
Uãitelky a dûti z Matefiské ‰koly ·afafiíkova

dne 23. kvûtna pfiipomnûly rodiãÛm a také ‰ir-

‰í vefiejnosti, Ïe jejich ‰koliãka byla na sídli‰ti

za sadem BoÏeny Nûmcové otevfiena pfied 30

lety. Samozfiejmû nemohli to udûlat jinak, neÏ

slavnostním programem. K nûmu hned v úvo-

du patfiilo pfiedání kytice fieditelce Olze âe-

chové, coÏ za zfiizovatele M·, tedy mûstsk˘

obvod MOaP, s radostí udûlal starosta ing.

Lubomír Karpí‰ek (viz foto). Pak se dûti v‰em

pfiítomn˘m pochlubily vtipn˘m vystoupením

Jak se ‰kolka narodila a následovalo pasování

tûch nejstar‰ích na ‰koláky: Poplácání velkou

vafieãkou a pfiedání upomínkov˘ch dárkÛ mûli

na starosti hlavnû fieditelka ‰kolky, starosta

a místostarosta Mgr. Vilém Antonãík (na

snímku dole). 

ProtoÏe oslava tfiicetin M· byla vlastnû vel-

k˘m dárkem dûtem, nechybûly ani dva velké

dorty, na nichÏ si dûtské mlsné jaz˘ãky velmi

pochutnaly. A aby den oslavy byl co nejhezãí,

byl na ni pozván také klaun Hopsalín. Ten 

dokázal písniãkami, legráckami a tancem za-

ujmout i dospûlé!

Zajímavosti z M· ·afafiíkova
◆ Do M· nyní dochází 64 dûtí a realizuje

se v ní vzdûlávací program Barevn˘ svût – 

abeceda objevování.

◆ Rozvíjí se spolupráce s TJ Sokol Pfiívoz,

díky níÏ mohou ‰koláãci chodit do tûlocviãny

sokolovny na Fügnerovû ul. (která se jim líbí

pro svou velikost) a letos tam dokonce netra-

diãnû oslavili Den matek. 

◆ Byla navázána spolupráce se Stfiední 

umûleckou ‰kolou v Podûbradovû ul. a v˘-

tvarné práce jejích studentÛ uÏ zkrá‰lily inter-

iér M·.

◆ âlenové divadélek Rolniãka a Úsmûv

pravidelnû pfiicházejí do M· s nov˘mi, vtip-

n˘mi vystoupeními a pohádkami. 

◆ KaÏd˘m rokem sbírají dûti

ka‰tany pro lesní zvûfi a získáva-

jí za to sladkou odmûnu.

◆ M· pravidelnû pofiádá za-

hradní party, Mikulá‰skou osla-

vu aj. 

◆ Malí ‰koláci chodívají na

náv‰tûvy do Dûtského domova

pro dûti do 3 let v Ostravû-Zá-

bfiehu, kde pfiedávají drobné dár-

ky, a do psího útulku. 

◆ Do matefiské ‰koly pravi-

delnû pfiichází vodící pes Ara-

mis se sv˘m pánem, aby se

chlapci a dûvãata nauãili komu-

nikovat se zrakovû postiÏen˘mi

lidmi a pomáhat jim. 

◆ K 30. v˘roãí otevfiení dostala M· od

mûstského obvodu MOaP kobru - dfievûnou

plastiku, která byla vytvofiena na mezinárod-

ním fiezbáfiském sympoziu, uspofiádaném Do-

mem knihy Librex. (Had dostal od dûtí jméno
EDA!).

Text a foto: ek

V souãasnosti se dokonãuje pfiístavba ob-

jektu Centra pro voln˘ ãas a pomoc mládeÏi

Tábornického oddílu BVÚ na Kfii‰Èanovû ul.

v Pfiívoze. Se stavebními pracemi bylo zapo-

ãato letos v dubnu. Mohlo se tak stát díky

systému grantové finanãní podpory Evropské

unie, Ministerstva pro místní rozvoj âR

a Moravskoslezského

kraje (Spoleãn˘ regio-

nální operaãní pro-

gram, opatfiení 3.1). 

Pfiístavba za témûfi

15 mil. korun, s jejímÏ

otevfiením se poãítá

k 1. lednu 2007, bude

slouÏit Vzdûlávacímu a tréninkovému centru

pro osoby s pohybov˘m handicapem a osoby

ohroÏené sociální exkluzí (tzn. dlouhodobû

nezamûstnané, lidi s nízkou vzdûlaností a dal-

‰í). V tomto centru se bude realizovat fiada

kurzÛ, které by v dohledné dobû mûlo absol-

vovat asi 1000 klientÛ. Nyní se pfiipravuje

konkrétní náplÀ v˘uky. Absolventi získají fia-

du znalostí a dovedností z oblasti informaã-

ních technologií, které jsou dnes potfiebné pfii

úspû‰ném hledání nov˘ch pracovních pfiíleÏi-

tostí. 

Do kurzÛ budou zájemci vybíráni prostfied-

nictvím partnersk˘ch organizací projektu

Vzdûlávací a tréninkové centrum pro osoby

s pohybov˘m handicapem

a osoby ohroÏené sociální

exkluzí, kter˘mi jsou:

Centrum pro rodinu a soci-

ální péãi, Ostravská organi-

zace vozíãkáfiÛ, Rehabili-

taãní ústav Hrabynû, Sana-

toria Klimkovice, mûstsk˘

obvod Moravská Ostrava

a Pfiívoz, Asociace turistic-

k˘ch oddílÛ mládeÏe âR

a ha-vel family, s. r. o. 

(k, a) 
Foto: archiv TO BVÚ
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Centrum Ïije: Nejen Hanka Kynychová rozpálila sportovní halu

Informace k oznaãení budov 

Nové vzdûlávací a tréninkové stfiedisko 

âervnové volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR
Celostátní

Politická strana hlasy v %
Obãanská demokratická strana 35,38

âeská strana sociálnû demokratická 32,32

Komunistická str. âech a Moravy 12,81

KfiesÈ. a demokr. unie-âs. str. lidová 7,22

Strana zelen˘ch 6,29

Moravskoslezsk˘ kraj
Politická strana hlasy v %
âeská strana sociálnû demokratická 40,54

Obãanská demokratická strana 28,11

Komunistická strana âech a Moravy 13,96

KfiesÈ. a demokr. unie-âs. str. lidová 7,18

Strana zelen˘ch 4,34

Ostrava
Politická strana hlasy v %
âeská strana sociálnû demokratická 39,64

Obãanská demokratická strana 31,62

Komunistická strana âech a Moravy 14,12

Strana zelen˘ch 4,98

KfiesÈ. a demokr. unie-âs. str. lidová 4,44

Moravská Ostrava a Pfiívoz
Politická strana hlasy v %
âeská strana sociálnû demokratická 36,33

Obãanská demokratická strana 35,67

Komunistická strana âech a Moravy 12,93

Strana zelen˘ch 5,61

KfiesÈ. a demokr. unie-âs. str. lidová 3,84

V souãasné dobû se zamûfiuje pozornost

pracovníkÛ Úfiadu mûstského obvodu

MOaP i stráÏníkÛ Mûstské policie Ostrava na

stav oznaãení ulic i budov v na‰em obvodu.

Správné oznaãení je nutné nejen pro lep‰í 

orientaci obyvatel a náv‰tûvníkÛ mûsta, ale

i pro rychlej‰í zásahy zdravotníkÛ, hasiãské-

ho sboru a policistÛ v kritick˘ch situacích.

Vyz˘váme proto majitele budov, aby (pokud

tak zatím neuãinili) své domy fiádnû oznaãili

popisn˘mi a orientaãními ãísly, neboÈ tato

povinnost vypl˘vá ze zákona ã. 128/2000

Sb., o obcích.

Samostatn˘mi popisn˘mi ãísly se neozna-

ãují vedlej‰í budovy, které jsou souãástí jed-

noho celku (napfi. garáÏe pfii domech, drobné

stavby). K usnadnûní orientace mohou b˘t

v ulicích a na jin˘ch vefiejn˘ch prostranstvích

budovy oznaãeny nejen ãíslem popisn˘m, ale

také ãíslem orientaãním. 

Vlastník nemovitosti je povinen na svÛj ná-

klad oznaãit budovu konkrétními ãísly, urãe-

n˘mi obecním úfiadem, a oznaãení udrÏovat

v fiádném stavu, pfiiãemÏ barvu a provedení

urãuje uveden˘ úfiad. 

Urãené oznaãení pro MOb MOaP
Tabulka s ãíslem popisn˘m musí b˘t zho-

tovena ze smaltovaného plechu, obdélná, plo-

chá s jednotn˘m rozmûrem 210 mm x 150

mm, musí b˘t bílá s ãerven˘m signem v okra-

ji v ‰ífice 2 mm a ãerven˘m ãíslem vyznaãe-

n˘m arabsk˘mi ãíslicemi velikosti 80 mm.

