádeÏi vodní d˘mky. StráÏníci na zá-

kladû získaného popisu objevili pfii kontrole 

okolí u prodejny potravin na ul. NádraÏní muÏe

(18 let), kter˘ vzhledem odpovídal pachateli.

Dotyãn˘ se po spatfiení hlídky dal na útûk, 

av‰ak byl jí dostiÏen v Bezruãovû sadu. MuÏ

mûl odcizenou vodní d˘mku u sebe. ZadrÏen˘

mladík byl pfiedán Policii âR.

Poranûná dívka pfii dopravní nehodû. Dne

7. 2. v dopoledních hodinách zaznamenal

stráÏník MP na monitoru kamerového systému

dopravní nehodu v ul. NádraÏní v Moravské

Ostravû, kdy fiidiã (51 let) osobního motorové-

ho vozidla zn. Honda dostal na vozovce smyk

v souvislosti se snûhovou pokr˘vkou na komu-

nikaci. Auto následnû narazilo pfiední ãástí do

dopravní znaãky u zastávky MHD a ta se zlo-

mila. Pfii pádu poranila zde stojící dívku (16

let). Na místo byla neprodlenû vyslána hlídka

MPO. Zranûná mûla krvácející poranûní hlavy

a stûÏovala si na nehybnost dolních konãetin.

Ihned byla pfiivolána sanita, která ji pfievezla

do nemocnice. (kej)

Mûstská policie informuje 

A)

B)



◆ Nejúspû‰nûj‰ími oddílov˘mi gymnastka-

mi r. 2005 byly vyhlá‰eny Nikola Fuãková

(nar. 1994, st. Ïákynû), Katefiina Solárová

(nar. 1992, juniorka), Barbora Nedvídková

(nar. 1997, ml. Ïákynû) a Lucie Nováková

(nar. 1999, zaãínající Ïákynû). 

◆ Nejlep‰ím druÏstvem TJ byl v r. 2005 pr-

voligov˘ t˘m sloÏen˘ z gymnastek: K. Mar-

tínková (nar. 1985), K. Solarová, N. Fuãková

a P. Masopustová (nar. 1991). 

◆ Gymnastky oddílu se v II. pololetí roku

2005 zúãastnily 8 pohárov˘ch soutûÏí, ve kte-

r˘ch startovalo 53 závodnic rÛzn˘ch vûko-

v˘ch a v˘konnostních kategorií. 

◆ Za velmi cenn˘ loÀsk˘ úspûch se povaÏu-

je 7. místo N. Fuãkové na mezinárodním „Me-

moriálu Jana Gajdo‰e“, pofiádaném v Brnû.

◆ V krajském pfieboru druÏstev, jenÏ orga-

nizuje âeská gymnastická federace, si gym-

nastky TJ Sokol Moravská Ostrava 1 vybojo-

valy 3. místo a tím se kvalifikovaly na Mist-

rovství âR druÏstev II. ligy, které probûhlo

v Mostû.

◆ V r. 2005 prvoligové druÏstvo (Martín-

ková, Solarová, Masopustová a Fuãková) na

mistrovství âR v Mostû obsadilo 5. místo. 

◆ Z celostátního pfieboru âeské obce so-

kolské v Praze si vítûzka krajského kola v kat.

star‰í Ïákynû N. Fuãková odvezla stfiíbrnou

medaili. 

◆ V Novoroãním poháru 2006, konaném

28. 1. ve Fren‰tátû p. Radho‰tûm, v soutûÏi st.

ÏákyÀ zvítûzila N. Fuãková a v kat. juniorek

K. Solarová. 

Sídlo a tûlocviãna gymnastického oddílu TJ
Sokol Moravská Ostrava 1 je v budovû ã. 16
na ul. âs. legií v Moravské Ostravû, telefonní
ãíslo 596 113 423, e-mail. adresa: gymnasti-
ka@drs.cz. 

Dne 4. 3. probûhne v tûlocviãnû na ul. âs.
legií soutûÏ Ostravsk˘ ãertík. (kot)

V Janáãkovû

konzervatofii Os-

trava se i v bfiez-

nu koná fiada kul-

turních programÛ

pro vefiejnost.

