
Od 1. 7. 2006 nab˘vá úãinnosti zákon

115/2006 Sb., o registrovaném partnerství.

Registrovan˘m partnerstvím se podle uvedené

právní normy rozumí trvalé spoleãenství dvou

osob stejného pohlaví, vzniklé zpÛsobem sta-

noven˘m tímto zákonem. 

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby 

alespoÀ jedna z osob vstupujících do partner-

ství byla státním obãanem âR. Do partnerství

nemohou vstoupit osoby navzájem pfiíbuzné

v linii pfiímé a sourozenci, dále osoba, která

nedosáhla vûku 18 let nebo která nemá zpÛso-

bilost k právním úkonÛm, a také osoba, jeÏ uÏ

dfiíve uzavfiela manÏelství, nebo která jiÏ dfiíve

vstoupila do partnerství anebo do obdobného

svazku osob stejného pohlaví v zahraniãí, a je-

jí manÏelství nebo partnerství anebo obdobn˘

svazek trvá. Více o zákonu napfi. na www.part-

nerstvi.cz.

Dal‰í informace k uzavfiení registrované-
ho partnerství zájemci získají osobnû v od-
dûlení matriky a ohla‰ovny Úfiadu mûstské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, na
telefonním ãísle 599 442 212, e-mail: stanci-

kova@moap.mmo.cz. (k)

UÏ v minulém ãísle jsme vás podrobnû

informovali o velkém sportovnû-zábavném

programu projektu Centrum Ïije 2006, 

nazvaném Centrum Ïije sportem aneb 

Aerobik maraton pro v‰echny. Pfiipomíná-

me: Koná se 4. ãervna u památníku v Ko-

menského sadech (v pfiípadû ‰patného po-

ãasí v nedaleké hale Tenisového klubu NH

Trans v Budeãské ul.!) od 13 do 19 hod.

Program uvádí Hanka Kynychová a vyplní

jej nejen atraktivní vystoupení ‰piãkov˘ch

profesionálních cviãitelÛ aerobiku. Do dû-

ní v parku se totiÏ mÛÏe zapojit kaÏd˘, kdo

na akci pfiijde, a to i pfii hromadném cviãe-

ní. Nemusí pfiitom b˘t vynikající sporto-

vec! Pro v‰echny náv‰tûvníky jsou pfiipra-

veny je‰tû dal‰í atrakce. Více na www.cent-

rumzije.cz. (kot)

V‰imli jste si? 
Od bfiezna probíhalo chemické a mecha-

nické ãi‰tûní travertinov˘ch obkladÛ v pod-

chodech Fr˘dlantsk˘ch mostÛ (1100 m2), na

nichÏ se v˘raznû podepsala ãinnost vandalÛ

- sprejerÛ. Tuto obnovu opût zadal mûstsk˘

obvod MOaP soukromé firmû. Po odstranû-

ní neÏádoucích nápisÛ a obrázkÛ byly stûny

opatfieny prÛhledn˘m ochrann˘m nátûrem.

Obnova obkladÛ byla naplánována do kon-

ce dubna. Za v‰echny provedené práce a ná-

slednou údrÏbu travertinov˘ch ploch do 30.

4. 2007 zaplatí mûstsk˘ obvod 1 140 020

Kã. (Vzhled podchodÛ závisí ov‰em také na
v‰ímavosti obãanÛ a jejich snaze upozornit
na vandaly napfiíklad mûstskou policii, dále
také na ochotû vlastníkÛ ostatních ãástí
podchodÛ k oãi‰tûní jejich stûn!)

Mûstsk˘ obvod MOaP vûnuje kaÏdoroãnû

znaãné ãástky na nejrÛznûj‰í opravy zmínû-

n˘ch podchodÛ a na zaji‰tûní ãistoty, jeÏ

mají na starosti Technické sluÏby Moravská

Ostrava a Pfiívoz. TS MOaP rovnûÏ zabez-

peãují provoz tamního bezplatného WC,

které bylo po rekonstrukci otevfieno v bfiez-

nu roku 2005. Jeho obnova stála mûstsk˘

obvod MOaP asi 2,7 mil. Kã. 

Text a foto: Ek

Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz zve na akci 
MADE IN MOTO 2006 a doufá, Ïe doãasné zv˘‰ení hluku v místû 

jejího konání a okolí budou obãané s porozumûním tolerovat.
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Pozvánka
Dne 20. ãervna 2006 se sejdou na dal‰ím

jednání zastupitelé mûstského obvodu

MOaP. SchÛze probûhne v zasedacím sále

Nové radnice. Zaãátek je v 9 hod. Jednání

zastupitelstva je vefiejné pro v‰echny zá-

jemce z fiad obãanÛ, ktefií jej mohou sledo-

vat z vyhrazen˘ch míst na balkonu. Na

programu schÛze je i zpráva o hospodafiení

obvodu v roce 2005. (e) 

K uzavfiení registrovaného partnerství Pfiijìte na aerobik v Komenského sadech 

Varhanní recitály 
MoÏná nevíte, Ïe v katedrále BoÏského spa-

sitele v Mor. Ostravû se od fiíjna loÀského ro-

ku kaÏd˘ pátek konají tzv. Varhanní recitály

pod zá‰titou ¤ímskokatolické farnosti Ostra-

va-Moravská Ostrava. Své umûní v nich pfied-

vádûjí hudebníci z na‰eho mûsta a jeho okolí.

Interprety varhanních skladeb mnohdy bûhem

koncertu, kter˘ trvá pÛl hodiny, stfiídají hráãi

na housle, trubku, flétnu a dal‰í nástroje ãi ta-

ké zpûváci. KaÏd˘ koncert zaãíná ve 12 ho-

din.

Dramaturgie cyklu Varhanních recitálÛ se

stále vyvíjí, protoÏe v nûm mohou vystoupit

bez nároku na honoráfi v‰ichni hudebníci

a zpûváci, ktefií se chtûjí prezentovat v krás-

ném prostfiedí katedrály a sv˘m spoluobãa-

nÛm udûlat radost. Vstup na koncert je bez-

platn˘! (k)

Dopravní podnik Ostrava, a. s., na zákla-

dû pfiepravního prÛzkumu a z úsporn˘ch

dÛvodÛ provedl zmûny nûkter˘ch jízdních

fiádÛ trolejbusové dopravy s platností od

28. 5. 2006. Na lince 101 v pracovní dny

mimo pfiepravní ‰piãku je nyní interval od-

jezdÛ del‰í, a to dvacetiminutov˘. U linky
104 je v pracovní dny mimo ‰piãku kaÏd˘

druh˘ spoj ukonãen na zastávce ZOO. Ve-
dení linky 107 je upraveno takto: Bazaly

– Most M. S˘kory – HusÛv sad – Zimní

stadion – Hornopolní – Sídli‰tû Fifejdy –

DÛm vodohospodáfiÛ – Zimní stadion –

HusÛv sad – Most Milo‰e S˘kory – Bazaly.

Tato linka je provozována v pracovních

dnech v období pfiepravní ‰piãky. Zmûna
je také v trase linky 109, nyní: DÛl Hefi-

manice – Betonáfiská – DÛl Petr Bezruã –

Most Pion˘rÛ – HusÛv sad – Zimní stadion

– DÛm vodohospodáfiÛ – Sídli‰tû Fifejdy –

Hornopolní – Zimní stadion – HusÛv sad –

Most Pion˘rÛ – DÛl Petr Bezruã – Betonáfi-

ská – DÛl Hefimanice. Rozsah provozu na

lince 109 zÛstal zachován. (U 109 a 107 te-
dy do‰lo k zámûnû smûrÛ v objíÏdûní Fi-
fejd.) (ek)

Zmûny v trolejbusové dopravû



V minulém roce vyhlásil mûstsk˘ obvod Mo-

ravská Ostrava a Pfiívoz opût v˘bûrové fiízení na

poskytnutí úãelov˘ch dotací, díky nimÏ se mo-

hou uskuteãnit zajímavé projekty, o jejichÏ reali-

zaci usilují nejrÛznûj‰í organizace ãi jednotlivci

(fyzické a právnické osoby), a to v roce 2006.

V̆ bûrové fiízení bylo vyhlá‰eno uÏ po ãtrnácté,

stejnû jako v nûkolika pfiedchozích letech na pro-

jekty z oblasti kultury, sportu, ekologické v˘cho-

vy, volnoãasov˘ch a zájmovû vzdûlávacích akti-

vit, sociální práce a vytvofiení lep‰ích Ïivotních

podmínek pro zdravotnû postiÏené. O úãelovou

dotaci mohli zájemci poÏádat do 15. 12. 2005. 

● Do v˘bûrového fiízení bylo zasláno 65 Ïá-

dostí a projektÛ z oblasti kultury. Objem poÏado-

van˘ch finanãních prostfiedkÛ byl 4 902 775 Kã. 