Tabulka s ãíslem orientaãním musí b˘t

zhotovena ze smaltovaného plechu, obdélná,

plochá, s jednotn˘m rozmûrem 210 mm x 150

mm, modrá s bíl˘m signem v okraji v ‰ífice 

2 mm a bíl˘m ãíslem velikosti 80 mm, vyzna-

ãen˘m arabsk˘mi ãíslicemi.

Popisné a orientaãní ãíslo se umísÈuje

u vchodu do budovy a má-li tato více vchodÛ,

upevÀuje se vÏdy u toho, kter˘ je orientován

k jednotce (ulici), jejíÏ název je obsaÏen v ad-

rese budovy.

Poru‰í-li fyzická nebo právnická osoba,

která vlastní nemovitost, povinnost stanove-

nou v § 32 odst. 1 zákona o obcích, mÛÏe jí

b˘t uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e 10 000 Kã. Po-

kutování nezbavuje pfiíslu‰né subjekty povin-

nosti odstranit závadn˘ stav ve stanovené lhÛ-

V nedûli 4. ãervna bylo velmi chladno
a de‰tivo. Pofiádnû horko bylo ov‰em tûm,
kdo v hale Tenisového klubu NH Trans v Mo-
ravské Ostravû vyuÏili v‰eho, co jim nabízel
program Centrum Ïije sportem aneb Aerobik
maraton pro v‰echny! PraÏská cviãitelka
Hanka Kynychová, Luká‰ Kolek a dal‰í „uãi-
telé“ aerobiku jim nabídli asi pûtihodinovou
cviãební lekci sestavenou z více ãi ménû ná-
roãn˘ch prvkÛ. ZáleÏelo ov‰em na kaÏdém
náv‰tûvníkovi, jakou porci pohybu si „nadû-

lil“. Mnoho z nich se ale ne‰etfiilo! Na spor-
tovní plo‰e se proto hodnû potila mládeÏ a ta-
ké star‰í, aÈ uÏ Ïeny ãi muÏi (tûch bylo ov‰em
málo!). Zaregistrovalo se 154 cviãenek a cvi-
ãencÛ. Nûktefií se dokonce neváhali pfiihlásit
do soutûÏe Minimaster Open, pfii které pfiedc-
viãovala Iva MojÏí‰ková z Ostravy (která ne-
dávno získala titul mistrynû republiky v aero-
biku v pfieboru Master Class a je dvojnásob-
nou vítûzkou prestiÏního Ostravského aero-
bik maratonu, pofiádaného Vysokou ‰kolou

báÀskou–TU v Ostravû). I tady platilo: Zvítû-
zil kaÏd˘, kdo se zúãastnil, tfiebaÏe jen ty nej-
lep‰í dívky si odnesly vûcné ceny. 

ProtoÏe ale i nejnad‰enûj‰í cviãenci potfie-
bují chvíli pro odpoãinek, byla do programu
zafiazena i rÛzná ukázková sportovní vystou-
pení. 

Nedûlní odpoledne s aerobikem bylo 
uspofiádáno v rámci projektu Centrum Ïije
mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfií-
voz. Text a foto: (kot)

Zpravodaj Centrum vychází l1krát roãnû,

a proto pokaÏdé koncem ãervna obdrÏí ãte-

náfii jeho prázdninové dvojãíslo ãervenec –

srpen. AÏ v závûru srpna pak vychází Cent-

rum – záfií. Letos to bude 30. srpna. Po‰tov-

ní doruãovatelky roznesou zpravodaj (a vlo-

Ïí do dopisních schránek v‰ech domácností

v MOb MOaP) jako vÏdy v následujících

pûti pracovních dnech po jeho vydání. Novi-

ny by nemûly dávat jinde, napfi. pokládat

pod schránky, na schody apod.! 

◆ Pfiipomínáme, Ïe informace o dûní

v mûstském obvodu MOaP pravidelnû pfii-

ná‰í i hodinov˘ pofiad Periskop, kter˘ je 

uvádûn na Infokanálu kabelové televize

Karneval Media, s. r. o. Vysílá se dennû od

8.00 do 22.00 hod. (zaãátek pofiadu v kaÏ-

dou sudou hodinu, premiéra je vÏdy v sobo-

tu v 8 hod.) 

◆ ¤adu aktuálních informací lze rovnûÏ

najít na internetov˘ch stránkách obvodu,

a to na adrese: www.moap.cz. (eva)

Nepfiehlédnûte!
Dal‰í jízda Ostravou na koleãkov˘ch

bruslích v rámci projektu Centrum Ïije

bude uspofiádána aÏ 17. 9. 2006! Dfiívûj‰í

termíny jízd, zvefiejnûné v ãervnovém

zpravodaji Centrum, se ru‰í. 

Tfiicetiny pfiívozské ‰kolky ■ Oslava se vydafiilaKdy vyjde ná‰ zpravodaj 

V˘sledky

Pfiehled se t˘ká stran, které se dostaly do snûmovny.

(Pokraãování na str. 2)



Îákynû Eli‰ka Michálková a Daniela Za-

rodÀanská (Z· Ostrãilova) i Natálie Moche-

lová (Z· Gajdo‰ova) jsou ãlenkami „De.

Zetka“ - Dûtského zastupitelstva mûstského

obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, zájmo-

vé organizace se sídlem v DDM Ostrãilova.

Právû proto se mohly 16. kvûtna v Úfiadu

mûstského obvodu MOaP setkat na besedû

se starostou ing. Lubomírem Karpí‰kem, po-

dívat se na poradu vedoucích pracovníkÛ

a mimo jiné se zúãastnit jednání obvodního

zastupitelstva (viz foto). ·kolaãky se vÛbec

nebály ptát na vûci, které je zajímaly. Se sta-

rostou napfiíklad hovofiily o nebezpeãn˘ch

situacích na pfiechodech, kdy fiidiãi nedáva-

jí pfiednost chodcÛm, dokonce ani dûtem.

Chtûly vûdût, jak˘m zpÛsobem úfiad infor-

muje vefiejnost o své ãinnosti. VyÏádaly si

informace o programech projektu Centrum

Ïije. Daniela ZarodÀanská uvedla, Ïe v‰ech-

ny tfii dívky byly nad‰ené z toho, jak jim 

ochotnû v‰ichni v úfiadû odpovídali na otáz-

ky, jak se o nû starali. 

V ten den do‰lo je‰tû k jedné mimofiádné

události. Místostarosta Mgr. Vilém Antonãík

na dvû hodiny zasedl do Ïákovské lavice

v Z· Gajdo‰ova. No, a také si uÏíval. ¤edi-

telka ‰koly PhDr. Alice Gregorãíková (foto 

2 uprostfied) k tomu fiekla: „Myslím, Ïe byl
pan místostarosta spokojen, dostal dokonce

jedniãku z ãeského jazyka do Ïákovské kníÏky
a krásnû odpovídal na zadané otázky z fyzi-
ky. Dokonce obdrÏel pochvalu, ale také dÛt-
ku – za nedostateãnou provokaci vyuãují-
cích.“ A reakce místostarosty? „Kdybych tu-
‰il, Ïe si paní fieditelka pfieje více provoko-
vat, dostal bych z této disciplíny velkou po-
chvalu. Musím se pfiiznat, Ïe kdyÏ jsem cho-
dil na základní a stfiední ‰kolu, tak si se
mnou uãitelé uÏili. Mûl jsem ale v Ïivotû ‰tûs-
tí na bájeãné kantory. Ze sv˘ch v˘mûnn˘ch
náv‰tûv v na‰ich Z· v tomto roce mám pocit,
Ïe i v na‰ich ‰kolách máme spoustu bájeã-
n˘ch uãitelÛ.“ (kte) 

Foto: kot a archiv Z· Gajdo‰ova

Otiskujeme nûkolik rad z letáku preventiv-

nû-informaãní skupiny Mûstského fieditelství

Policie âeské republiky, jejichÏ dodrÏováním

se zmen‰uje riziko vykradení bytu ãi domu.

Právû nyní – v letním období, kdy vût‰ina

z nás odjíÏdí na del‰í dovolenou, bychom mû-

li zváÏit, co pro zabezpeãení vlastního majet-

ku pfied zlodûji je‰tû mÛÏeme udûlat.

◆ Kvalitní bezpeãnostní zámky v kombina-

ci s dal‰ími zabezpeãovacími prostfiedky – 

oplechování dvefií, bezpeãnostní závory, poji-

stky dvefiních závûsÛ, fietízky, v˘plnû zárubní

dvefií proti jejich roztaÏení – ãasto odradí zlo-

dûje od jejich úmyslu. Hledají totiÏ cestu nej-

men‰ího odporu. 

◆ Pokud bydlíte v pfiízemí, okrasné mfiíÏe

a bezpeãnostní fólie spolu se spolehliv˘m zaví-

ráním oken posílí bezpeãnost va‰eho bydlení.

◆ Svûfiíte-li v dobû své nepfiítomnosti nû-

komu klíãe od bytu, peãlivû zvaÏte, zda je tato

osoba dÛvûryhodná a spolehlivá.

◆ Va‰e cennosti, zejména ‰perky, sbírky 

apod., budou lépe uschovány v pronajatém

trezoru banky ãi spofiitelny. Vût‰í finanãní ob-

nosy patfií na vkladní kníÏku s heslem!