LahÛdkou bude

koncert Martiny

Janková, meziná-

rodnû uznávané

sopranistky a od

roku 1998 sólist-

ky cury‰ské ope-

ry. Její pûveck˘ recitál zaãne v 19.30 hod. dne

17. bfiezna. Vystoupení organizuje MHF Ja-

náãkÛv máj, o. p. s. 

Martina Janková (viz foto) vystudovala na

Janáãkovû konzervatofii v Ostravû a absolvo-

vala Ostravskou univerzitu. Pozdûji studovala

zpûv i v Basileji. 

Kromû absolventsk˘ch koncertÛ bude

v prostorách konzervatofie také napfiíklad

od 2. bfiezna v˘stava fotografií Jany Nebo-

rákové, nazvaná LADAKH – Himálajské

království ticha a pfiítomnosti. Potrvá aÏ do

31. bfiezna.

Koncert Vysoko‰kolského pûveckého sboru

Ostravské univerzity je naplánován na 13.

bfiezna. Uskuteãní se v rámci oslav 15. v˘roãí

zaloÏení této vysoké ‰koly. Zaãátek vystoupe-

ní je stanoven na 18. hodinu. (k)

MÛÏe vás zajímat
z jednání rady MOb MOaP

✓ RMOb rozhodla o pfiidûlení vefiejné
zakázky podle zákona ã. 40/2004 Sb., o ve-
fiejn˘ch zakázkách, na realizaci akce „Z·
Ostrava, Gen. Píky – rekonstrukce pavilo-
nu A“ uchazeãi Stavos Stavba, a. s., Ostra-
va-HrabÛvka (cena 60 569 603 Kã, termín
realizace od 1. 4. do 15. 8. 2006).

✓ RMOb rozhodla poskytnou finanãní
dar Kinematografu bratfií âadíkÛ ve v˘‰i
20 000 Kã. (Je to na jeho ãinnost v rámci fes-
tivalu Filmové léto, kter˘ se jiÏ nûkolik let rea-
lizuje také v Ostravû na Jiráskovû nám.)

✓ RMOb rozhodla navrhnout k ocenûní
odboru kultury, ‰kolství, mládeÏe a sportu
Magistrátu mûsta Ostravy u pfiíleÏitosti
Dne uãitelÛ 2006 fieditelku Základní a ma-
tefiské ‰koly Ostrava, Ostrãilova 1, PaedDr.
Dagmar Dluho‰ovou. 

✓ RMOb rozhodla o zadání zakázky na
zaji‰tûní monitoringu vlivu stavby „Rekon-
strukce Stodolní ulice“ na objekty (dotãené
domy po obou stranách ul.) uchazeãi IN-
SET, s. r. o. (cena 59 143 Kã).

✓ RMOb rozhodla o zadání v˘konu auto-
rského dozoru pfii realizaci akce „Rekon-
strukce Stodolní ulice“ zhotoviteli OSA pro-
jekt, s. r. o., Ostrava (maximální v˘‰e ceny 60
690 Kã). (eva)

3bfiezen 2006

Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

2. 3. 18.00 hod.
MAëARSKO (pfiedná‰ka I. Er‰ilové)

6. 3. 18.00 hod.
SEN O LEGENDù VùKÒ (do 24. 3.)

VernisáÏ k v˘stavû obrazÛ M. ·ustra

6. 3. kavárna klubu Atlantik 18.00 hod.
HYDE PARK (pro ty, kdo chtûjí zpívat a hrát)

7. 3. 18.00 hod.
TIBETEM NA KOLE (beseda s M. Podpûrou)

8. 3. 16.30 hod.
LIFE IN THE USA 1 - ANGLIâTINA SE
SLÒNùTEM (lekce s rodilou mluvãí) 

13. 3. 15.00 hod. 
SETKÁNÍ SENIORÒ A ZDRAVOTNù PO-
STIÎEN¯CH (s hl. architektem mûsta Ostra-

vy J. Sedleck˘m)

13. 3. 18.00 hod.
ISLAND (pfiedná‰ka I. Forgáãe)

14. 3. 18.00 hod.
BAJKAL - SAJANY (pfiedná‰ka M. Klesla)

15. 3. 16.30 hod.
LIFE IN THE USA 2 - ANGLIâTINA SE
SLÒNùTEM (lekce s rodilou mluvãí)