● Îádostí na projekty, spadající do dal‰ích 

uveden˘ch oblastí, pfii‰lo 75 a byly poÏadovány

dotace v celkové v˘‰i 2 619 310 Kã. 

● Mûstsk˘ obvod vzhledem ke sv˘m finanã-

ním moÏnostem na úãelové dotace pro rok 2006

vyãlenil 2 600 000 Kã. Polovina této ãástky byla

urãena pro projekty z oblasti kultury. (Dal‰ích
400 000 Kã z rozpoãtu na rok 2006 bylo dáno na
projekty organizací, jejichÏ zfiizovatelem je mûst-
sk˘ obvod MOaP, tj. Z·, M· a Centrum kultury
a vzdûlávání Moravská Ostrava.)

● Zastupitelstvo mûstského obvodu na zase-

dání 28. bfiezna 2006 rozhodlo, komu a na jaké

projekty a ãinnosti budou peníze urãeny.

Dotace na projekty z oblasti kultury
5000 Kã:

1) Základní umûlecká ‰kola, Sokolská tfi.
15, Mor. Ostrava – na VI. jarní salon ZU· mûsta

Ostravy,

2) Základní umûlecká ‰kola, Sokolská tfi. 15,

Mor. Ostrava – na v˘chovné koncerty pro M·, 

3) Pûvecké sdruÏení Ostrava, O.-Vítkovice -

na „Koncerty pro v‰echny generace“, 

4) Knihovna mûsta Ostravy – na zábavná

a soutûÏní odpoledne.

7000 Kã:
5) Janáãkova konzervatofi v Ostravû – na

Mladé taneãní umûní, prezentaci ÏákÛ taneãního

oddûlení. 

8000 Kã:
6) TyfloCentrum Ostrava, o. p. s., Mor. Os-

trava – na informaãní bulletin Kontakt.

10 000 Kã:
7) Igor Va‰ut – na hudebnû-v˘tvarn˘ mini

festival Podchodem vchod 2006, 

8) Pûvecké sdruÏení Ostrava, O.-Vítkovice
– na slavnostní koncert k 30. v˘roãí sboru,

9) Farní sbor âeskoslovenské církve evan-
gelické, Mor. Ostrava - na cyklus osmi koncer-

tÛ Kostel pro v‰echny,

10) Ilona Kuãerová – na cyklus komorních

koncertÛ v kostele sv. Václava v Ostravû,

11) SdruÏení pro umûní a v˘chovu Talent,
O.-Mar. Hory - na soutûÏ pro mladé klavíristy

Pro Bohemia,

12) Janáãkova konzervatofi v Ostravû – na

Koncert mlad˘ch talentÛ,

13) Janáãkova konzervatofi v Ostravû – na

inscenaci hry Hodn˘ pan doktor,

14) Ing. Tomá‰ Pekárek – na prezentaci ta-

neãního orchestru, 

15) Základní umûlecká ‰kola, Sokolská tfi.
15, Mor. Ostrava – na hudebnû-taneãní v˘chov-

né koncerty Z pohádky do pohádky, 

16) Academia, nakladatelství AV âR, Praha
2 - na cyklus Bezruãi v Academii, setkání s auto-

ry, pfiekladateli a tvÛrci inscenací, 

17) Obãanské sdruÏení Protimluv, O.-Vít-
kovice - na ãasopis Protimluv, 

18) M.O.S.T., O.-Mar. Hory – na festival Pro

Tibet 2006. 

15 000 Kã: 
19) Jaroslav Malík – na v˘stavu Matiãka Os-

trava - mûsto mûst, postihující mizející zákoutí, 

20) Alliance Française Ostrava, o. s., Mor.
Ostrava – na soutûÏ ve zpûvu francouzské písnû,

21) Folklorní sdruÏení Ostrava, O.-Pfiívoz –

na uspofiádání regionálního kola celost. soutûÏe

dûtsk˘ch zpûvákÛ Zpûváãek 2006, 

22) Taneãní sdruÏení JKO, o. s., Mor. Os-
trava – na Nezávislou divadelní scénu v Janáã-

kovû konzervatofii Ostrava, tvÛrãí dílnu taneãní-

kÛ, hudebníkÛ, hercÛ a choreografÛ, 

23) Spoleãnost pro kulturu a umûní v Os-
travû, Mor. Ostrava – na festival Folklor bez

hranic Ostrava 2006.

20 000 Kã:
24) Ostravská univerzita v Ostravû - na v˘-

stavy v galerii Student, 

25) Unie v˘tvarn˘ch umûlcÛ – SdruÏení v˘-
tvarn˘ch umûlcÛ a teoretikÛ Ostrava – na v˘-

stavu Slezsk˘ dialog, 

26) Unie v˘tvarn˘ch umûlcÛ – SdruÏení v˘-
tvarn˘ch umûlcÛ a teoretikÛ Ostrava – na v˘-

stavu Grafick˘ design, 

27) Fotografická galerie Fiducia, o. s., Mor.
Ostrava – na cyklus ‰piãkov˘ch v˘stav, 

28) Ing. Dalibor Bednáfi – na ãinnost Galerie 7, 

29) Jan Apltauer – na koncerty Big Bandu 

Edy ·urmana v Parníku,

30) Klub rodiãÛ a pfiátel Základní umûlecké
‰koly v Ostravû-Mar. Horách - na pfiehlídku

Jazz talent 2006, 

31) Mgr. Igor Franti‰ák, Umûlecká agentu-
ra Presto – na cyklus komorních koncertÛ na Ja-

náãkovû konzervatofii v Ostravû,

32) Divadlo loutek Ostrava – na Divadelní

pouÈ bez bariér,

33) Obãanské sdruÏení Dividlo, O.-Mar.
Hory – na cyklus divadelních pfiehlídek a dílen,

34) MONTANEX, a. s., O.-Mar. Hory – na

publikaci Ivo Stolafiík, o Ïivotû a díle v˘znamné-

ho ostravského muzikologa,

35) âlovûk v tísni - spoleãnosti pfii âT, o. p.
s., Praha 2 – na pfiehlídku filmÛ Jeden svût 2006

v Ostravû. 

20 500 Kã:
36) Galerie Magna, o. s., Mor. Ostrava – na

v˘stavní program galerie Magna. 

21 000 Kã:
37) Unie v˘tvarn˘ch umûlcÛ – SdruÏení v˘-

tvarn˘ch umûlcÛ a teoretikÛ Ostrava, O.-Po-

ruba - na v˘stavu slovenského malífie a grafika,

rodáka z Ostravy - Milo‰e Urbáska.

25 000 Kã:
38) Stfiední umûlecká ‰kola Ostrava, Mor.

Ostrava – na materiálové a technické zaji‰tûní

mezinárodního „workshopu“ Setkání 2006,

39) Obãanské sdruÏení Za starou Ostravu,
O.-Svinov – na mediální prezentaci fotografií

Ostrava – zpeãetûn˘ osud, které zachycují sou-

ãasnou tváfi Ostravy,

40) MUDr. Miroslav Duda – na hudební ve-

ãery Tóny cest, 

41) Vladimír Polák – na pravidelné poetické

veãery v kavárnû Daniel,

42) SdruÏení Telepace, Mor. Ostrava – na

zábavn˘ program pro hospitalizované dûti Zdra-

votní klaun v Moravskoslezském kraji.

30 000 Kã:
43) Centrum pro rodinu a sociální péãi,

Mor. Ostrava – na interaktivní v˘stavu Zdenûk

Müller – 50 let Krteãka,

44) Igor Va‰ut – na soutûÏní hudební pfiehlíd-

ku Boom Cup 2006 v klubu Boomerang, 

45) Daniel Skála – na koncert s baletním do-

provodem Cimbál, jak ho neznáme, 

46) âesko-polská smí‰ená obchodní komora,
Mor. Ostrava - na Festival ãesko-polské kultury.

35 000 Kã: 
47) Dorothea Bûlovská, Nakladatelství Tilia

– na publikaci Smutek z milování – Îivot na hra-

nû spisovatele Jana Drozda.

40 000 Kã:
48) Obãanské sdruÏení Svatováclavsk˘ hu-

dební festival, Mor. Ostrava – na dva koncerty

3. roã. Svatováclavského hudebního festivalu,

49) Taneãní sdruÏení V·B – TU Ostrava, 
o. s. – na pfiedstavení pro mládeÏ Taneãního di-

vadla ZÓNA.

50 000 Kã: 
50) Divadelní spoleãnost Petra Bezruãe,

spol. s r. o. – na PrÛbûÏnou divadelní pfiehlídku

spfiíznûn˘ch divadelních scén.

53 500 Kã: 
51) Cestovní kanceláfi Turistika a Hory, s. r.

o., Mor. Ostrava – na Mezinárodní festival out-

doorov˘ch filmÛ 2006.