◆ Uschovejte si doklady od drahého prÛ-

myslového a spotfiebního zboÏí. Vyznaãené

v˘robní ãíslo totiÏ umoÏní policii pátrat po

va‰em odcizeném majetku a po pachateli krá-

deÏe, vûc identifikovat a vrátit ji zpût do va‰e-

ho vlastnictví. 

◆ V dobû své nepfiítomnosti poÏádejte pfií-

buzné, známé ãi sousedy o vybírání po‰tovní

schránky a obãasnou kontrolu neporu‰enosti

bytu.

◆ Mít dobré vztahy se sousedy je jedním

z nejlep‰ích zpÛsobÛ, jak zabezpeãit pfied zlo-

dûji byt ãi dÛm. 

Vedení M¤ PâR Ostrava v rámci zkvalitnû-

ní poskytování informací obãanÛm nechalo

pro‰kolit nûkteré své policisty v problematice

ochrany pfied majetkovou trestnou ãinností. Ti

nyní dokáÏou poradit, jak si lidé svÛj majetek

mohou co nejlépe zabezpeãit. Obãané se s Ïá-

dostí o radu mohou obrátit na kterékoli ob-

vodní oddûlení Policie âR v Ostravû.

Tel. ãísla obvodních oddûlení PâR: Os-

trava-Pfiívoz (Skladi‰tní 2) 596 133 624, Os-

trava-stfied (Masná 3) 596 114 729, Ostrava-

Mar. Hory (Strmá 14) 596 624 033. (kot)

A uÏ je to zase tady. Venku je sluneãno a ro-

diãe vyráÏejí se sv˘mi ratolestmi do parkÛ

a zahrad na pískovi‰tû. V ta‰ce kyblíãek, lopa-

tiãku a báboviãky a pohoda je dokonalá. 

Av‰ak i tato nevinnû vyhlíÏející záleÏitost, ja-

ko je hra na pískovi‰ti, se mÛÏe rázem zmûnit

v noãní mÛru. Opravdu nechci odrazovat ro-

diãe od náv‰tûv pískovi‰È, tento ãlánek by vás

mûl pouze upozornit na rizika, která tato mís-

ta mohou skr˘vat. 

Je tfieba vzít v úvahu, Ïe parky a zahrady

nenav‰tûvují jen rodiãe s dûtmi, ale i pejskafii

ãili chovatelé psÛ. BohuÏel, mnoh˘m z nich

nevadí, Ïe se jejich ‰ampion klidnû venãí na

místech urãen˘ch pro hru dûtí. Psí, ale i koãiãí

exkrementy mohou b˘t zdrojem mnoha para-

zitárních infekcí. 

Toxokaróza
PÛvodcem této parazitární nemoci je larva

‰krkavky koãiãí a psí – Toxocara cati, Toxo-

cara canis. Jen u nás je tímto parazitem pro-

mofieno 10 aÏ 20 % obyvatelstva. Zdrojem ná-

kazy jsou psi a koãky, a to i ti domácí. Udává

se, Ïe je touto infekcí nakaÏena polovina ko-

ãek a 18 % psÛ. Tato zvífiata vyluãují vajíãka

‰krkavek ve sv˘ch v˘kalech. Vajíãka mají

dlouhou Ïivotnost a jsou pomûrnû odolná.

TakÏe, vykálí-li se takto nakaÏen˘ pes ãi koã-

ka napfi. do pískovi‰tû, mÛÏe dojít k tomu, Ïe

dítko, které si sem pfiijde hrát, si do exkre-

mentu sáhne. A vzhledem k tomu, Ïe dûti ãas-

to a rády si strkají ruce do úst, je velmi prav-

dûpodobné, Ïe se infekcí nakazí. V trávicím

traktu dítûte se z vajíãka vylíhne larva, jeÏ se

pfies stûnu stfieva dostane krevní nebo lymfa-

tickou cestou do rÛzn˘ch vnitfiních orgánÛ.

Podle toho, kter˘ orgán je napaden, jsou pfií-

tomny rÛzné pfiíznaky. Dítû mÛÏe mít teploty,

nevolnost, zvracení, bolesti bfiicha ãi hlavy,

vyráÏku na tûle. Vycestují-li ‰krkavky do plic

a prÛdu‰ek, mÛÏe b˘t pfiíznakem bronchitida,

ka‰el. Vzácnû mÛÏe b˘t postiÏeno i srdce ãi

mozek. PostiÏení oka mÛÏe vést aÏ ke slepotû.

Na nemoc je tfieba myslet pfii v˘skytu pfií-

znakÛ a typick˘ch zmûnách v krevním obra-

ze. Diagnóza se potvrdí sérologick˘m vy‰et-

fiením. Léãí se antiparazitiky po dobu 10 aÏ 14

dnÛ. MUDr. SYLVA ·EBKOVÁ
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Informace k oznaãení budov 
tû. Pokud tak neuãiní, mÛÏe oznaãení provést

obec na jejich náklady, popfiípadû uloÏit poku-

tu opûtovnû.

Dal‰í informace k oznaãení budov obãa-
né získají na tel. ãíslech 599 441 150–153,
oddûlení stavebního úfiadu Úfiadu mûstské-
ho obvodu MOaP. (zbofi, ktr)

(Pokraãování ze str. 1)

Nákazy z pískovi‰È. Nebezpeãné exkrementy (1)

Tipy na prázdniny 
DÛm dûtí a mládeÏe v Ostrãilovû ul. 

organizuje:
✔ letní tábory pro dûti ‰kolou povinné na

základnû KlokoãÛvek v Odersk˘ch vr‰ích

a jsou je‰tû volná místa v turnusech: od 29. 7.

do 12. 8., od 12. do 26. 8 (s moÏností cyklisti-

ky a keramiky),

✔ rekreaãní pobyt v areálu ‰koly v pfiírodû

v Prostfiední Beãvû pro rodiãe s dûtmi od 3 do

7 let: od 10. do 15. 7. (téma V̆ let do Zemû

skfiítkÛ a lesních víl),

✔ pfiímûstské tábory v turnusech: od 10.

do 14. 7., od 17. do 21. 7., od 28. 8. do 1. 9.

2006. 

Více informací na tel. ãísle: 596 118 610
(… 611 aÏ 613).

„Ne!“ vandalÛm - sprejerÛm
STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA, MùSTSK¯ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ 

vybízí v‰echny obãany Ostravy, ktefií mají rádi své mûsto: 
Pomozte odhalit a potrestat vandaly, ktefií sprejov˘mi barvami po‰kozují fasády domÛ,
nebo jejich jednotlivé ãásti (dvefie, okna, v˘lohy apod.) ãi dal‰í objekty. 

Upozornûte na ty, kdo nejrÛznûj‰ími nápisy, vzkazy a obrazci znehodnocují obecní ãi
soukrom˘ majetek centra na‰eho mûsta.

◆ Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz chce, abychom v‰ichni Ïili v upraveném mûstû,

a proto nabízí v‰em obãanÛm, ktefií napomohou k odhalení vandala - sprejera, jenÏ po‰kodil

cizí majetek v obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, penûÏní odmûnu (dar).

◆ PenûÏní odmûna (dar) ve v˘‰i 10 000 Kã bude obãanovi pfiedána do 30 dnÛ poté, kdy orgá-

ny ãinné v trestním fiízení potvrdí mûstskému obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, Ïe jeho

oznámení uãinûné nejpozdûji dne 31. 12. 2006 vedlo ke zji‰tûní, ãi zadrÏení pachatele.

MoÏnost získat tuto penûÏní odmûnu se nevztahuje na policisty Policie âR a stráÏníky

mûstské policie. 

◆ Informace ke zji‰tûní sprejerÛ pfievezme kaÏd˘ policista Policie âR a stráÏník Mûstské
policie Ostrava.

DRAÎBA BYTÒ A NEBYTOVÉHO PROSTORU
AREXIS spol. s r. o., Chopinova 8, Ostrava-Pfiívoz 

uskuteãní

dne 13. 7. od 10.00 hod. v Domû odborÛ, âeskobratrská 18, Ostrava 1

draÏbu tûchto nemovitostí:

1) Byt ã. 10, 0+1, ul. 30. dubna 1, Ostrava 1
2) Byt ã. 75, 0+1, ul. 30. dubna 3, Ostrava 1

3) Nebyt. prostor 97 m2, Ahepjukova 2, Ostrava 1

ad 1) ad 2) ad 3)

Vyvolávací cena: 102 654 Kã 76 704 Kã 630 000 Kã

DraÏební jistina: 11 000 Kã 8000 Kã 63 000 Kã

Prohlídky: 28. 6. 2006 10.00 hod. 10.30 hod. 11.00 hod.

4. 7. 2006 12.00 hod. 12.30 hod. 13.00 hod.

10. 7. 2006 14.00 hod. 14.30 hod. 15.00 hod.

Informace: tel. 603 432 599, 603 494 599, 596 133 148, 596 135 315

·kolaãky na radnici, místostarosta ve ‰kole

ChraÀte svÛj majetek pfied zlodûji 

ulice                          byt ã.        vel.           kat. plocha      min. poÏadovaná     prohlídky dne
v˘‰e nabídky        11. 7.      13. 7.