17. 3. 18.00 hod.
BUDDHISMUS NA ZÁPADù (pfiedná‰ka)

20. 3. pozor, zaãátek uÏ v 17.00 hod.
ASTRONOMIE A DOB¯VÁNÍ VESMÍRU,

VELK¯ NÁVRAT NASA NA MùSÍC, LE-
DOVÉ SVùTY SATURNU... (ve spolupráci

s Hvûzdárnou ve Val. Mezifiíãí a Hvûzdárnou

a planetáriem Mikulá‰e Koperníka v Brnû)

21. 3. 18.00 hod.
LITERÁRNÍ KAVÁRNA: JACK KEROU-
AC OâIMA JOSEFA RAUVOLFA
Pofiad ãs. pfiekladatele a znalce beatnické kultury 

23. 3. Kavárna Klubu Atlantik 18.00 hod.
MICHEL BÜHLER – CHANSON POUR
CAMILLE (ve spolupráci s Alliance Française)

24. 3. 18.00 hod.
HIMÁLAJE LEOPOLDA SULOVSKÉHO 
27. 3. 18.00 hod.
VEâER ANIMOVANÉHO FILMU, PRO-
FESIONÁLOVÉ, STUDENTI, AMATÉ¤I 
(s v˘stavou film. objektÛ QQ studia Ostrava)

28. 3. 18.00 hod.
RYCHLÉ ·ÍPY – KAM SE PODùLY?
Pfiedstavení souboru DÎANTAR MANTAR

30. 3. 18.00 hod.
APUSENI – PASTORÁLE RUMUNSKÉ-
HO KRASU (pfiedná‰ka J. Kráãalíka)

31. 3. premiéra 18.00 hod.
âTY¤IKRÁT NAKRÁTKO (AUREKO II)

KOUZLO POHYBU – bfii‰ní tance, relaxace.

KaÏdou st od 18 hod., ve ãt od 10 hod. 

2. 3. Koncert

EL REY
3. 3. Koncert v rámci Harfov˘ch dnÛ v 19 hod.

JAZZ I PRO HARFU 
Harp Jazz Quartet, Five Man Quartet

8. 3. koncert v klubu Fabric 

AMO (SR) + BOW WAVE (CZ): HIP - HOP
V pofiadu âT Ladí Neladí

9. 3. koncert v klubu Fabric 

VEC (SR) + PRAGO UNION (CZ): HIP –
HOP (v pofiadu âT Ladí Neladí)

9. 3. Jazz

THE GIZD Q
10. 3. Blues

MORIBUNDUS
15. 3. DVD projekce

PAGE & PLANT NO QUARTER UNLED-
DED 
16. 3. Koncert v klubu Fabric 

VILÉM âOK & BY PASS 
Hosté: Hoo Hoo Coctail 

17. 3. Swing

COMBO ZBY·KA BRZUSKY
18. 3. koncert ostravské kapely 

FUGA – K¤EST CD 
20. 3. Swing, v 19 hod.

LR COSMETIC BIG BAND EDY ·UR-
MANA
21. 3. v klubu Fabric Koncert

IVA FRÜHLINGOVÁ
22. 3. Latinskoamerické rytmy

MARTA TOPFEROVÁ & BAND (USA) 
23. 3. Rhythm & Blues Funk Fusion 

RUCHADZE BAND (HL/CZ) 
24. 3. Jazz

FACE OF THE BASE 
B. HLAVENKOVÁ, J. HONZÁK, R. VÍCHA

25. a 26. 3. Koncert

RADÒZA
27. 3. Koncert v klubu Fabric ve 21 hod.

MIKE STERN BAND (USA)
Festival Ostrava Jazz Night 

29. 3. Koncert v klubu Fabric ve 20 hod. 