55 000 Kã:
52) Petr Becher, LIBREX – na cyklus Ostra-

va do svûta – svût do Ostravy, seznamující s v˘-

znamn˘mi státy. 

60 000 Kã: 
53) Obãanské sdruÏení Fiducia, Mor. Os-

trava – na diskuse, pfiedná‰ky, ‰umné procházky

Ostravou aj. aktivity. 

70 000 Kã:
54) Klub – Cesty rytmu, o. s., Mor. Ostrava

– na koncerty a komponované pofiady v klubu

Boomerang, 

55) Zdenûk Tofel – na mezinárodní tfiídenní

festival adventních a vánoãních zvykÛ, koled

a fiemesel Souznûní 2006, 

56) Boris Urbánek – na jazzové koncerty

‰piãkov˘ch muzikantÛ v klubu Parník – Jazzov˘

klub 2006. (kot)

Poãátkem prosince 2005 bylo na Jiráskovû

nám. otevfieno kluzi‰tû Vodafone on Ice. 

Umûlá ledová plocha tam pak byla k velké ra-

dosti pfiíznivcÛ bruslení témûfi cel˘ mûsíc.

Patfiila k ní i pÛjãovna bruslí za poplatek. Pe-

níze takto získané, a sice 40 950 Kã, ale Voda-

fone vûnovalo Mûstské nemocnici Ostrava na

zakoupení odsávacího pfiístroje pro dûtské od-

dûlení. Slavnostní pfiedání ‰eku se uskuteãnilo

5. kvûtna v klubu Parník. Z rukou starosty

mûstského obvodu

MOaP ing. Lubomíra

Karpí‰ka jej pfiijal fiedi-

tel nemocnice MUDr.

Franti‰ek Jurek (na

snímku první zprava)

za pfiítomnosti místos-

tarosty Mgr. Viléma

Antonãíka a primáfie

dûtského oddûlení To-

má‰e Gruszka (první

zleva). 

Kluzi‰tû Vodafone

on Ice provozoval mo-

bilní operátor Vodafo-

ne ve spolupráci

s MOb MOaP v rámci

projektu Centrum Ïije. 

Text a foto: (kte)

2ãerven 2006

Vodafone pro nemocnici 

Rozmístûní kontejnerÛ 

Informace k volbám 
◆ V minulém ãísle zpravodaje jsme vám

pfiedali mnoÏství informací k volbám do Posla-

necké snûmovny Parlamentu âeské republiky.

Nyní alespoÀ tûm obãanÛm, ktefií zpravodaj

Centrum – ãerven dostanou je‰tû pfied voleb-

ním termínem, pfiipomínáme: Volby se konají

2. 6. od 14 do 22 hod. a 3. 6. 2006 od 8 do 14
hod. 

◆ Voliãi bude umoÏnûno hlasování, kdyÏ
prokáÏe svou totoÏnost a státní obãanství
âR (platn˘m obãansk˘m prÛkazem, cestov-
ním, diplomatick˘m nebo sluÏebním pasem
âR, nebo cestovním prÛkazem âR).

◆ Úfiad mûstského obvodu Moravská Ostra-

va a Pfiívoz (v budovû Nové radnice na Proke-

‰ovû nám. 8) bude v prÛbûhu voleb zaji‰Èovat

sluÏbu, která v kanceláfii ã. 177 vydá vyhotove-

né obãanské prÛkazy, a to 2. 6. od 14 do 22

hod. a 3. 6. 2006 od 8 do 14 hod. Ve stejnou do-

bu bude také vydávat obãanské prÛkazy oddû-

lení obãansk˘ch prÛkazÛ, evidence obyvatel

a cestovních dokladÛ Magistrátu mûsta Ostra-

vy na pracovi‰ti Gorkého ul. 2 (budova Projek-

ty naproti Domu Jindfiich).

◆ Voliã, kterému jeho zdravotní stav ne-
dovoluje pfiijít do volební místnosti, mÛÏe
poÏádat ve dny voleb, aby ho ãlenové okr-
skové volební komise nav‰tívili s pfienosnou
volební schránkou. Îádosti oznamte na tel.
ãíslech 599 442 415 nebo 599 442 107. (k)

V˘bûrové fiízení
Tajemnice Úfiadu mûstského obvodu 

Moravská Ostrava a Pfiívoz

vyhla‰uje
v˘bûrové fiízení na obsazení pracovního

místa v oddûlení fiízení lidsk˘ch zdrojÛ

● Druh práce: komplexní zaji‰Èování ob-

lasti personalistiky, pfiíprava a vzdûlávání

zamûstnancÛ

● Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 7. 2006

● Platová tfiída: 9 

● LhÛta pro doruãení pfiihlá‰ky:
do 12. 6. 2006, do 14.00 hodin

● ZpÛsob a místo podání: po‰tou (na adre-

su: Úfiad mûstského obvodu Moravská Os-

trava a Pfiívoz, administrativní kanceláfi, Pro-

ke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava) nebo 

osobním doruãením do podatelny úfiadu

(dvefie ã. 142).

Více informací na tel. ãíslech 599 442 165
a 599 442 164 a na www.moap.cz

Mûstsk˘ obvod MOaP vyz˘vá 
vlastníky domÛ, aby dbali na oznaãení

sv˘ch budov ãísly popisn˘mi a orientaãní-

mi. Neoznaãení mÛÏe b˘t sankcionováno

podle platn˘ch zákonÛ! 

od 7. do 9. 6.
Gregorova 2, Gregorova 16, Na Desátém

23-25, Slavíãkova 7-9, Îení‰kova 8-10, Zbo-

rovská 16-18, Bachmaãská 5-7, Bachmaãská

23, Jindfiichova 4-6, Îiviãná 12, KfiiÏíkova 9,

KfiiÏíkova 16

od 9. do 12. 6.
Sokolská tfiída 34-36, Sokolská tfiída 76,

Sokolská tfiída 86-88, Vítûzná 6-8, Vítûzná 19,

Partyzánské námûstí, Pelclova 4, Hru‰ovská

8-10, Hru‰ovská 9, Na Bûlidle 1, Na Bûlidle

8, U Parku 8-10

od 12. do 14. 6.
Va‰kova 22, Spodní 27, Spodní 34, Jílova

10, Jílova 38, Ibsenova, Cihelní 23-25, Cihel-

ní 85, Josefa Brabce 11, Josefa Brabce 25, Le-

chowiczova 23 

od 14. do 16. 6.
·afafiíkova 12-14, Arbesova 17, Na MÛstku

6-8, ·pálova 12, ·pálova 23, Wattova 15-17,

Libu‰ina 4-6, Macharova 17-19, Zákrejsova

8, Jungmannova, Skladi‰tní, Chopinova 10-

12

od 16. do 19. 6.
Muglinovská 33, Korejská 24-26, Gebauerova

12, Newtonova 14, Newtonova 28-30, Hájkova

3-5, Orebitská 16, Kosmova 18-20, Arbesova 

1-3, Arbesova 9-11, ·pálova 31, Jirská 28-30

od 19. do 21. 6.
Kfii‰Èanova 13, Îofie Podlipské 3, Na Ná-

honu 16, Úprkova 18, Úprkova 26, Rovná,

Podmolova 3, Dobrovského 8-10, BoÏkova

40, Eli‰ky Krásnohorské 3, Eli‰ky Krásno-

horské 22-25

od 21. do 23. 6.
Dobrovského 31-33, Dobrovského 66-68,

Terezie Novákové 4, Karolíny Svûtlé 12, Vi-

nafiického, BoÏkova 55-56, BoÏkova 70, BoÏ-

kova 81-83, Hálkova 13, Hálkova 26, Pfied-

nádraÏní 9-11, PfiednádraÏní 12-14

od 23. do 26. 6. 
Hlubinská 6, V̆ stavní 47, Gajdo‰ova 6,

Gajdo‰ova 29, Hornick˘ch uãÀÛ 1, Hornic-

k˘ch uãÀÛ 11, Sportovní 14, Havífiská 16, Ze-

lená 55, Zelená 61, Hornická 65, Hornická 78

(MHDaO, Kot)

I v leto‰ním roce rozdûlil mûstsk˘ obvod MOaP úãelové dotace na realizaci zajímav˘ch projektÛ a ãinností

Pfiipomínáme, Ïe úãelové dotace MOb MOaP, pfiidûlené v r. 2005, podpofiily napfi. konání 
oslav 60. v˘roãí Tábornického oddílu BVÚ v Pfiívoze (foto 1), vystoupení Klubu vojenské his-
torie Ostrava na Jiráskovû nám. v rámci programu Grantobraní (foto 2) nebo festivalu Folk-
lor bez hranic ãi soutûÏí pro tûlesné postiÏené, které pofiádal Sportovní klub vozíãkáfiÛ Ostra-
va. Foto: Eva Kotarbová a archiv

Jaro, léto – to je doba, kdy nás snad nejãastû-

ji potká nepfiíjemná situace: neãekanû ‰lápne-

me do zapáchajícího exkrementu pejska ãi vel-

kého psa. Taková hromádka by se ale nemusela

na komunikacích a vefiejn˘ch prostranstvích

vÛbec vyskytovat. Je to v „rukou“ pejskafiÛ. Ja-

cí jsou v na‰em mûstském obvodu? To napoví

odpovûdi Vladimíry Kejdové z Mûstské poli-

cie Ostrava.