Jílová 12A 6 1+1 II. 51,08 m2 19 921 Kã 9.00 13.00

Jílová 15 6 1+2 III. 68,88 m2 26 863 Kã 9.15 13.15

Maroldova 3 88 0+1 I. 30,20 m2 11 778 Kã 9.40 13.40

Sládkova 4 12 1+1 I. 52,65 m2 20 534 Kã 10.15 14.15

Nedbalova 30 11 1+1 II. 49,20 m2 19 188 Kã 10.50 14.50

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

kolské tfi. 28, tfietí poschodí, kanceláfi ã. 317), nebo prostfiednictvím internetu (www.mo-

ap.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 18. 7. 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:

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na prodej jednotek vãetnû spoluvlastnick˘ch podílÛ
na spoleãn˘ch ãástech domu a pozemku v souladu se zákonem ã. 72/1994 Sb.

prohlídky 12. a 17. 7. 2006
Kostelní 6, ã. p. 12
Byt ã. 12/2 – velikost 1+2, I. kat. 8.10 - 8.30 hod., 14.10 - 14.30 hod.

plocha 109,34 m2 - v˘chozí cena 1 058 505 Kã

Balcarova 7, ã. p. 2241
Byt ã. 2241/1 – velikost 1+1, I. kat. 8.45 - 9.00 hod., 14.45 - 15.00 hod.

plocha 43,03 m2 - v˘chozí cena 167 600 Kã

Sokolská tfi. 36, ã. p. 1536 
Byt ã. 1536/8 – velikost 0+1, I. kat. 9.10 - 9.20 hod., 15.10 - 15.20 hod. 

plocha 21,15 m2 - v˘chozí cena 58 400 Kã

NádraÏní 148, ã. p. 542 
Byt ã. 542/5 – velikost 1+3, I. kat. 10.00 - 10.20 hod., 16.00 - 16.20 hod. 

plocha 111,90 m2 - v˘chozí cena 1 004 171 Kã

Byt ã. 542/7 – velikost 1+3, I. kat.

plocha 113,57 m2 - v˘chozí cena 1 018 614 Kã

Va‰kova 22, ã. p. 1885
Byt ã. 1885/4 – velikost 1+1, III. kat. 10.40 – 10.50 hod., 16.40 – 16.50 hod. 

plocha 42,10 m2 - v˘chozí cena 50 000 Kã

Byt ã. 1885/6 – velikost 1+1, III. kat.

plocha 42,10 m2 - v˘chozí cena 50 000 Kã

V˘bûrové fiízení probûhne dne 21. 7. 2006 v budovû Nové radnice, 
Proke‰ovo nám. 8, Moravská Ostrava (v zasedací místnosti - 4. patro, ã. dvefií 406) 

NádraÏní 148, ã. p. 542, byt ã. 5 8.00 hod. NádraÏní 148, ã. p. 542, byt ã. 7 8.40 hod.

Kostelní 6, ã. p. 12, byt ã. 2 9.20 hod. Balcarova 7, ã. p. 2241, byt ã. 1 10.00 hod.

Sokolská 36, ã. p. 1536, byt ã. 8 10.40 hod. Va‰kova 22, ã. p. 1885, byt ã. 4 11.10 hod.

Va‰kova 22, ã. p. 1885, byt ã. 6     11.30 hod.

V pfiípadû, Ïe chcete nemovitosti kupovat jako právnická osoba, je nutno pfiedloÏit v˘pis z ob-

chodního rejstfiíku a povûfiení k zastupování firmy. Na zplnomocnûní je nutno ovûfiit podpisy.

K jednání si doneste obãansk˘ prÛkaz.

Informace: tel. ã. 599 442 441, 599 442 347, 
www.moap.cz (správa a prodej majetku/prodej domÛ a bytÛ, v˘bûrová fiízení)

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA

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

Jak je to s nutností vyÏádat si u pfiíslu‰ného

stavebního úfiadu stavební povolení? Je to 

otázka, kterou se zrovna zab˘váte? Pak právû

vám jsou urãeny informace odboru správních

ãinností (oddûlení stavebního úfiadu) Úfiadu

mûstského obvodu MOaP.

V pfiípadû, Ïe chce vlastník bytu provést jeho

úpravy, mohou nastat tyto varianty:

1) Úpravy nevyÏadují ohlá‰ení stavební-
mu úfiadu

Jedná se napfi. o následující: 

- opravy vnitfiních omítek, obkladÛ stûn,

podlah a dlaÏeb, 

- opravy vnitfiních instalací, opravy oken

a dvefií a jejich nátûry, 

- v˘mûnu dvefií a oken, nemûní-li se jimi

vzhled stavby, 

- opravy ústfiedního vytápûní, vûtracího a kli-

matizaãního zafiízení a v˘tahÛ, budou-li je pro-

vádût oprávnûné osoby, 

- v˘mûnu zafiizovacích pfiedmûtÛ (napfi. ku-

chyÀsk˘ch linek, van apod.). 

Ale pozor! Skuteãnost, Ïe nûco nevyÏaduje 
ohlá‰ení stavebnímu úfiadu, je‰tû neznamená,
Ïe lze práce provést bez souhlasu spoluvlastní-
kÛ domu (ten je nutn˘ zejména u v˘mûny oken). 

2) Úpravy vyÏadují ohlá‰ení stavebnímu
úfiadu 

Jde zejména o:

- v˘mûnu bytového jádra, v souladu se sta-

tick˘m posudkem vypracovan˘m oprávnûnou

osobou, bez zmûny dispozice (tzn. ve stejném

pÛdorysu),

- vybourání v˘plÀov˘ch panelÛ (napfi. vytvá-

fiejících spíÏ, popfi. ‰atnu), v souladu se statick˘m

posudkem vypracovan˘m oprávnûnou osobou. 

● Tiskopis ohlá‰ení je moÏno najít na inter-
netové stránce Úfiadu mûstského obvo-
du MOaP: www.moap.cz/urad-mob/stavebni-
urad/, nebo jej získat na v˘‰e uvedeném odbo-
ru. DÛleÏit˘ je ale obsah a ne forma ohlá‰ení,
takÏe nemusí b˘t pouÏit úfiední tiskopis.

● Pfii ohlá‰ení úprav je potfieba dokladovat
vlastnick˘ vztah (v˘pisem z katastru nemovi-
tostí nebo ãestn˘m prohlá‰ením) a doloÏit sta-
tick˘ posudek vypracovan˘ oprávnûnou oso-
bou, ze kterého musí b˘t zfiejmé, co je jeho
pfiedmûtem (popis, umístûní upravovan˘ch
konstrukcí). 

Úpravy provedené na ohlá‰ení nepodléhají

kolaudaci. Ohlá‰ení je bez poplatku.

3) Úpravy vyÏadují stavební povolení
(a následnou kolaudaci) 

Je nutno pfii: 

- v˘mûnû bytového jádra, v souladu se sta-

tick˘m posudkem vypracovan˘m oprávnûnou 

osobou, kdy dochází ke zmûnû dispozice (napfi.

zvût‰ení koupelny nebo WC na úkor chodby), 

- vybourání otvoru v nosném panelu, v sou-

ladu se statick˘m posudkem vypracovan˘m 

oprávnûnou osobou. 

● Tiskopis Ïádosti o stavební povolení lze
získat v˘‰e uveden˘m zpÛsobem! I v tomto pfií-
padû se samozfiejmû musí dokladovat vlastnic-
k˘ vztah (v˘pisem z katastru nemovitostí) a do-
loÏit statick˘ posudek vypracovan˘ oprávnû-
nou osobou, z nûhoÏ musí b˘t zfiejmé, co je jeho
pfiedmûtem (popis, umístûní upravovan˘ch
konstrukcí). 

● Poplatek za vydání stavebního povolení na
úpravy bytu je 300 Kã. Po dokonãení stavby
stavebník podá návrh na vydání kolaudaãního
rozhodnutí. 

V̆ ‰e uvedené údaje (ve variantû 2 a 3) platí

zejména pro panelové domy. U zdûn˘ch (aty-

pick˘ch) budov by byl obecn˘ v˘ãet pfiípad-

n˘ch stavebních úprav asi hodnû rozsáhl˘. 