BLUE EFFECT + VL. MI·ÍK & ETC… 
30. 3. Jazz

DANA VRCHOVSKÁ & JI¤Í URBÁNEK
BAND 
31. 3. Jazz

BORIS BAND COMBINATION 

2. 3. 9.00 a 10.30 hod.
PEKELNÁ POHÁDKA (soubor Jitfienka)

2. 3. od 15.00 do 18.00 hod.
DEN ZDRAVÍ (mûfiení tlaku, cukru aj. zdarma)

3. 3. 9.00 a 10.30 hod.
HOLOCAUST (pfiedná‰ka) pro Z·

5. 3. 15.00 hod.
O PRINCEZNù SLÁVCE A ZTRACENÉM
·TùSTÍ (hraje soubor Rolniãka)

9. 3. 9.00 hod.
MALUJEME POHÁDKY(s ilustr. A. Dudkem)

10. 3. 19.00 hod.
TÓNY CEST (kapela Tempo di vlak a host) 

20. 3. 18.00 hod.
SAMSON LENK (folkov˘ koncert)

23. 3. 9.00 hod.
MOJE CHYTRÉ TùLO (o dospívání)

25. 3. 17.00 hod.
TANEâNÍ ZÁBAVA (nejen pro seniory)

27. 3. 8.30 a 10.00 hod.
·IKANA (pfiedná‰ka) pro S·

28. 3. 8.30 a 10.00 hod.
SEKTY (pfiedná‰ka) pro S·

30. 3. 18.00 hod.
ÎALMAN A SPOL (folkov˘ koncert)

JARNÍ PRÁZDNINY
aneb UãitelÛm vstup zakázán

13. 3.
PING-PONG 10.00 hod.
·ACHOV¯ TURNAJ 14.00 hod.
14. 3.
FLORBALOVÁ ST¤ELA 10.00 hod.
HÁDANKÁ¤SKÉ ODPOLEDNE 14.00 hod.
15. 3.
P¤ÍM¯ ZÁSAH (soutûÏe) 10.00 hod.
âLOVùâE, NEZLOB SE (turnaj) 14.00 hod.
16. 3.
ZIMNÍ NÁLADA (v˘tvarná soutûÏ)

10.00 hod.
PING-PONG 14.00 hod.
17. 3.
FINÁLE V PING-PONGU 10.00 hod.
DIVADELNÍ ZKOU·KA aneb Vym˘‰líme
pohádku 14.00 hod.

● ● ●

- Vyhla‰ujeme v˘tvarnou soutûÏ pro dûti „Nej-

veselej‰í velikonoãní vejce“. Formát a techni-

ka libovolná, doruãte do 10. 4. do KD Gama.

1., 7., 21. a 28. 3. 14.00 hod. 
JAK NA TO (pohybové studio pro mládeÏ)

1. 3. 9.00 a 10.30 hod.
KA·PÁREK A JEÎIBABA pro M· a Z·

(divadlo V batohu)

1. 3. 17.30 hod.
Club 21 (o ekologii a zdraví) pro vefiejnost

3. a 31. 3. 10.00 a 14.00 hod.
VESELÁ ·KOLKA (Ïertíky a hfiíãky) pro M·

8. 3. 9.00 a 10.30 hod.
MÁME RÁDI ZVÍ¤ATA pro Z·

Tajemství, záhady a rekordy ve svûtû zvífiat

21. 3. 9.00 a 10.30 hod. 
POJëME ZA POHÁDKOU pro M· a Z·

Veselé povídání o nejmilej‰ích kníÏkách

22. 3. 13.30 hod.
HURÁ ZA REKORDY pro ·D

30. a 31. 3. 9.00 a 10.30 hod.
TERORISMUS: SKRYTÁHROZBA pro S·

JARNÍ KOKTEJL
Pro v‰echny dûti na jarní prázdniny

(program vÏdy od 10.00 hod.)

13. 3. MALUJEME STRA·IDLA (kreslení)

14. 3. ZA STRA·IDLY (v˘let)

15. 3. MY JSME TEN SPRÁVN¯ T¯M
(sport)

16. 3. VYPADÁME SKVùLE! (zábava)

17. 3. MùLY MY·I ·KOLU? (soutûÏe)

596 121 765

mimo sobotu 
a nedûli
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PROJEKT 100
1. 3. NA V¯CHOD OD RÁJE

USA 1955, 101 min.
Kazanova adaptace románu J. Steinbecka. Zpra-

cování biblického pfiíbûhu Kaina a Abela. Pfií-

bûh farmáfie a jeho synÛ. V 17.00 a v 19.30 hod.
2. 3. MOTOCYKLISTICKÉ DENÍKY

Brazílie 2004, 128 min.
Adaptace deníkov˘ch zápiskÛ A. Granada

a budoucího revolucionáfie Che Guevary. Ob-

raz dospívání mladého revolucionáfie, kter˘ se

Ïivil jako lékafi. V 17.00 a v 19.30 hod.
3. 3. U KONCE S DECHEM

Francie 1960, 87 min.
J. P. Belmondo v Goddardovû filmu a ve své

první velké roli jako prchající vrah policisty. 