Kolikrát zasahovali stráÏníci v r. 2005
v mûstském obvodu MOaP proti pejskafiÛm,
ktefií ponechali na vefiejném prostranství,
chodníku ãi ulici psí exkrementy?

„V roce 2005 fie‰ili stráÏníci MPO celkem
1253 pfiestupkÛ spáchan˘ch na území MOb
Moravská Ostrava a Pfiívoz nerespektováním
tehdy platné obecnû závazné vyhlá‰ky ã.
1/2002, o zabezpeãení vefiejného pofiádku
a ãistoty pfii chovu a drÏení zvífiat na území sta-
tutárního mûsta Ostravy. Z tohoto poãtu se ve
268 pfiípadech jednalo o poru‰ení povinnosti
o zachování ãistoty, tedy zneãi‰tûní vefiejného
prostranství psími exkrementy.“ 

Jak byly pfiestupky fie‰eny? 
„âtyfii pfiestupky byly postoupeny správnímu

orgánu, 103 bylo vyfie‰eno v blokovém fiízení
a 161 domluvou.“

Jak velká mÛÏe b˘t pokuta za poru‰ení
povinnosti zachování ãistoty v blokovém fií-
zení?

„MÛÏe b˘t uloÏena pokuta do v˘‰e 1000 Kã,
a to i stráÏníkem na místû pfiestupku.“

V kter˘ch lokalitách obvodu bylo pfiistiÏeno
nejvíce pejskafiÛ pfii zmínûném pfiestupku?

„V mûstském obvodu MOaP je nejvíce tako-
v˘chto pfiestupkÛ stráÏníky zji‰tûno v Komen-
ského sadech, na sídli‰ti Fifejdy, na ulicích 
v okolí kina Máj a Domu dûtí a mládeÏe na 
Ostrãilovû ul., v Husovû sadu, na âerné louce,
v sadu Dr. Milady Horákové, v ulicích Na Jíz-
dárnû a P. Kfiiãky.

V souãasné dobû zejména v tûchto lokalitách
nastal intenzivní dohled, kdy této problematice
stráÏníci vûnují maximální moÏnou pozornost
v souvislosti s opatfiením, které probíhá na úze-
mí mûsta Ostravy ve spolupráci Mûstské poli-
cie Ostrava s Magistrátem mûsta Ostravy, úfia-
dy jednotliv˘ch mûstsk˘ch obvodÛ, podnikem
OZO, Technick˘mi sluÏbami aj., jehoÏ cílem je
zabezpeãit ãistotu ve mûstû.“

Podle jak˘ch zákonÛ a vyhlá‰ek je nyní
postupováno pfii fie‰ení pfiestupku zneãi‰Èo-
vání vefiejného prostranství? 

„Jak jsem zmínila v˘‰e, do konce roku 2005
platila obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2002, kte-
rá fie‰ila mimo jiné i tuto problematiku. Od 1.
1. 2006 byla tato OZV nahrazena novou (ã.
12/2005), která v‰ak problematiku psích exkre-
mentÛ nefie‰í. StráÏníci proto postupují podle
zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích. Ustano-
vení § 47, odst. 1, písm. d) fiíká, Ïe pfiestupku se
dopustí ten, kdo zneãistí vefiejné prostranství,
vefiejnû pfiístupn˘ objekt nebo vefiejnû pfiístup-
né zafiízení anebo zanedbá povinnost úklidu
vefiejného prostranství. ZároveÀ je urãeno, Ïe
za pfiestupek lze uloÏit pokutu do v˘‰e 1000
Kã.“ (ko)

Mûstská policie informuje 

UpozorÀujeme 
Úfiední deska Úfiadu mûstského obvodu

Moravská Ostrava a Pfiívoz uÏ není na budo-

vû Sokolská tfi. 28, ale je umístûna v pod-

chodu Fr˘dlantsk˘ch mostÛ! 

na velkoobjemov˘ odpad 
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Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

1. 6. 18.00 hod.
MALBY - MILAN CIESLAR (vernisáÏ)

5. 6. 18.00 hod.
RYBY, VÍTR (inscenace her R. Bradbury-
ho), MIKULKOVINY (z pohádek A. Mikul-
ky), VùZE≈ (na motivy z textÛ V. Vysocké-
ho hraje J. Labor) - pfiedstavení Dividla

6. 6. 17.00 hod.
NOVOZÉLANDSK¯ VEâER (na téma stu-

dium a práce) 

8. 6. 18.00 hod.
MAROKO (pfiedná‰ka I. Petra)

9. 6. 18.00 hod.
OLD¤ICH KOLOVRAT - ÎENA (NEJEN)
JEDNA BÁSE≈ aneb ÎIVOT NENÍ
NÁHODA (úãinkuje Z. Mervová, sólistka 

opery a operety Slezského divadla v Opavû)

12. 6. 18.00 hod.
IRISDIAGNOSTIKA JAKO OBRAZ TO-
HO, JAK JSEM ÎILA ÎIJI (pfiedná‰ka) 

13. 6. 18.00 hod.
NÁRODNÍ PARKY USA (pfiedná‰ka)

15. 6. 18.00 hod.
IVAN KLÍMA – KOSTLIVEC POD KO-
BERCE A JINÉ PRÓZY (autorské ãtení aj.) 

19. 6. 18.00 hod.
TAHÁKY, MALÒVKY A âMÁRANICE
(v˘stava netradiãních v˘tvarn˘ch dûl) 

20. 6. Jiráskovo námûstí 11.00 hod.

VELKÁ „ZAHRADNÍ SLAVNOST“ (pfie-

hlídka módy, v˘tvarné tvorby, gastronomie

a fiemesel. Realizováno za finanãní podpory

mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz. 

22. 6. 18.00 hod.
GARDEN PARTY – ÎIVÉ KVETY (SR) 
(po koncertû hrají DJ Kry‰tof a DJ Kolumbus

hodnû dobr˘ bigbít na závûr ‰kol. roku!)

23. 6. 18.00 hod.
·PANùLSKÉ PYRENEJE (pfiedná‰ka)

26. 6. 18.00 hod.
SLAM POETRY (soutûÏ v pfiednesu vlast-

ních textÛ, pfiihlá‰ky v klubu Atlantik)

27. 6. 18.00 hod.
POLITICKÉ PROCESY PADESÁT¯CH
LET VE SVùTLE ODTAJNùN¯CH DO-
KUMENTÒ (pfiedná‰ka P. ·imíãka u pfiíleÏitos-

ti Dne památky obûtí komunistického reÏimu)

RYTMUS ÎIVOTA A TANEC DU·E (cy-

klus 6 lekcí proÏitkové taneãní terapie, více

www.tanecduse.net) – kaÏdou st od 19 hod. 

KOUZLO POHYBU - bfii‰ní tance, relaxace

KaÏdou st v 18 hod. a ve ãt od 10 hod. 

● ● ●

Pfiipravujeme: Pfiímûstsk˘ tábor s v˘ukou jíz-

dy na koni ve dnech od 21. do 25. 8 a od 28. 8.

do 1. 9. 2006. Pfiihlá‰ky do 30. 6. v klubu 

Atlantik, tel. 599 527 110.

1. 6. Jazz

FACING WEST TRIO 
2. 6. Blues

MORIBUNDUS (P. VITÁSEK, I. O. KRAJI-

NA, J. B. PERZYNA, J. OÎANA, L. ·IPULA,

M. âERMÁK) 

6. 6. 18.00 hod.
JAZZ TALENT– P¤EHLÍDKA ZU· OS-
TRAVA-MAR. HORY
7. 6. DVD projekce

DAVID GILMOUR 
8. 6. v klubu Fabric Koncert

LADÍ - NELADÍ 
PO¤AD âT OSTRAVA

10. 6. Koncert

KLIPR
13. 6. Koncert

LEGENDY SE VRACÍ (A. CIVOPULOS, R.