BliÏ‰í informace lze získat u kteréhoko-
liv pracovníka oddûlení stavebního úfiadu 
osobnû nebo telefonicky na ãíslech: 599 442

475, 599 442 151, 599 442 153, 599 442 296,

599 442 150, 599 442 152, 599 442 449, 599

442 137. (rus, kot)

Úpravy bytÛ v osobním vlastnictví



Jaké bude v pomûrnû

blízké budoucnosti cent-

rum Ostravy, aÏ bude za-

stavûna oblast Karolina, to

zajímá nejen dospûlé, ale

také mnoho dûtí. Proto se

9 ÏákÛ – deváÈákÛ ze Z·

NádraÏní rozhodlo nama-

lovat svoje pfiedstavy

o tom, jak by mûlo zmínû-

né území vypadat. Pod vedením uãitele

v˘tvarné v˘chovy, malífie ZdeÀka Vy-

slouÏila vytvofiili rozmûrnou malbu 

(2 m x 5 m), na níÏ nechybûly sportovi‰-

tû s bazénem, velké plochy zelenû a ro-

dinné domky. SvÛj v˘tvor pak dûti zasla-

ly do soutûÏe Karolina na‰ima oãima,

kterou vyhlásil ECE Projektmanage-

ment Praha, s. r. o., a Passerinvest Group

pro Ïáky ostravsk˘ch ‰kol. VítûzÛm byla

urãena cena 15 000 Kã, kterou získala

v˘tvarná práce ze Z· v Michálkovicích,

U KfiíÏe 28. Ov‰em i ‰kolákÛm ze Z·

NádraÏní patfií obdiv. Text a foto: (kot)

V minulém zpravodaji Centrum jsme vás po-

drobnû informovali o poskytnut˘ch úãelov˘ch

dotacích na rok 2006, které obvodní zastupitel-

stvo schválilo na projekty v oblasti kultury.

Nyní pfiiná‰íme na pokraãování pfiehled orga-

nizací a jednotlivcÛ, jimÏ byly pfiidûleny dota-

ce na projekty v oblastech: sport, ekologická

v˘chova, volnoãasové a zájmovû vzdûlávací

aktivity, sociální práce a vytvofiení lep‰ích Ïi-

votních podmínek pro zdravotnû postiÏené.

Rozdûlena byla ãástka 1 300 000 Kã mezi 72

projektÛ, a to takto:

3500 Kã
1) Asociace squashov˘ch a ricochetov˘ch

center, Fr˘dek-Místek - na projekt Squashem

proti drogám 

4500 Kã 
2) Pion˘rská skupina BESKYD, Z· Kouni-

cova 2 – na dovybavení tfií turistick˘ch oddílÛ 

5000 Kã 
3) DÛm dûtí a mládeÏe Ostrãilova 19 – na

projekt I já umím plavat

4) Ostravská organizace vozíãkáfiÛ – na

Sportovní setkání vozíãkáfiÛ jaro - podzim 2006

5) Ostravská organizace vozíãkáfiÛ – na

projekt Bez bariér – poradenství 

6) Ostravská organizace vozíãkáfiÛ – na

ozdravn˘ pobyt vozíãkáfiÛ

7) Svaz postiÏen˘ch civilizaãními choroba-
mi v âR, MV Ostrava – na celoroãní aktivity 

6000 Kã 
8) âesk˘ svaz chovatelÛ, ZO Pfiívoz – na 

celoroãní péãi o vefiejnou voliéru a práci s mlá-

deÏí

7000 Kã
9) DÛm dûtí a mládeÏe Ostrãilova 19 - na

ãinnost „Dûtského zastupitelstva“

10) âeská unie nesly‰ících Moravská Os-
trava – na volnoãasové aktivity sluchovû po-

stiÏen˘ch

8000 Kã 
11) TJ Mittal Ostrava, Varenská 40a – na

akci Sport pro v‰echny 

10 000 Kã 
12) TJ Sokol Moravská Ostrava II, Mar.

Hory – na HoleãkÛv memoriál 

13) TJ Sokol Moravská Ostrava II – na

FojtíkÛv memoriál 

14) Sportovní basketbalová ‰kola Ostra-
va, O.-Jih – na pronájem tûlocviãny pro ml.

basketbalistky 

15) Sportovní klub policie Ostrava – pro

dûtsk˘ atleticko-tenisov˘ oddíl 

16) Ing. Miroslav Heller – na spoleãensko -

sportovní odpoledne a turnaj dûtí v mini tenisu 

17) DÛm dûtí a mládeÏe Ostrãilova 19 – na

projekt Nové trendy

18) DÛm dûtí a mládeÏe Ostrãilova 19 - na

akci Dûtiáda 

19) Junior Achievement, o. p. s., Praha 1 –

na Veletrh studentsk˘ch spoleãností Junior 

Achievement Moravskoslezského kraje 

20) KfiesÈansk˘ institut v Ostravû – na kni-

hovnickou a informaãní ãinnost 

21) Diakonie âCCE, stfiedisko Mor. Ostra-

va – na provoz Denního centra Oáza

22) Sportovní klub vozíãkáfiÛ, Mor. Ostra-

va – na sportovní v˘stroj 

23) Ostravská organizace vozíãkáfiÛ, O.-

Zábfieh - na vydávání ãasopisu VOZKA – ma-

gazín pro vozíãkáfie a jejich pfiátele 

24) Svaz nesly‰ících a nedosl˘chav˘ch
âR, O.-Poruba – na rekondiãní pobyt ãlenÛ na

Horní Beãvû 

25) âeská spoleãnost pro du‰evní zdraví,
poboãka Moravská Ostrava – na projekt Chce-

me mimo zdi 

26) Centrum pro zdravotnû postiÏené
MSK, Moravská Ostrava – na ãinnost

27) Stfiedisko rané péãe Ostrava, Mor. Os-

trava – na pomÛcky a testy ke zrakové stimulaci

11 000 Kã 
28) TJ Mittal Ostrava, Varenská 40a – na

pfiebor ve volejbalu Z· obvodu MOaP

12 000 Kã
29) DÛm dûtí a mládeÏe Ostrãilova 19 – na

sportovní víkendové akce

30) Stfiedisko pracovní rehabilitace, O.-

Poruba - na sportovní aktivity osob s mentál-

ním postiÏením

31) Svaz tûlesnû postiÏen˘ch v âR, Ostrãi-

lova 4 – na jednodenní zájezd, permanentky na

plavání, divadelní pfiedplatné a vstupenky

(Pokraãování pfií‰tû)
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Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

23. 8. 15.00 hod.
SETKÁNÍ SENIORÒ A ZDRAVOTNù
POSTIÎEN¯CH 
Setkání s hejtmanem Moravskoslezského

kraje ing. EvÏenem To‰enovsk˘m

21. 8. - 25. 8., 28. 8. – 1. 9.
P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR S V¯UKOU JÍZ-
DY NA KONI
Areál jezdecké ‰koly Equicentrum Hrabová,

odjezd od klubu Atlantik v 8.30 hod., pfiíjezd

asi v 16.30 hod. Cena turnusu 1600 Kã (v˘u-

ka jízdy na koni, péãe o nû, strava, poji‰tûní,

doprava, hry). Poãet míst omezen! Pfiihlá‰ky

v klubu Atlantik, tel. ãísla: 599 527 110,

776 115 465.

Pfiipravujeme: 
FILMOVÉ LÉTO – KINEMATOGRAF

BRAT¤Í âADÍKÒ & GRANTOBRANÍ (4.

– 7. 9. 2006) 

12. 7. DVD projekce

RAMMSTEIN 
13. 7. Jazz 

JOE AFTER TRIO 
19. 7. DVD projekce

MARILYN MANSON 
20. 7. Swing

COMBO ZBY·KA BRZUSKY
26. 7. DVD projekce

ALICE IN CHAINS 
27. 7. Jazz 

BORIS BAND COMBINATION 
9. 8. DVD projekce

MIKE STERN 
16. 8. DVD projekce

DREAM THEATER 
17. 8. Jazz

THE GIZD Q 
20. 8. 4. kolo turnaje ve scrabble

PARNÍKOVÁ GRAND PRIX 
23. 8. DVD projekce

YES
24. 8. Jazz

JAZZ CLUB LIVE 
28. 8. v 19.00 hod. Swing, zaãátek 

LR COSMETIC BIG BAND EDY ·UR-
MANA
30. 8. DVD projekce

PRINCE

PRÁZDNINOV¯ PROGRAM 
PRO DùTI

3. – 7. 7. a 28. – 31. 8. 
SPORTOVNÍ PROGRAM NA H¤I·-
TÍCH Z· GEN. PÍKY, TJ HLUBINA
A Z· ZELENÁ
Sraz v 9.00 hod. v KD Gama.

P¤ÍMùSTSKÉ TÁBORY (od 9 do 16 hod.)

I. turnus: 10. 7. Pozvánka do knihovny

a jízda na koni, 11. 7. Turistika a bowling

v Krásném Poli, 12. 7. Landecká nauãná

stezka a indiánské hry, opékání vufitÛ, 13. 7.

Náv‰tûva planetária, hra na reÏiséry 14. 7.
V‰echny sportovní disciplíny naruby, 

II. turnus: 21. 8. Sportovní dopoledne a hra

na indiány, 22. 8. Náv‰tûva zoo a pfiírodovûd-

né soutûÏe, 23. 8. Slezskoostravsk˘ hrad, v˘-

let za dobrodruÏstvím, 24. 8. Turistika v údolí

fieky Opavy s pfiírodovûdn˘mi kvízy, 25. 8.
Sportovní zápolení - Atlet leto‰ních prázdnin. 

Cena turnusu 650 Kã (poji‰tûní, stravné,

jízdné, vstupné, pitn˘ reÏim). Uzávûrka pfii-

hlá‰ek do 4. 7. Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace

na tel.: 596 611 760. 