V 17.00 a v 19.30 hod.
FESTIVAL JEDEN SVùT

6. – 10. 3. Pfiehlídka dokumentárních filmÛ o lid-

sk˘ch právech, více informací v pfiíloze Kam

v centru. Slavnostní zahájení 6. 3. v 17 hod. 

13. – 15. 3. FESTIVAL PRO TIBET
Více informací v pfiíloze Kam v centru

16. - 17. 3. VELKÁ ÎRANICE
Francie, Itálie 1973, 135 min.

Kultovní satira. âtyfii pfiátelé se sjedou do osa-

mocené vily, aby se dobrovolnû pfieÏrali k smr-

ti. Hraje M. Mastroiani, M. Piccoli, P. Noiret

aj. V 17.00 a v 19.30 hod.
21. – 24. 2.
MRTVÁ NùVùSTA TIMA BURTONA

V. Brit. 2005, 78 min.
Osud mladíka Viktora vtaÏeného do podsvûtí,

kde je oÏenûn s tajemnou mrtvou nevûstou. 

V út a ve st v 17.00, ve ãt a v pá v 19.30 hod.
OUTSIDER Dánsko, Island 2005, 106 min.
Drama. Daniel je spokojen˘ outsider. Oficiálnû

nepracuje a Ïivot mu zkomplikuje krásná dív-

ka. V út a ve st v 19.30, ve ãt a v pá v 17.00 hod.
28. 3. Mimofiádná projekce

ZEMù MRTV¯CH USA 2005, 95 min.
Satira na ekonomiku USA. V ní je Hopper po-

slední pfieÏívající kapitalista odolávající nápo-

ru ze Zemû mrtv˘ch. V 17.00 a v 19.30 hod.
29. - 31. 3. DARWINOVA NOâNÍ MÒRA

Rak., Bel., Kan. 2004, 107 min.

Dokument nejen o ekologick˘ch problémech

na pobfieÏí Viktoriina jezera v Tanzanii, do nû-

hoÏ byl vysázen predátor - nilsk˘ okoun.

V 17.00 hod.

ÎIVOT BRIANA V. Británie 1979, 94 min.
Kultovní komedie legendárních Monty Pyt-

hon’s. V 19.30 hod.
FILMOV¯ KLUB

13. 3. 
P¤ÍBùH UPLAKANÉHO VELBLOUDA -

projekce v rámci festivalu Pro Tibet.

20. 3. KRAJINA PO BITVù 
Polsko 1970, 101 min.

Drama A. Wajdy, portrét ãlovûka, jehoÏ pozna-

menala válka a Ïivot v koncentraãním tábofie.

Po jeho osvobození Ameriãany se znovu uãí

lidskému citu, lásce. V 17.00 a v 19.30 hod.
27. 3. 
PINK FLOYD: THE WALL

V. Británie, 1982, 96 min.
Hudební drama. B. Geldof v hlavní roli v meta-

fofie na totalitní reÏimy a vym˘vání mozkÛ.

V 17.00 a v 19.30 hod.

www.ckv-ostrava.cz

V˘stavní síÀ
do 24. 3.

MICHAL KALHOUS (1967)
Zemní práce

Fotograf Michal Kalhous zkoumá zavedené 

hranice zobrazování banálních kaÏdodenních 

Ïivotních situací pomocí média fotografie.

V˘stavní prostory II. NP
od 1. do 24. 3.

JI¤Í VYVIAL – D¤EVùNÉ MY·LENKY
„Tak to sly‰ím, tak to vidím, tak to vnímám, 

tak to chci... toto je moje cesta.“

tel. 596 138 937
po-pá 10.00 - 17.00   

SAREZA
Láznû Moravská Ostrava

Sokolská tfi. 2590
Provozní doba - bfiezen 2006

Bazén
Po 6.00 -   8.00 13.30 - 15.00

Út 6.00 -   8.00 12.30 - 16.00 17.00 - 21.30

St 6.00 -   8.00 12.00 - 15.00 17.00 - 21.30

ât 6.00 -   8.00 12.30 - 14.00 17.00 - 21.30

Pá 6.00 -   7.00 11.30 - 19.00

So 8.00 - 18.00

Ne 8.00 - 18.00

Vstupné je ãasovû omezeno v so a ne na 2 hod.
8. 3. v 18 hod. - Dámská jízda - cviãení ve vodû 

a soutûÏ o ceny. Pro ‰irokou vefiejnost!