IZAIÁ·, P. ·I·KA, L. PY·KO)

14. 6. DVD projekce

JETHRO TULL
16. 6. Koncert

ALE· NAVRÁTIL & DRIVE WAVE & 
UNISEXIFY
21. 6. DVD projekce

SCORPIONS - ACOUSTICA
23. 6. Jazz 

JAZZYK 
25. 6. 3. kolo turnaje ve scrabble
PARNÍKOVÁ GRAND PRIX 

26. 6. v 19.00 hod. Swing

LR COSMETIC BIG BAND EDY ·UR-
MANA
28. 6. DVD projekce

GUANO APES 
30. 6. Jazz

DANA VRCHOVSKÁ & JI¤Í URBÁNEK
BAND

1. 6. 14.00 hod.
HURÁ PRÁZDNINY! (hry a soutûÏe k svát-

ku dûtí)

5. 6. 9.00 a 10.30 hod.
HOLOCAUST (pfiedná‰ka) pro Z· 

6. 6. 9.00, 10.00 a 11.00 hod.
INDIÁNSKÉ LÉTO ANEB DEN DùTÍ V IN-
DIÁNSKÉ VESNIâCE NAFIFEJDÁCH
7. 6. na hfii‰ti Z· Gen. Píky 17.00 hod.
VOLEJBALOV¯TURNAJ DùTÍ ARODIâÒ
8. 6. 9.00 a 10.30 hod.
KRIMINALITA MLÁDEÎE pro Z· 

9. 6. 19.00 hod.
TÓNY CEST NA SLEZSKOOSTRAV-
SKÉM HRADù (kapela Tempo di vlak a host)

13. 6. 9.00 a 10.15 hod.
ZÁVISLOST NAALKOHOLU pro Z·

14. 6. na hfii‰ti Z· Gen. Píky 17 hod.
FOTBALOV¯ TURNAJ DùTÍ
15. 6. 18.00 hod.
NOâNÍ HVùZDY (ostravská travesti skupina)

16. 6. 8.30 a 10.00 hod.
SEKTY (pfiedná‰ka) pro S· 

18. 6. 15.00 hod. 
ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA (vy-

stoupení kouzelníka)

20. 6. 9.00 a 10.15 hod.

TAJEMNO A ZÁHADY pro Ïáky Z·

21. 6. 9.00 a 10.30 hod.
·KOLA KONâÍ, ZVONEK ZVONÍ (zába-

va pro dûti) 

21. 6. na hfii‰ti Z· Gen. Píky 17.00 hod. 
TENISOVÉ ZAâÁTKY pro dûti do 12 let 

22. 6. 10.00 hod. 
NA STARTU PRÁZDNIN (soutûÏe) 

23. 6. 17.00 hod. 
TANEâNÍ ZÁBAVA (pro seniory a nejen pro nû)

26. 6. 9.00 a 10.30 hod.
O PRINCEZNù SLÁVCE 
27. 6. 9.00 a 11.00 hod.
RONJA, DCERA LOUPEÎNÍKA (pohádka)

28. 6. na hfii‰ti Z· Gen. Píky 17.00 hod.
VOLEJBALOV¯ TURNAJ dívky do 15 let

● ● ●
Pfiipravujeme pfiímûstské tábory: od 10. do 14.

7. a od 21. do 25. 8. 2006. V t˘dnu od 10. do 14. 7.

v˘lety Landeckou nauãnou stezkou (s opékáním

párkÛ a hledáním pokladu), do hvûzdárny, projíÏì-

ky na koních, bowling aj. V t˘dnu od 21. do 25. 8.

se dûti stanou indiány, zoology v zoo, turisty, pfiíro-

dovûdci a atlety. Cena t˘denního turnusu 650 Kã

(obûdy, pitn˘ reÏim, jízdné, vstupné, poji‰tûní).

Sraz vÏdy v 9 hod. v KD Gama. Informace a pfii-

hlá‰ky do 4. 7., tel. 596 611 760.

5., 12., 19. a 26. 6. 15.30 hod. 
SPORT V AKCI! (fotbal aj. sporty pro dûti)

6., 13., 20. a 27. 6. 14.00 hod.
JAK NA TO (pohybové studio pro dûti)

5. a 6. 6. 9.00 a 10.15 hod.
ANO, NEBO NE! (soutûÏe) pro M·

9. 6. 10.00 a 14.00 hod.
VESELÁ ·KOLKA
10. 6. a 24. 6. 10.00 - 19.00 hod.
LAN PARTY (setkání poãítaãov˘ch nad‰en-

cÛ) pro dûti a mládeÏ

15. 6. 9.00 a 10.15 hod.

ZVONEK ZVONÍ, ·KOLA KONâÍ
21. 6. 13.30 hod.
KAMARÁDI LÉTA (hry a soutûÏe) 

22. 6. 14.00 hod.
VESELÁ ·KOLKA
26. a 27. 6. 9.00 a 10.30 hod.
KOUZLO ANIMACE pro dûti

30. 6. 10.30 hod.
V·ICHNI ZAJEDNOHO! (sportovní soutûÏe)

● ● ●
Pfiipravujeme pfiímûstsk˘ tábor: LETNÍ
PRÁZDNINOV¯ KOLOTOâ (více na str. 4)

596 121 765

mimo sobotu 
a nedûli
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1. - 2. 6. FAKTOTUM Nor., USA2005, 94 min.
Film o Ïivotû bufiiãe a literáta Ch. Bukowského

z období, kdy psaní povídek prokládal bujar˘m

pitím alkoholu a hrátkami s Ïenami.

Ve ãt v 17.00 a v 19.30 hod., v pá v 17.00 hod.
2. 6. NOC S NABROU·ENOU B¤ITVOU

Francie 2003, 85 min.
Horor: Odlehl˘ dÛm v polích, pes, pût lidí a je-

den chlapík s dodávkou. Ve 20.00 hod.
6. - 9. 6. âAS, KTER¯ ZB¯VÁ

Francie 2005, 90 min
Drama o smyslu Ïivota. ReÏie F. Ozon.

V út a ve st v 17.00, ve ãt a pá ve 20.00 hod.
AMORES PERROS - LÁSKA JE KURVA

Mexiko 2000, 153 min
Film nominovan˘ na Oscara.

V út a ve st v 19.30, ve ãt a pá v 17.00 hod.
13. - 14. 6.
A TOU NOCÍ NEVIDÍM ANI JEDINOU
HVùZDU Nûmecko 2005, 109 min.

Poslední dny Ïivota spisovatelky B. Nûmcové.

V út a ve st v 17.00 a v 19.30 hod.
15. - 16. 6. THX 1138

USA 1971 - 2005, 88 min.
Sci-fi z labyrintu, kde je popírána jedineãnost

jedince a jeho v˘znam. V 17.00 a v 19.30 hod. 
19. – 21. 6. MATCH POINT - HRA OSUDU

USA, V. Brit. 2006, 124 min. 
Drama o vztahovém trojúhelníku. Parodická aÏ

cynická fra‰ka Woodyho Allena.

V po v 17.00 hodin, v út a ve st v 19.30 hod.
NEPOHODLN¯ USA, V. Brit. 2005, 129 min.
ManÏel brutálnû zavraÏdûné aktivistky v Sever-

ní Keni chce vy‰etfiit její smrt na vlastní pûst.

V út a ve st v 17.00, ve ãt a pá v 17.00 a v 19.30 hod.
27. - 28. 6. INDIÁN A SEST¤IâKA

âesko 2005, 90 min.
Osobit˘, civilnû zpracovan˘ pfiíbûh o lásce me-

zi rozháran˘m chlapcem a sebevûdomou Ïe-

nou. V út a ve st v 17.00 a v 19.30 hod.

29. - 30. 6. TRÁVA
USA, Nûmecko, 2005, 109 min.

Muzikál o americké mládeÏi a marihuanovém

opojení. Ve ãt a v pá v 17.00 a v 19.30 hod.
FILMOV¯  KLUB

5. 6. K¤IÎNÍK POTùMKIN
Sovûtsk˘ svaz 1925, 75 min.

Proslulé drama z roku 1925 reÏiséra Ejzen‰tej-

na (restaurovaná verze). V 17.00 a v 19.30 hod.
12. 6. VEâER KANADSKÉHO ANIMO-
VANÉHO FILMU

Kanada 1971 - 2004, 73 + 54 min.
V 17.00 a ve 20.00 hod.

19. 6. KACHNÍ SEZONA
Mexiko 2004, 90 min.

Pfiíbûh rodiny – komedie. V 19.30 hod.
26. 6. JEDINÁ NOC

Francie, Belgie 2006, 100 min.
Drama: Julien potká vystra‰enou dívku, jíÏ se

stane doslova posedl˘. V 17.00 a v 19.30 hod.

www.ckv-ostrava.cz

V˘stavní síÀ
od 1. 6. do 28. 7.

VÁCLAV KRUâEK (1955)
Ostravsk˘ rodák, kter˘ Ïije a pracuje 

stfiídavû v Austrálii a v âR, se pfiedstaví

nov˘mi „australsk˘mi“ pracemi, které

vznikly odrazem sluneãních paprskÛ

od leskl˘ch kovov˘ch fólií.