LETNÍ PRÁZDNINOV¯ KOLOTOâ 
aneb DNES BUDU VELK¯…

vÏdy v dobû od 8 do 16 hod.

I. turnus: 10. 7. POLICISTA (exkurze na

pracovi‰tû PâR, beseda, sport), 11. 7. CYK-

LISTA (soutûÏe, kvízy s dopravní temati-

kou), 12. 7. UMùLEC (v˘let na zámek

v Barto‰ovicích s umûleck˘m programem),

13. 7. HOROLEZEC (in-door lezení na

9m stûnu, sport), 14. 7. OLYMPIONIK

(sportovní disciplíny naruby),

II. turnus: 21. 8. INDIÁN (maskování, vá-

leãné hry v Indiánské vesniãce), 22. 8.
ZÁVODNÍK (dopravní hfii‰tû plné znaãek

a soutûÏí, sport), 23. 8. GOLFISTA (v˘uka

na cviãné louce Avion, turnaje), 24. 8. AR-

CHEOLOG (exkurze do Archeoparku Cho-

tûbuz), 25. 8. SPORTOVEC (turnaj o cenu

Atlet prázdnin),

III. turnus: 28. 8. POÎARNÍK (exkurze,

beseda, sport), 29. 8. ¤IDIâ (dopravní soutû-

Ïe, sportovnû-spoleãenské hry), 30 8.
AEROBIC (fitcentrum - pro holky aerobic,

pro kluky box pytel), 31. 8. ROBINSON 

(rybafiení a tábornické rady v revíru Buãina),

1. 9. TENISTA (v˘uka, turnaje ve stolním te-

nisu). 

Cena turnusu 700 Kã (poji‰tûní, stravné,

jízdné, vstupné, pitn˘ reÏim). Pfiihlá‰ky

a bliÏ‰í informace na tel. 596 626 852.
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V˘stavní síÀ
do 28. 7.

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

stfiídavû v Austrálii a v âR, se pfiedstavuje

nov˘mi „australsk˘mi“ pracemi, jeÏ vznikly

odrazem sluneãních paprskÛ od leskl˘ch 

kovov˘ch fólií.

24. 8. – 29. 9.

FRISBEE 
Kolektivní v˘stava souãasného ãeského 

videoartu a nov˘ch médií. Milena Dopitová,

Richard Fajnor, Petr Lysáãek, Pavel Mrkus,

Michal Pûchouãek, Jan Stolín, Jifií SurÛvka,

Jan ·er˘ch, Martin Zet, Petr Zubek a dal‰í.

tel. 596 138 937
po-pá 10.00 - 17.00   

SAREZA
Láznû Moravská Ostrava

Sokolská tfi. 2590
Provozní doba - ãervenec a srpen 2006

Bazén
Po 7.00 - 21.00 Út 7.00 - 21.00

St 7.00 - 21.00 ât 7.00 - 21.00

Pá    7.00 - 19.00         a 19.00 - 20.00 aqua aerobik

So 8.00 - 19.00

Ne 8.00 - 19.00

Venkovní areál
Dennû:  9.00 - 18.00

Otevfieno jen za pfiíznivého poãasí. K dispozici dûtské

brouzdali‰tû, louky na  slunûní, sprchy, pláÏov˘ volej-

bal.

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 - 20.00

So Ïeny 8.00 - 18.00

Vodoléãba - pára
Po mix 14.00 - 20.00

Út muÏi 14.00 - 20.00

St Ïeny 14.00 - 20.00

ât muÏi 14.00 - 20.00

Pá Ïeny 14.00 - 20.00

So muÏi 8.00 - 18.00

Nabízíme klasické masáÏe 
ve vodoléãbû a saunû.

V dobû od 9. do 13. 7. bude areál, 

mimo venkovní prostory, uzavfien z dÛvodu

pravidelné odstávky tepla spoleãností Dalkia.

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

Kontakty
Úfiad mûstského obvodu 

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

pfies centrum spojovacích sluÏeb, tj. tel. ã.

599 444 444 (po-pá ve stanovenou dobu)

● 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

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 Jureãkova 1860/4 1. NP 3 149,80

– prodejna oken, dvefií, mark˘z 1. PP

RK ARES, s. r. o. U Tiskárny 539/2 1. NP 2 45,00

NádraÏní 195 – fotogalerie s obãerstvením

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.

Doprovodné akce
20. aÏ 23. 7. hala SAREZA, Pfiívoz
Mistrovství Evropy v agility juniorÛ 
Závody psÛ, vÏdy od 8 do 18 hod. 

16. aÏ 18. 8. Jiráskovo nám.
Jarmark lidov˘ch fiemesel
Akce se koná v rámci festivalu Folklor bez hra-

nic 2006, vÏdy od 9 do 18 hod. a zahrnuje pre-

zentaci v˘robkÛ lidov˘ch umûlcÛ, vystoupení

souborÛ, soutûÏ zpûvákÛ z publika (od 17.30

hod.).

MÛÏe vás zajímat 
z jednání rady mûstského obvodu MOaP

■ RMOb rozhodla o zadání vefiejn˘ch zaká-
zek podle zákona ã. 40/2004 Sb. na realizaci akcí: 

- 28. fiíjna 149, 151, 153 – zateplení domÛ
uchazeãi MORYS, s. r. o., Paskov (cena 13 971

809 Kã),

- Dûtské hfii‰tû Fifejdy II uchazeãi ELSPOL

spol. s r. o. (cena 2 147 344 Kã),

- Cyklistická stezka Pfiívoz – 4. etapa
uchazeãi JANKOSTAV, s. r. o., O.-Kunãice (ce-

na 3 258 340 Kã),

- Rekonstrukce ulice Gregorovy uchazeãi 

IKOMOSTAV, s. r. o., O.-Kunãice (cena 5 563

213 Kã). 

■ RMOb rozhodla o zadání zakázek na rea-
lizaci akcí:

- M· Dvofiákova - rekonstrukce elektroin-
stalace uchazeãi ELIN servis, s. r. o., Moravská

Ostrava (cena 1 393 994 Kã),

- Z· NádraÏní - rekonstrukce vodoinstalace
uchazeãi Pavel PíÏa INSPAV, O.-Pfiívoz (cena 

1 736 772 Kã), 

- Z· Matiãní 5, objekt 30. dubna 20 - termo-
regulace uchazeãi I. G. B. Holding, a. s., Morav-

ská Ostrava (cena 246 000,75 Kã), 

- M· Varenská - termoregulace uchazeãi I.

G. B. Holding, a. s., Moravská Ostrava (cena 298

453,66 Kã)

- Z· Gebauerova - termoregulace uchazeãi

I. G. B. Holding, a. s., Moravská Ostrava (727

868,97 Kã).

■ RMOb rozhodla o roz‰ífiení zakázky akce: 
Z· Ostrava, Gen. Píky – rekonstrukce pavi-

lonu A dodavateli Stavos Stavba, a. s., Ostra-

va–HrabÛvka (nav˘‰ení ceny o 9 409 033 Kã).

(kot)
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Úãelové dotace pro rok 2006 (2)

Setkání s meditací 
Zastavení ve spûchu kaÏdodenního Ïivota

a pohrouÏení do pfiíjemné meditace nabízí pro-

gram ãajovny, nazvané ·ambala, která se na-

chází v Ostrãilovû ul. (nedaleko Z· Ostrãilo-

va). Kromû aktivit spojen˘ch s meditaãní ãin-

ností (skupinovou a individuální meditací,

pfiedná‰kami, v˘lety aj.) nabízí ·ambala také

k zapÛjãení odbornou literaturu. Program pro

zájemce o meditaci je obvykle ve ãtvrtek od 18

do 20 hod. Pro upfiesnûní volejte na tel. ãísla

603 924 039, 777 108 080. (ev)

Stolní tenis byl jed-
nou ze soutûÏních dis-
ciplín kvûtnov˘ch 2.
‰kolních olympijsk˘ch
her 2006, urãen˘ch
ÏákÛm základních
‰kol MOb MOaP.
Dramatická pingpon-
gová utkání se ode-
hrávala v tûlocviãnû
Z· Kounicova. Více
o tûchto olympijsk˘ch
hrách na str. 4. 

Foto: Kot

Úspû‰né gymnastky
V kvûtnu TJ Sokol Moravská Ostrava l

uspofiádala v sokolovnû (ul. âs. legií) gymna-

stickou soutûÏ Memoriál Miroslava Kojdec-

kého, která byla pojatá jako 1. kvalifikaãní

závod pro leto‰ní mistrovství âR kategorie

B a 2. závod âeského poháru âGF. Memoriál

se konal jiÏ popáté na poãest vynikajícího os-

travského gymnasty a trenéra ãsl. státní repre-

zentace v letech 1960 aÏ 1980. Z domácích 

úãastnic si v nûm nejlépe vedly kadetka N.

Fuãková (3. místo), juniorka „B“ P. Masopu-

stová (3. místo) a v Ïákovské kategorii K.