Sauna
Po muÏi 8.00 - 20.00

Út mix 8.00 - 20.00

St muÏi 8.00 - 20.00

ât Ïeny 8.00 - 20.00

Pá muÏi 8.00 - 19.00

So Ïeny 8.00 - 18.00

Vodoléãba - pára
Po mix 14.00 - 20.00

Út muÏi 13.00 - 20.00

St Ïeny 13.00 - 20.00

ât muÏi 14.00 - 20.00

Pá Ïeny 13.00 - 19.00

So muÏi 8.00 - 18.00

Nabízíme klasické masáÏe.

Prádelna
Po - Pá  6.00 - 14.00

Informace: tel. ã. 596 138 924
www.sareza.cz

Kontakty
Úfiad mûstského obvodu 

Moravská Ostrava a Pfiívoz
● Na v‰echny odbory a oddûlení se dovo-

láte pfies centrum spojovacích sluÏeb, tj.

tel. ã. 599 444 444
● Tel. ã. na sekretariát – 599 442 165

599 442 164

● E-mail. adresa - posta@moap.mmo.cz

● Webové stránky - www.moap.cz

● Úfiední deska - budova úfiadu na Sokol-

ské tfi. 28, elektronická verze na

www.moap.cz

● Tel. ã. do spisovny úfiadu 

(stavební archiv)     –  596 623 230

Úfiední doba: po a st od 8 do 11.30 a od

12.30 do 17 hod., ãt od 8 do 11.30 a od

12.30 do 16 hod.

o nebytov˘ch prostorech  nabízen˘ch k pronájmu

v mûstském obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz
obecní majetek

Správce Adresa nebytového PodlaÏí Poãet Plocha

prostoru místností (m2)

BYTASEN, spol. s r.o. Na Jízdárnû 2895/18 1. NP 1 8,40

28. fiíjna 116 – sklad, kanceláfi

tel. ã. 596 618 362

LAER, v. o. s. Masarykovo nám. 3/3 1. NP 3 166,17

Puchmajerova 9 – prodejna

tel. ã. 596 115 114 28. fiíjna 106/18 1., 2. NP 2 112,10

– sluÏby, kanceláfi, ateliér 1. NP 1 18,50

Jureãkova 1935/12 1. NP 3 85,15

– prodejna

RK ARES, s.r.o. NádraÏní 996/195 1. NP 3 84,10

NádraÏní 195 – prodejna, kanceláfi

tel. ã. 596 136 313

Îádost o pronájem nebytov˘ch prostor lze po prohlídce podat u odboru správy
a prodeje majetku Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, Sokol-
ská tfi. 28, 3. patro, dvefie ã. 311. BliÏ‰í informace a termín pro podání Ïádostí zís-
káte osobnû nebo telefonicky na tel. ãísle 599 442 105. Prohlídku umoÏní správce.

Úspûsné gymnastky TJ Sokol Moravská Ostrava 1

Hvûzda na konzervatofii 

Pûvecká ‰kola 
UÏ deset let pÛsobí v Ostravû v oblasti v˘u-

ky talentovan˘ch operních pûvcÛ Pûvecká

‰kola Evy Gebauerové-Phillips. V souãasné

dobû pfiijímá nové zájemce o studium. BliÏ‰í

informace lze získat na tel. ãísle 596 112 575.

(k)

Zleva: J. Hovjacká, N. Fuãková a K. Solaro-
vá. Foto: archiv TJ
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Zastavte se na chvíli, aÏ pÛjdete kolem obnoven˘ch domÛ, komunikací...
KaÏd˘m rokem vynakládá mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz znaãné finanãní ãástky na obnovu domovního fondu a komunikací, pfiípadnû na v˘stavbu nov˘ch objektÛ, hfii‰È, cyklistic-

k˘ch stezek aj. I díky tomu se na‰e okolí stále mûní k lep‰ímu. Tentokrát upozorÀujeme na v˘sledky investiãních akcí a oprav, které byly dokonãeny v roce 2005. 