V˘stavní prostory II. NP
do 30. 6.

LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
Vzácné a jedineãné druhy kolibfiíkÛ, jejich

Ïivot v pfiírodû a ekologie. 

V̆ stava ve spolupráci se Slezsk˘m

zemsk˘m muzeem v Opavû a za finanãní

podpory statutárního mûsta Ostravy.

tel. 596 138 937
po-pá 10.00 - 17.00   

SAREZA
Láznû Moravská Ostrava

Sokolská tfi. 2590
Provozní doba - ãerven 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 - 16.00 17.00 - 21.30

ât 6.00 - 14.00 17.00 - 21.30

Pá 6.00 -   7.00 11.00 - 19.00

So 8.00 - 18.00

Ne 8.00 - 18.00

Vstupné je ãasovû omezeno v so a ne na dvû hodiny.

Venkovní areál
Otevfieno jen za pfiíznivého poãasí. K dispozici dûtské

brouzdali‰tû, louky na  slunûní, sprchy, dûtsk˘ koutek,

pláÏov˘ volejbal. Po - Ne  9.00 - 18.00

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 11.00 - 20.00

ât muÏi 14.00 - 20.00

Pá Ïeny 13.00 - 19.00

So muÏi 8.00 - 18.00

Nabízíme klasické masáÏe.

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 - novû v podchodu pod
Fr˘dlantsk˘mi mosty, 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 U Stadionu - garáÏ 1. NP 1 21,50

na pozemku parc. ã. 2294/11

LAER, v. o. s. 28. fiíjna 106/18 1., 2. NP 2 112,10

Puchmajerova 9 – sluÏby, kanceláfi, ateliér 1. NP 1 18,50

tel. ã. 596 115 114

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

NádraÏní 195 – prodejna, kanceláfi

tel. ã. 596 136 313 U Tiskárny 539/2 1. NP 2 45,00

– fotogalerie s obãerstvením

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.

Doprovodné programy 
- Muzejní noc dne 2. 6. od 17.30 do 24. hod.

Program v Ostravském muzeu, v Divadle loutek

Ostrava, v Komorní scénû Aréna, v Knihovnû

mûsta Ostravy a v dal‰ích institucích pro zájemce

zdarma! 

- Akce na pfiívozském dopravním hfii‰ti od

14 hod.: 3. 6. Den dûtí – dortiáda, 24. 6. Den otcÛ

(soutûÏe, v nichÏ se dûti utkají se sv˘mi tatínky).

- Florbalov˘ turnaj Fat Pipe Cup 2006 ve

dnech 22. aÏ 25. 6. na nám. Sv. âecha, v hale SA-

REZA na Hru‰ovské ul. 20, ve sportovní hale na

Varenské ul. 40, v âapkovû sokolovnû a ve spor-

tovní hale Vítek v HrabÛvce. Více na www.fatpi-

pe.cz/cup/.

- Pfiehlídka dechov˘ch orchestrÛ ve dnech

28. 6. aÏ 1. 7. na Jiráskovû nám.: 28. 6. v 15 hod.

Mûstská dechová hudba Rybnik (Polsko), 29. 6.
v 10 hod. Mûstsk˘ dechov˘ orchestr Trenãín

(Slovensko), 15 hod. Dechová hudba KWK Zofi-

jowka (Polsko), 30. 6. v 10 hod. Dechová hudba

KWK Sosnice (Polsko), v 15 hod. Dechov˘ or-

chestr mlad˘ch Jistebník, 1. 7. v 10 hod. Dechov˘

orchestr Biala (Polsko).

Více na www.centrumzije.cz (kot)

Mistrovství âR ve stolním tenise vozíãkáfiÛ

2006 se uskuteãnilo pod zá‰titou hejtmana E.

To‰enovského ve dnech 4. aÏ 7. 5. v hale TJ

Mittal Ostrava na Varenské ul. Do sou-

tûÏení se pfiihlásilo 21 muÏÛ a tfii Ïeny.

V‰ichni bojovali o co nejlep‰í umístûní.

Obdivuhodná na v‰ech soutûÏících byla

radost, s jakou se do turnaje zapojili. 

Mistrovství bylo doprovodnou akcí

projektu Centrum Ïije a finanãnû na její

konání pfiispûl také MOb MOaP. Vítû-

zové: M. Páralová (TJ Invaclub Lo‰ti-

ce) - dvouhra Ïen - para, M. Zvolánek

(SKV Ostrava) - dvouhra muÏi – kvad-

ru, R. Tau‰ (LSKV Liberec) - dvouhra

muÏÛ – para, R. Tau‰ (LSKV Liberec) – open,

F. Glazar – J. Sucharda (SKV Praha) - ãtyfihra

open. Text a foto: (kr)

MÛÏe vás zajímat 
z jednání rady mûstského obvodu 

30. 3., 20. 4. a 11. 5. 2006

✔ RMOb rozhodla 
◆ zru‰it poplatek za pouÏití WC na vefiej-

n˘ch záchodcích u hotelu Imperiál od 1. 6.
2006,

◆ pouÏít odvod ãásti v˘tûÏku z provozova-
n˘ch v˘herních hracích pfiístrojÛ za rok
2005 ve v˘‰i 3 mil. 760 tis. Kã na ekologii 
a 3 mil. 760 tis. Kã na úãelové dotace (uvede-
né finanãní prostfiedky odvedli mûstkému obvo-
du MOaP provozovatelé v˘herních pfiístrojÛ 
umístûn˘ch v na‰em obvodu), 

◆ pfiijmout do majetku statutárního mûs-
ta Ostravy, mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, finanãní dar 60 000 Kã od
firmy BorsodChem MCHZ, s. r. o., se sídlem
O.-Mariánsk˘ch Horách (peníze jsou urãeny

do Fondu na obnovu dûtsk˘ch hracích prvkÛ), 

◆ o pfiidûlení vefiejn˘ch zakázek na reali-
zaci akcí: 

M· Varenská - rekonstrukce zahrady ucha-

zeãi ELSPOL, spol. s r. o., Mor. Ostrava (cena

2 586 009 Kã), Regenerace sídli‰tû Varenská –

5. etapa uchazeãi Ostravské stavby, a. s. (cena

13 413 983 Kã) 

◆ o zadání zakázek na realizaci akcí:
Rekonstrukce ulice ·kroupovy (ELSPOL,

spol. s r. o., Ostrava, za 857 537 Kã), Rekon-

strukce ulice ·ubertovy (IKOMOSTAV, s. r. o.,

O.-Kunãice, za 926 992 Kã), Rekonstrukce

chodníku Bieblova (InÏen˘rské sítû Ostrava, s.

r. o., za 1 244 876 Kã), Rekonstrukce chodníku

Harantova (ELSPOL, spol. s r. o., Ostrava, za

806 715 Kã), Rekonstrukce ulice Musorgského

(InÏen˘rské sítû Ostrava, za 1 055 000 Kã), 

◆ o vyhlá‰ení vefiejn˘ch zakázek na reali-
zaci akcí: 

Rekonstrukce ulice Gregorova, Rekonstruk-

ce ulice Fügnerova, M· Podûbradova - úprava

zahrady, Cyklistická stezka Pfiívoz – 4. etapa

(v˘stavba úseku od tramvajového obrati‰tû
k mostu pfies âern˘ potok), Dûtské hfii‰tû Fifej-

dy II (v rámci akce bude provedena rekon-
strukce dvou stávajících dûtsk˘ch hfii‰È ve vnit-
robloku domÛ v ul. J. Brabce vã. doplnûní hra-
cích prvkÛ, oplocení a vefiejného osvûtlení),

◆ zmûnit „Zásady hospodafiení s byty ve
vlastnictví mûsta Ostravy - mûstského obvo-
du Moravská Ostrava a Pfiívoz“ – ãl. 10 bod
5) a bod 7) a zmûnit „Pfiílohu ã. 1“ (více in-
formací podá odbor správy a prodeje majetku,
telefonní ãíslo 599 444 204, také jsou na
www.moap.cz/samosprava-mob/predpisy/).

✔ RMOb souhlasila
◆ se zfiízením odlouãeného pracovi‰tû Zá-

kladní umûlecké ‰koly, Ostrava-Muglinov,
U Jezu 4, pfii Základní ‰kole Ostrava, Zele-
ná 42. (ko)

Stojí za pozornost 
V rámci programu prevence zneuÏívání ná-

vykov˘ch látek a kriminality mládeÏe zorgani-

zoval F. Mamula – pfiedseda pfiedstavenstva 

Asociace squashov˘ch center 3. roãník turnaje

ostravsk˘ch Z· ve squashi. Probûhl 16. 5. ve

Squash centru v Mar. Horách. Hynek Vojtasík,

fieditel Z· Zelená, uvedl, Ïe za jeho ‰kolu se

turnaje zúãastnili M. Toko‰, O. Vaculík a K.