·abvr‰ulová (4. místo). Prvenství v junior-

kách dobyla Uhrová z Gymnastického klubu

Vítkovice, v kadetkách Turisová z Mostu,

v Ïákyních Pluskalová z Prostûjova. 

Gymnastky TJ Sokol Moravská Ostrava 1

si dobfie vedly i v dal‰í kvûtnové soutûÏi, kdy

na domácí pÛdû získaly prvenství v pfieboru

Moravskoslezského kraje jednotlivkyÀ (B).

Byly to K. ·abr‰ulová, N. Fuãková, P. Maso-

pustová a K. Martínková. Tím se kvalifikova-

ly na mistrovství âR v Praze. (kt) 

Z loÀského závodu âeského poháru 2005
v boulderingu, kter˘ finanãnû podpofiil
MOb MOaP. Foto: archiv



Symbolicky pramenitou vodou z Beskyd

pokfitil pfied nedávnem písniãkáfi Jaromír No-

havica v Domû knihy Librex dva soubory po-

vídek - Smutek z milování a Îivot na hranû,

které byly zahrnuty do publikace vydané na-

kladatelstvím Tilia ·enov. Napsal je ostrav-

sk˘ spisovatel Jan Drozd (nar. 27. 1. 1914

v Bordovicích u Fren‰tátu). Tento prozaik

patfiil k pfiedním umûlcÛm tvofiícím v na‰em

regionu. Slavnostního kfitûní uvedeného po-

vídkového souboru se bohuÏel Jan Drozd 

nedoãkal, neãekanû zemfiel loni v létû. Pfií-

tomni byli v domû knihy ale mnozí Drozdovi

pfiátelé z ostravské Obce spisovatelÛ a dal‰í,

ktefií mu takto chtûli sloÏit posmrtn˘ hold.

Knihu zájemcÛm podepisovala reÏisérka Vû-

ra PraÏáková, spisovatelova manÏelka (viz

foto 2).

Na vydání Drozdova povídkového souboru

finanãnû pfiispûl mûstsk˘ obvod Moravská

Ostrava a Pfiívoz, coÏ pfiipomnûla moderátor-

ka programu Eva Mudrová, kdyÏ pfiedstavo-

vala pfiítomné hosty, k nimÏ patfiil starosta

ing. Lubomír Karpí‰ek (foto 3). 

Jan Drozd, pÛvodnû uãitel, byl po mnoho

let vedoucím literárnû dramatického oddûlení

âs. rozhlasu v Ostravû. Napsal fiadu scénáfiÛ

pro rozhlas i televizi, dále romány a povídky.

V r. 1970, dva roky po okupaãním vstupu voj-

sk Sovûtského svazu na na‰e území, byl donu-

cen zanechat re-

dakãní práce a Ïivil

se jako dûlník a po-

zdûji jako uãitel. AÏ

po sametové revolu-

ci mohl vyjít román

âlovûk pro jeden Ïi-

vot (1991). K ãtená-

fiÛm se dostala i díla:

Smutek z milování

(1990), Pohfibívání

Ïiv˘ch (1993) a Au-

tofii slezsk˘ch písní

(2005). 

Text a foto: (kot) 

Paní Vûra And-

rysíková z Ostravy

proÏila ãást svého

dûtství v dobû II.

svûtové války

v pevnosti Terezín,

a proto nechce, 

aby se zapomnûlo

na stovky Ïidov-

sk˘ch dûtí a dospûl˘ch, které byly odtamtud

poslány do koncentraãních táborÛ a plyno-

v˘ch komor. I letos z toho dÛvodu pfii‰la na

besedu s Ïáky Z· NádraÏní. Vyprávûla

o sv˘ch záÏitcích, ale také o váleãn˘ch útra-

pách ÎidÛ, o nichÏ se dozvûdûla pozdûji bû-

hem svého Ïivota. 

Setkání s PhDr. Vûrou Andrysíkovou orga-

nizovali uãitelé Mgr. Marta Vítková a Mgr.

Jifií Dvofiák. Po nûm pak jejich Ïáci nav‰tívili

památník Terezín a je‰tû více se dozvûdûli

o Ïivotû a osudech vûzÀÛ tamûj‰ího ghetta. 

Text a foto: (ke)
K d y ?

B û h e m

2. roãní-

ku mezi-

národní-

ho festi-

valu Os-

t ravsk˘

buben, kter˘ opût uspofiádala TJ Sokol

Pfiívoz. První vefiejné vystoupení probûh-

lo pfied Novou radnicí v pátek 26. 5.

v sambovém rytmu a zahájila je praÏská

skupina SAMBA TAM TAM BATUCA-

DA. K ní se pak pfiidal

SAMBA KUBA BAND, tj.

bubeníci a hráãi na rytmic-

ké nástroje ze ZU· E. Mar-

huly z Mariánsk˘ch Hor,

dále z O.-Poruby, Havífiova

aj. Spoleãnû vnesli na Pro-

ke‰ovo nám. velmi exotic-

kou atmosféru. Pozdûji se

v prÛvodu vydali do soko-

lovny na Fügnerovû ul.

v Pfiívoze, kde probûhl dal‰í

festivalov˘ program. Jakub

Kupãík (viz foto 1), uãitel

ze ZU· E. Marhuly, uvedl,

Ïe nácvik spoleãné skladby prezentované

pfied radnicí trval jeho SAMBA KUBA

BANDU asi pÛl roku. 

Ostravsk˘ buben 2006 vyvrcholil 27. 5.

programem na nám. Svatopluka âecha

v Pfiívoze. Jeho závûr patfiil vystoupení

známé bratislavské skupiny MANGO

SALSEROS, která interpretuje hudbu La-

tinské Ameriky. Festival se uskuteãnil

i díky finanãní podpofie mûstského obvo-

du Moravská Ostrava a Pfiívoz a patfiil

k doprovodn˘m programÛm jeho projek-

tu Centrum Ïije. Text a foto: (kte)

Dne 24. 5. zaãaly ve sportovním areálu

Z· Zelená tfiídenní 2. ‰kolní olympijské

hry 2006, urãené ÏákÛm devíti základních

‰kol, jejichÏ zfiizovatelem je MOb MOaP.

Hned na zaãátku pfiekvapily obrovskou

modrou nafukovací vstupní branou, prÛvo-

dem soutûÏících druÏstev, které se py‰nily

jedineãn˘mi dresy a vlajkami, zapálením

olympijského ohnû, tancem dûtí v tógách,

vystoupením maÏoretek i slav-

nostními proslovy. Místostarosta

Mgr. Vilém Antonãík (na velkém

snímku v dolní fiadû v ãervené mi-

kinû), kter˘ je povaÏován za „ot-

ce“ tûchto OH (a fandí snad kaÏ-

dému sportu), mimo jiné zdÛraz-

nil, Ïe dûti budou bojovat také

o obfií putovní pohár, kter˘ pfied

dvûma léty získalo druÏstvo Z· Ostrãilova. 

Hlavním organizátorem olympijsk˘ch

her byla Z· Zelená, soutûÏe se ale konaly

i na hfii‰tích a v tûlocviãnách dal‰ích ‰kol.

V‰em patfií dík za podílení se na organizo-

vání OH. K sedmi ryze sportovním discip-

línám letos pfiibyla vûdomostní a v˘tvarná

soutûÏ, vÏdyÈ k pûstování zdravého tûla

patfií i zu‰lechÈování „du‰e“!

Dal‰í pfiekvapení se pak odehrávala sa-

mozfiejmû v prÛbûhu sportovních disciplín,

kdyÏ se bojovalo o medaile. K tûm velk˘m

patfiilo i vítûzství Z· Gen. Píky v soutûÏi

druÏstev, takÏe putovním pohárem se dnes

py‰ní právû její reprezentanti. A jak soutûÏ

zhodnotil místostarosta Vilém Antonãík?

Uvedl: „Jsem naprosto fascinován atmo-
sférou her, nasazením a touhou kaÏdého 
úãastníka udûlat pro svoje druÏstvo ten nej-
lep‰í v˘sledek. To, Ïe atmosféfie her pro-
padnou dûti, jsem pfiedpokládal, ale fan-
dovství dospûl˘ch mû naprosto zaskoãilo.
Chci v‰em podûkovat za úÏasné tfii dny. Dí-
ky!“

Vítûzové 
Atletika: ml. Ïákynû a Ïáci: bûh 60 m A.

Furmanãíková (Z· Zelená), O. Hlubina (Z·

Matiãní 5), skok dalek˘ I. ·ípová (Z· Gen.

Píky), M. Warzeszka (Z· Zelená), hod míã-

kem K. Luk‰ová (Z· Gajdo‰ova), B. Hawel

(Z· Gebauerova), bûh na 800 m V. ·ípová

(Z· Gen. Píky), bûh na 1000 m L. Amler

(Z· NádraÏní), ‰tafeta 4 x 60 m – mix M.

BûhÛnek, M. Huãala, A. âubová, N. Man-

ãáfiová (Z· Gajdo‰ova), st. Ïákynû a Ïáci:
bûh 60 m V. Jalová (Z· Zelená), J. Toman

(Z· Gen. Píky), skok dalek˘ B. Sládeãková

(Z· Ostrãilova), J. Pla‰Èák (Z· NádraÏní),

vrh koulí M. Ficová (Z· NádraÏní), F. RÛ-

Ïalovsk˘ (Z· Ostrãilova), bûh na 800 m M.