Ostatní investice a opravy
ukonãené v roce 2005

1 Rekonstrukce ãásti chodníku ul. Pobialovy 1 012 318

2 Rekonstrukce ãásti chodníku ul. âeskobratrské 744 790

3 Rekonstrukce ãásti chodníku ul. Nedbalovy 829 568

4 Rekonstrukce ãásti chodníku ul. Na Jízdárnû 1 166 086

5 Rekonstrukce ãásti chodníku ul. Dr. Malého 409 664

6 Rekonstrukce ãásti chodníku ul. NádraÏní 3 027 590

7 Rekonstrukce chodníku ul. Gorkého 1 870 739

8 Rekonstrukce ãásti chodníku ul. Hornické 2 813 752

9 Pfiívozská ul. – vybudování zálivu v chodníku 286 885

10 28. fiíjna - rekonstrukce chodníku u vstupu do Divadla Petra Bezruãe 520 324

11 Rekonstrukce sportovní plochy u ulice Sládkovy 706 148

12 Oprava podhledÛ - Fr˘dlantské mosty 973 005

13 Ahepjukova 6 – rekonstrukce plochy pfied domem 412 918

14 30. dubna – odvodnûní terasy 173 359

15 Sportovní 10 – fasáda, hydroizolace, sanace 1 655 576

16 Cingrova 3, 7 – izolace proti zemní vlhkosti 2 391 713

17 Maroldova 3 – v˘mûna oken 3 990 384

18 M· ·pálova 32 – zhotovení plotu 283 617

19 M· Podûbradova 19 – rekonstrukce kanalizace 1 118 340

20 M· Lechowiczova 8 - termoregulace 155 067

21 Z· Zelená - termoregulace 919 255

22 Z· Gen. Píky – vstup do pavilonu D 334 206

23 Archiv obvodního úfiadu v Z· Gen. Píky 13 978 848

24 Ul. Milíãova – oprava komunikace (ãásteãná) 811 477

25 Ul. Na Hradbách – oprava komunikace (ãásteãná) 938 934

26 DÛm 30. dubna 6 – celková oprava v˘tahu 880 950

27 DÛm 30. dubna 4 – celková oprava v˘tahu 872 550

28 DÛm 28. fiíjna 151 – celková oprava v˘tahu 999 075

29 Hornická 52 – oplocení hfii‰tû 64 861

30 Dostojevského 5 – oprava izolace proti zemní vlhkosti 1 159 710

31 DÛm Orebitská 18 – v˘mûna rozvodÛ vody 335 691

32 DÛm Orebitská 16 – v˘mûna ZTI vã. kanalizace 329 635

33 DÛm Hluãínská 64 – v˘mûna oken 689 988

34 DÛm Hluãínská 18 – v˘mûna oken 922 086

35 DÛm P. Kfiiãky 25 – modernizace v˘tahu 1 374 765

36 Z· Ostrãilova – havarijní oprava stfiechy 418 004

37 Jirská 21 – demolice domu 628 227

38 Pfiipojení poãítaãové sítû v zasedací místnosti 49 718

39 Stavební úpravy v kanceláfiích odd. matriky a ohla‰ovny 101 676

40 Nákup v˘platního stroje pro podatelnu 74 423

Rekonstrukce domu Valchafiská 6 (foto 10) za 2 732 310 Kã: zahrnovala za-

budování plastov˘ch oken, zateplení obvodov˘ch stûn vã. obnovy fasádní omít-

ky, roz‰ífiení etaÏového topení, obnovu sklepních prostor vãetnû laÈování boxÛ.

DÛm má nové vstupní dvefie.

Rekonstrukce kuchynû Z· NádraÏní na v˘dejnu (foto 11) za 5 454 261 Kã:
zahrnovala úpravy v dispoziãním fie‰ení prostoru, obnovu rozvodÛ elektroinsta-

lace, zdravotechniky, vzduchotechniky aj. V̆ dejna má nové technologické zafií-

zení. Obnovena je také jídelna. 