Hlaváãková (v‰ichni z 9. A). Martin Toko‰ do-

sáhl obrovského úspûchu. Vybojoval v celko-

vém pofiadí 2. místo, ãímÏ si zajistil nominaci

do reprezentaãního druÏstva mûsta Ostravy,

které sehraje pod patronací Asociace squasho-

v˘ch center ve dnech 21. a 22. 6. utkání mezi

mûsty Ostrava a Praha. ¤editel Vojtasík ÏákÛm

dûkuje za perfektní reprezentaci ‰koly. (k)

BBBoojjoovvaa ll ii   oo nnee jj lleepp‰‰ íí   uummííss ttûûnn íí



Prof. RNDr. Zdenûk Stuchlík, CSc. - dûkan

Filozoficko-pfiírodovûdné fakulty Slezské uni-

verzity v Opavû, je znalcem teoretické fyziky

a mezinárodnû uznávan˘m vûdcem, kromû to-

ho i ãlovûkem, jenÏ svou fotografickou tvor-

bou obohacuje svût umûní. Má za sebou 16 au-

torsk˘ch v˘stav v âR a zahraniãí. Do 5. kvûtna

mohli jeho díla obdivovat náv‰tûvníci V̆ stavní

sínû Sokolská 26 na v˘stavû Mytické mûsto,

kterou uspofiádalo Centrum kultury a vzdûlává-

ní Moravská Ostrava ve spolupráci se Slezskou

univerzitou  v Opavû. 

Autor na vernisáÏi prozradil, Ïe vystavené

fotografie byly vytvofieny hlavnû ve snaze

„zhmotnit“ harmonii vûcí, jeÏ nás obklopují.

Na Mytické mûsto se pfii‰la podívat i námûst-

kynû hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr.

Jaroslava Wenigerová, starosta MOb MOaP

ing. Lubomír Karpí‰ek a místostarosta Mgr.

Vilém Antonãík (na snímku 2 vlevo, vedle au-

tora). V̆ stava byla pak v polovinû kvûtna pfie-

nesena do prostor univerzity v anglickém Ox-

fordu, kde bude do konce ãervna. 

Text a foto: (kv)

V obfiadní síni Nové radnice si pfii zlaté

svatbû dne 29. dubna potvrdili své dávné

rozhodnutí Ïít spoleãnû manÏelé RÛÏena

a Josef Pí‰tûlákovi. Obfiad vedl ãlen Zastu-

pitelstva mûstského obvodu Moravská Os-

trava a Pfiívoz Mgr. Jaroslav Sk˘ba. Bûhem

nûj bylo pfiipomenuto to nejdÛleÏitûj‰í ze Ïi-

vota manÏelského páru. Do rodinné historie

patfií, Ïe pan Josef

se narodil v Lís-

kovci (okres Kro-

mûfiíÏ) a po vyu-

ãení mechanikem

nastoupil jako fii-

diã u âSAD. Je

pozoruhodné, Ïe

jezdil na dálko-

v˘ch tratích bez

nehody aÏ do dÛ-

chodu. Jeho man-

Ïelka pochází z

Ostravy, vyuãila

se cukráfikou a ce-

l˘ Ïivot se vûno-

vala péãi o rodinu.

Dodnes pr˘ umí 

ty nejbájeãnûj‰í buchty. ManÏelé vychovali

dvû dcery a nyní mají radost i ze sv˘ch ãtyfi

vnouãat, kter˘m vûnují v‰echen svÛj voln˘

ãas. Pan Josef se mimo jiné hodnû zajímá

o fotbal. Paní RÛÏena se stále stará o domác-

nost, aby právû tam bylo v‰e v co nejlep‰ím

pofiádku. (evk)
Foto: Kamila Kolowratová

Pfiipomínáme slavnostní veãer konan˘ 24.
dubna u pfiíleÏitosti 10. v˘roãí zaloÏení klubu
Parník. V úvodu programu pfiedal se slovy dí-
kÛ místostarosta MOb MOaP Vilém Antonãík

obrovskou kytici fieditelce Centra kultury
a vzdûlávání Marii Janákové (málem ji neu-
nesla!), protoÏe právû ona iniciovala zrod to-
hoto klubového zafiízení, dnes velmi známého

nejen ve svûtû muzikantÛ, a dotáhla zámûr na
jeho realizaci s podporou mûstského obvodu
MOaP, jak se fiíká - do zdárného konce.

¤editelka s dojetím vzpomínala i na oka-

mÏiky, které pfiedcházely 
otevfiení Parníku: „Znám˘
ostravsk˘ v˘tvarník Jifií Su-
rÛvka uÏ zaãal instalovat své
obrazy, které dodnes klub
zdobí, kdyÏ se autor interiéru
ing. arch. Milan S˘korsk˘
rozhlédl a pronesl památnou
vûtu ,Tady to vypadá jako na
parníku’, a mnû se najednou
vybavily staré kolesové par-
níky na Mississippi, pfietéka-
jící jazzem, kter˘ mûl b˘t pilí-
fiem klubové dramaturgie
a jehoÏ první koncerty uÏ pfii-

pravoval ostravsk˘ jazzman a skladatel Boris
Urbánek s pfiáteli z Jazzové nadace. Název
byl tady a Parník mohl 24. dubna 1996 vy-
plout na svou první platbu se slavnou posád-

kou na palubû, tvofienou Borisem Urbánkem
a TUTU, zpûvákem Peterem Lipou a s ame-
rickou kapelou Adama Holzmana, dfiívûj‰ího
pianisty v orchestru Milese Daviese.”

Veãer k jubileu samozfiejmû nemohl b˘t ji-

n˘, neÏ hlavnû naplnûn˘ jazzem. Vystoupil 

opût Boris Urbánek (foto 2) se skupinou TU-

TU a Peter Lipa (foto 3), ãerstv˘ drÏitel slo-

venské ceny Zpûvák roku v jazzové kategorii,

se svou kapelou. PosluchaãÛm se tajil dech.

V‰ichni byli skvûlí! Také Michal Îáãek (fo-

to 5), Vlastík ·mída a Rudolf Bfiezina (foto 6).

Lipa navíc neopomnûl fiíci: „Takov˘ klub
není nikde jinde. VaÏte si ho a chraÀte!“

Dramaturg Pavel Giertl, kter˘ v Parníku pÛ-

sobí osm a pÛl roku, dostal od sv˘ch pfiízniv-

cÛ kapitánskou ãepici a so‰ku Andûla (na

snímku 4 s hercem V. Polákem). AÈ se mu dafií

dal‰í skvûlá plavba! Text a foto: (ek)

4ãerven 2006

Blahopfiejeme jubilantÛm
z mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, narozen˘m v ãervnu,

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

Antonie Adamãíková
Eli‰ka Adámková
Pavla Aujeská 
Aranka Janatová 
Anna Krpcová

Îofie Kutûjová 
Adolf Lindert 
Ludmila Mi‰urcová

Anna Neuwirthová
Irena Obsadná
Ludmila Pavlíková 
Eduard Saletník
Aloisia VyleÏíková

Klub Parník – deset let perspektivní minulosti 

¤ekli si opût ano po padesáti letech

Stuchlíkovy fotografie do Oxfordu 

Kafira nabízí sluÏby zrakovû postiÏen˘m
SdruÏení Kafira je nestátní nezisková orga-

nizace, která pÛsobí ve ãtyfiech mûstech (Opa-

va, Fr˘dek-Místek, Ostrava a Nov˘ Jiãín)

a nabízí sluÏby obãanÛm se zrakov˘m posti-

Ïením, star‰ím 15 let. V bfieznu bylo slavnost-

nû otevfieno právû ostravské stfiedisko tohoto

sdruÏení. Nachází se v Moravské Ostravû

v domû ã. 44 na NádraÏní ul. Je to v nebyto-

v˘ch prostorách, jeÏ mu byly pronajaty mûst-

sk˘m obvodem Moravská Ostrava a Pfiívoz. 

Na zafiízení ostravského stfiediska se v den

otevfiení pfii‰el podívat kromû jin˘ch hostÛ ta-

ké místostarosta MOb MOaP ing. Václav Ja-

nalík (na snímku 1). Bûhem náv‰tûvy uvedl,

Ïe mûstsk˘ obvod pomohl pfii rekonstrukci

místností a Ïe to není jeho ojedinûlá pomoc

neziskov˘m organizacím. I mnoh˘m dal‰ím

byly pronajaty nebytové prostory za zv˘hod-

nûn˘ch podmínek. 