Mravcová (Z· Gen. Píky), bûh na 1000

m D. Dittrich (Z· Gen. Píky), ‰tafeta 4 x 60

m – mix P. Kováfi, J. Hanauer, P. Pisková,

K. MaÀáková (Z· Ostrãilova). Vybíjená:
ml. Ïákynû: Z· Gen. Píky (J. Nagyová, L.

Paskerová, A. Besuchová, H. Bláhová, T.

Pi‰ková, M. Franková, L. Bla‰ková, S.

Ptaszková, A. ·oustalová, L. Görlichová,

M. Kukaãová, K. Podhorová), ml. Ïáci: Z·

Zelená (M. ·rámek, Z. Kovafiík, J. Horák,

·. Rendek, J. âíÏek, D. Palánek, D. KfiivoÀ,

M. Molitor, J. Seborsk˘, J. Bafiák, M. JalÛv-

ka, F. Hrabec). Kopaná: ml. Ïáci: Z· Nád-

raÏní (M. Sasko, L. Lipták, T. Farka‰, M.

Turek, D. Polák, L. Kotal, T. Goceliak, R.

Hahn), st. Ïáci: Z· Kounicova (J. Stach, M.

Poluda, L. Salamon, M. Polák, M. Toko‰,

R. Kiza, P. Pûkník, L. Syrek, J. Kubálek, M.

Veisar). Stolní tenis: ml. Ïákynû a Ïáci: N.

·oborová (Z· Ostrãilova), J. HolaÀ (Z·

Gen. Píky), st. Ïákynû a Ïáci: V. Malíková

(Z· Gen. Píky), J. JavÛrek (Z· Gen. Píky).

Plavání: ml. Ïákynû a Ïáci: Z· Gen. Píky

(A. Ma‰lanka, K. Holíková, B. Filipová, A.

Kubala), st. Ïákynû a Ïáci: Z· Ostrãilova

(B. Sládeãková, E. Michálková, D. Chodúr,

V. Vorlíãek). Volejbal dívky: Z· Gen. Píky

(M. Krotká, M. Mravcová, M. Blahutová,

D. Kaizarová, D. Kristiánová, T. ·kracho-

vá, H. Buláková, L. âerveková). Street-
ball: Z· Gen. Píky (E. Breitenbacher, O.

Kotrla, V. Bratûnkov, M. Hikl). Vûdomost-
ní soutûÏ: Z· Ostrãilova (D. ZarodÀanská,

M. Kaloã, M. Sedláãek, K. Owsianková).

V˘tvarná soutûÏ: Z· Matiãní (P. Nhguen,

M. PraÏáková). 

Pofiadí ‰kol: 1. Z· Gen. Píky, 2. Z· Ze-

lená, 3. Z· Matiãní 5, 4. Z· Ostrãilova, 5.

Z· NádraÏní, 6. Z· Kounicova, 7. Z· Gaj-

do‰ova, 8. Z· waldorfská, Matiãní 18, 9.

Z· Gebauerova. Text a foto: (kot)

4ãervenec - srpen 2006

Blahopfiejeme jubilantÛm
z mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, 

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

âervenec
RÛÏena Dvofiáková 
Marie Dydoviãová 
Robert Fischel 
Marie Foltová 
Anna Gomolková 
Eleonora Jaglafiová 
Anastazie Ko‰afiová 
Helena Radová 

Jifií Vrtal 
Jindfiich Weber

Srpen
Jifiina Bláhová
Anna Goldová 
Vít Gregor
Milada Holinková 
Karel Jaro‰ 

Franti‰ek KáÀa 
Marie Klosíková 
Marie Kmentová 
Marie Kubatá 
Marie Kubíková 
Zuzana Kuboviãová 
Paulína Mundjerová 
Marie Pavelková 
AlÏbûta Sobotková

·kolní olympijské hry opût pfiekvapily

Kniha pokfitûná vodou z Beskyd 

Cyklotramvaj 
Dopravní podnik Ostrava, a. s., letos opût

provozuje cyklotramvaj, a to o víkendech

aÏ do 30. záfií 2006. Jezdí na tratích C1 (Zá-

ti‰í Horní Lhota – Dubina) a C2 (Záti‰í-

Hluãínská). Od koneãn˘ch zastávek se mo-

hou zájemci na kole vydat na známé cyk-

lotrasy. Více informací na tel. ãíslech 597

401 555 a 602 121 010, na e-mailové adre-

se infoservis@dpo.cz a www.dpo.cz. (k)

Prázdniny na kole 
Na dopravním hfii‰ti v Pfiívoze mohou

dûti proÏít ãást sv˘ch letních prázdnin. Je-

ho provozovatel EvÏen Schajna nabízí do-

hled na dûti ve vûku od 6 do 15 let dennû od

7 do 17 hod. V té dobû bude pro zájemce

organizována nejrÛznûj‰í zábavná ãinnost,

ãasto spojená s dopravní tematikou. Na

místû si mohou dûti zapÛjãit kola, autíãka,

kolobûÏky. K dispozici jsou i odraÏedla pro

nejmen‰í. Celodenní vstupné ãiní 30 Kã.

Více informací na tel. ãísle 606 294 621.

(ke) 

20. aÏ 23. 7. 2006
Hudební festival Colours of Ostrava se le-

tos „obul“ do svého 5. v˘roãí ve velkém stylu:

pfiehlídka je poprvé ãtyfidenní a na osmi scé-

nách - na âerné louce, slezskoostravském

hradû a v jeho okolí - pfiivítá více neÏ 100 ka-

pel a diskÏokejÛ z celého svûta. Pfiedstaví svû-

tové ‰piãky world-music i ménû známé, ale 

exotické kapely, nabídne workshopy, kinoka-

várnu, sportovní hry, divadelní program a zó-

nu pro rodiãe s dûtmi. 

Na festivalu vystoupí legendární malijsk˘

zpûvák a hudebník Salif Keita (poprvé nav‰tí-

ví âR), povaÏovan˘ za jednoho z nejv˘znam-

nûj‰ích pfiedstavitelÛ world-music. Pfiijedou tfii

kultovní kapely: ir‰tí folkrockoví The Frames,

gypsy punks cabaret Gogol Bordello

a ameriãtí Woven Hand v ãele s Davidem 

Eugenem Edwardsem. Dále napfi. také Värtti-

nä z Finska, Papaya Paranoia z Japonska ãi

Senses, kombinující taneãní a indickou hudbu. 

RovnûÏ v˘bûr ãesk˘ch kapel a zpûvákÛ je

obdivuhodn˘. Patfií k nûmu Chinaski, A. Lan-

gerová, Monkey Business, L. Dusilová, Kon-

trafakt, Bow Wave, Southpaw, Vypsaná Fixa,

Support Lesbiens, MIG 21, M. Prokop, Woh-

nout, Sunshine, Gulo âar, Therne âave aj. 

Poprvé je souãástí Colours i divadelní scé-

na, která vznikne v areálu slezskoostravského

hradu. Vrcholem její nabídky je vystoupení

Divadla Sklep s Ozvûnami Besídky a Spolku

se‰l˘ch s pfiedstavením Comedie dell Arte

(s P. Li‰kou, G. Je‰kovou, T. Vilhelmovou, M.

Danielem aj.).

Závûr festivalu bude patfiit legendárnímu

Robertu Plantovi a jeho kapele Strange Sen-

sation. Více informací o programu najdete na

www.colours.cz.

âtyfidenní vstupenky jsou k dostání v síti

Ticketpro a na dobírku: do 30. 6. za 650 Kã,

do 19. 7. za 700 Kã, na festivalu za 750 Kã.

Jednodenní vstupenky budou k dostání aÏ na

festivalu. Informujte se u prodejcÛ na moÏné

slevy! (sla, ko)

Bubnovali muÏi, Ïeny i dûti 

Colours of Ostrava - hvûzdná událost

Vzpomínky na Ïivot v Terezínû 

Pro volné chvíle 
◆ V Miniuni – svûtû miniatur na âerné

louce jsou od 1. do 30. 7. v˘stavy Salon obce

architektÛ a Pasivní domy (alternativní bydle-

ní), 12. 8. probûhne Modeláfisk˘ den (s ukáz-

kami rádiem fiízen˘ch aut).

◆ Pro náv‰tûvníky slezskoostravského
hradu bude uspofiádána 7. 7. Extáze live –

diskotéka, ve dnech 9. aÏ. 16. 7. akce ¤ezbáfii

na hradû, od 20. do 23. 7. probûhne festival

Colours of Ostrava a od 24. 7. do 6. 8. Mezi-

národní divadelní workshop, 12. 8. se usku-

teãní V̆ stava psÛ, ve dnech 25. aÏ 27. 8. pro-

bûhne 1. roã. festivalu Divadlo, hudba, tanec

a na 29. a 30. 8. veãer se chystá akce Stra‰i-

delná noc na hradû.