Rekonstrukce domu Jílová 26 (foto 12) za 1 594 189 Kã: bylo provedeno za-

teplení a obnovení dvorní fasády, opravena byla uliãní fasáda, vymûnûna okna,

stfie‰ní krytina a vstupní dvefie. Byly také opraveny komíny, hromosvod i zpev-

nûné plochy ve dvofie. 

Vánoãní osvûtlení (foto 13) za 1 246 426 Kã: i v roce 2005 investoval MOb do

nákupu a instalace ozdobn˘ch svûtel. Proto se sváteãnû rozzáfiily také ul. Reální,

Zahradní a nám. Sv. âecha, kde svítilo 30 kometek s hvûzdou. (ko)
Foto: E. KOTARBOVÁ, J. FOLT¯N

Regenerace sídli‰tû Varenská (foto 5) za 6 732 095 Kã: ‰lo o rekonstrukci ul.

Sládkovy od kfiiÏovatky s ul. Varenskou po ul. U Stadionu. Byl poloÏen nov˘ po-

vrch na vozovku a chodníky, zbudováno parkovi‰tû (41 stání), cyklistická stez-

ka. Také byla vysázena zeleÀ. 

Rekonstrukce domÛ Va‰kova 21, 23 (foto 4) za 5 321 432 Kã: do‰lo k obno-

vení fasád, v˘mûnû oken, vstupních dvefií i vrat prÛjezdu, zateplení sklepÛ a prÛ-

jezdu, kde je nová zámková dlaÏba. Opraveny byly balkony a sklepní boxy. DÛm

ã. 21 má novou stfie‰ní krytinu. 

DÛm s peãovatelskou sluÏbou, Dobrovského 53 – pfiístavba pro v˘tah (fo-

to 6) za 2 147 130 Kã. V pfiistavûném objektu je umístûn osobní v˘tah jezdící ze

sklepa aÏ do II. patra. Vstup je zaji‰tûn pfiímo z ulice a ze zahrady a také pfies kry-

té venkovní schodi‰tû. 

Sanace domu Maroldova l (vpravo foto l) za 18 359 632 Kã: do‰lo k zabez-

peãení statiky objektu, provedeno zateplení stûn a stfiechy. VûÏov˘ dÛm má no-

vou fasádu, stfie‰ní plá‰tû a oplechování, opraveny jsou domovní vstupy i lodÏie,

dfievûná okna nahradila plastová. 

Rekonstrukce domu Válcovní 50 (foto 3) za 1 935 025 Kã: objekt s 9 byty

byl novû omítnut, byla provedena v˘mûna dfievûn˘ch oken za plastová, v suteré-

nu byla zabudována okna s ocelov˘mi rámy a mimo jiné opravena stfiecha, elek-

troinstalace i dláÏdûní ve dvofie. 

Rekonstrukce Husova nám. (u evangelického kostela, foto 2) za 1 546 401

Kã: Ïiviãn˘ kryt vozovky a chodníkÛ byl nahrazen dlaÏbou z Ïulov˘ch kostek,

komunikace byly vyrovnány do stejné úrovnû, obnoveny chodníky ke kostelu, 

upraveno dopravní znaãení.

Pfiístavba Z· Zelená a v˘stavba dûtského areálu (foto 7, 8) za 16 731

907 Kã: v nové budovû Z· jsou umístûny druÏinové tfiídy. Pfiístavba s v˘raz-

nou modrou fasádou je tzv. krãkem a chodbou napojena na vedlej‰í hlavní

budovu Z·. Za stavbou byl zbudován dûtsk˘ areál s krytou kolonádou, ping-

pongov˘mi stoly, basketbalov˘mi ko‰i a atraktivními dfievûn˘mi hracími

prvky vãetnû velké lodi. Interiér nové budovy je zafiízen vhodn˘m nábyt-

kem. Na v˘stavbu pfiístavby získal mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfií-

voz dotaci 10 mil. Kã od mûsta Ostravy.

Cyklistická stezka Pfiívoz – 1. etapa (foto 9) za 4 512 156 Kã: vybudován 

úsek od sadu BoÏeny Nûmcové k podjezdu pod tratí âD na ul. Hluãínské. Stezka

je z ãervené zámkové dlaÏby. Souãástí akce bylo zfiízení pfiechodu se svûtelnou

signalizací u ulice Kosmovy aj. 

Cena v Kã