âinnost sdruÏení Kafira se v Ostravû sou-

stfieìuje hlavnû na bezplatné poradenství

a poãítaãové kurzy na PC se speciálním soft-

warem. Poradenská ãinnost je zamûfiena na

pomoc klientÛm pfii hledání zamûstnání, zís-

kání kompenzaãních pomÛcek, vy-

fiizování státní sociální podpory, dÛ-

chodového zabezpeãení nebo pfii

jednání na úfiadech. Poskytují se

rovnûÏ informace o moÏnostech stu-

dia ãi konzultace s psychologem.

Poãítaãové kurzy (za velmi nízké

poplatky) jsou buì akreditované, ãi

se realizují podle individuálních po-

ÏadavkÛ klienta. SdruÏení Kafira ta-

ké organizuje haptické kurzy, spin-

ning, hippoterapii, v˘lety, exkurze

a dal‰í jednorázové akce. 

Noví zájemci o sluÏby by si mûli
nejdfiíve domluvit schÛzku telefo-
nicky, a sice na ãísle 777 574 358.

Text a foto: (ek)

Fotbalová mise Prázdninov˘ kolotoã 
Za nûkolik málo t˘dnÛ budou mít dûti ‰kol-

ní prázdniny a rodiãe musí fie‰it problém, jak

vyplnit jejich voln˘ ãas. Kulturní zafiízení Jíz-

dárna má pro nû tip – vlastní zajímav˘ pro-

gram, nazvan˘ Letní prázdninov˘ kolotoã 

aneb Dnes budu velk˘…. Bûhem nûj se ‰kolá-

ci seznámí s atraktivním prostfiedím nûkte-

r˘ch pracovi‰È, profesemi a dal‰ími aktivitami

dospûl˘ch. Program je pofiádán ve tfiech tur-

nusech a v dan˘ den vÏdy od 8 do 16 hodin.

Zájemci se musí dopfiedu pfiihlásit, a to do 23.

6. v KZ Jízdárna. Cena turnusu je 700 Kã (po-

ji‰tûní, stravné, nápoje, jízdné a vstupné). Ví-

ce informací na tel. ãísle 596 626 852. 

I. turnus od 10. do 14. 7.: 10. 7. Policista

(exkurze na pracovi‰tû PâR, beseda, sport),

11. 7. Cyklista (cyklistické soutûÏe a kvízy

s dopravní tematikou), 12. 7. Umûlec (v˘let

na zámek v Barto‰ovicích s umûl. progra-

mem), 13. 7. Horolezec (in-door lezení na

9metrovou stûnu aj. sport), 14. 7. Olympionik

(v‰echny sportovní disciplíny naruby).

II. turnus od 21. do 25. 8.: 21. 8. Indián

(maskování, váleãné hry v Indiánské vesniã-

ce), 22. 8. Závodník (dopravní hfii‰tû plné

znaãek a soutûÏí), 23. 8. Golfista (v˘uka na

cviãné louce Avion, turnaje), 24. 8. Archeolog

(exkurze do Archeoparku Chotûbuz), 25. 8.
Sportovec (velk˘ turnaj o cenu Atlet prázd-

nin). 

III. turnus od 28. 8. do 1. 9.: 28. 8. PoÏár-

ník (exkurze, beseda, sport), 29. 8. ¤idiã (do-

pravní soutûÏe, spoleãenské hry), 30. 8. Aero-

bik (pro dívky aerobik, pro kluky box pytel),

31. 8. Robinson (rybafiení, tábornické rady

v revíru Buãina), 1. 9. Tenista (v˘uka, turnaj

ve stolním tenisu). (e)

Nedávno byla na Jiráskovû námûstí v rámci

tzv. Hyundai fotbalové mise umístûna jedno-

denní v˘stava, která nejen fanou‰kÛm kopané

pfiipomnûla, Ïe se blíÏí Mistrovství svûta ve

fotbale 2006, jeÏ probûhne v období od 9. 6.

do 9. 7. ve dvanácti nûmeck˘ch mûstech. Kro-

mû ní byl tamtéÏ postaven ãtyfimetrov˘ balon

„Hyundai Goodwill Ball“, kter˘ spolu s v˘-

stavou do 15. kvûtna putoval po ãesk˘ch mûs-

tech. 

Obfií míã bude vystaven pfii zahajovacím ce-

remoniálu na MS. Podobn˘mi se bude prezen-

tovat i dal‰ích 31 státÛ, jeÏ se probojovaly na

‰ampionát v Nûmecku. Na kaÏdém balonu jsou

podepsány v˘znamné osobnosti i velcí fando-

vé fotbalu. K podpisu mohli nad‰enci pfiidat

i svÛj vzkaz fotbalov˘m reprezentantÛm. Sta-

rosta mûstského odvodu MOaP ing. Lubomír

Karpí‰ek (viz foto) napsal: Jdem na nû! 

Míãe budou také neobvykl˘mi talismany

t˘mÛ pfii jednotliv˘ch zápasech a budou vÏdy

vystaveny v místû utkání soupefiÛ. 

Souãástí uvedené mise byl zábavn˘ pro-

gram (hry, soutûÏe aj.) a také charitativní sbír-

ka, jejíÏ v˘tûÏek bude vûnován na rozvoj

sportovní ãinnosti mládeÏe z dûtsk˘ch domo-

vÛ. Text a foto: (Ek)

JanáãkÛv máj
Mezinárodní hudební festival JanáãkÛv máj

Ostrava 2006 potrvá aÏ do 9. ãervna. Dne 1. 6.
se uskuteãní od 19.30 symfonick˘ koncert

v DK mûsta Ostravy (vystoupí Janáãkova fil-

harmonie Ostrava, dirigent T. Strugala

a houslista I. Îenat˘. 3. 6. v Janáãkovû kon-

zervatofii probûhnou 2 koncerty (od 15

a 17.30 hod.) pod názvem Pocta Mozartovi

(interpreti Camerata Janáãek, klavírista N.

Heller, PraÏské klavírní duo). Stejn˘ hlavní

název má koncert konan˘ od 20 hod. na slez-

koostravském hradû (vystoupí E. Dfiízgová-

Jiru‰ová, Komorní orchestr Janáãkovy kon-

zervatofie, dirigent P. ·umník). I dal‰í pro-

gram Hommage a Beatles je v neobvyklém

prostfiedí, a sice v Hornickém muzeu na Lan-

deku dne 4. 6. od 17 hod. (slavné evergreeny

v jazzovém podání zahrají Gamavilla quartet

a klavírista M. Svoboda). 5. 6. v 19.30 hod.

bude koncert v Janáãkovû konzervatofii (inter-

preti Komorní orchestr B. MartinÛ, dirigent J.

·tych, pûvec R. Novák). 6. 6. v 19.30 hod.

zaãne vystoupení âeského národního symfo-

nického orchestru v DK mûsta Ostravy (diri-

gent Ch. Olivieri-Munroe, hobojista D. Fol-

t˘n). 7. 6. v 19.30 bude koncert v kostele sv.

Václava (skladby z doby renesance zahraje

Ensemble Unicorn Wien). 8. 6. v 19.30 hod.

opût program v Janáãkovû konzervatofii (in-

terpreti Kodályho a Stamicovo kvarteto). Fes-

tival zakonãí Mozartovo Requiem v DK mûs-

ta Ostravy 9. 6. (interpreti Akademick˘ sbor

Îerotín Olomouc, zpûváci P. âernoch, A. Ka-

livodová, I. Kancheva, Z. Plech, PraÏská ko-

morní filharmonie, Vysoko‰kolsk˘ pûveck˘

sbor Ostrava, dirigent K. Zehnder). Více in-

formací napfi. na www.janackuvmaj.cz. (ko)

Pro chvíle volna
◆ V galerii Gaudeamus v DK mûsta Os-

travy do 27. 6. trvá v˘stava fotografií Institutu

tvÛrãí fotografie Slezské univerzity v Opavû. 

◆ V galerii Magna je od 31. kvûtna do 7.

7. v˘stava slovenského umûlce, nazvaná Mi-

lan Boãkay - vizuálne kalambúry a paradoxy

(vernisáÏ v 18 hod., otevfieno po - ãt od 9.00

do 18.00, pá od 9.00 do 15.30 hod.).

◆ V kostele sv. Václava se uskuteãní 12. 6.

od 19 hod. koncert O lásce a vûcech rozliã-

n˘ch (úãinkují E. ·porerová, M. Gurbal, J. Fi-

‰ar, J. Hanousek, E. Novotná a R. Mike‰ka). 

◆ Z programÛ na slezskoostravském
hradû: 11. 6. Slezskoostravsk˘ den dûtí (od

10 hod.), 28. 6. pfiedstavení Národního diva-

dla moravskoslezského v Ostravû, nazvaná 

Olympiáda (v 10 hod.), Aitna (v 19 hod.), 29.

6. Olympiáda (v 10 hod.). 

◆ Galerie Beseda vystavuje do 30. 6. díla

malífie a grafika Michaela Rittsteina. (kt)


