
V úter˘ 21. února si pfiipomnûlo své první

„narozeniny“ Rodiãovské centrum Chaloup-

ka, jeÏ má své sídlo v nebytov˘ch prostorách

mûstského obvodu MOaP na NádraÏní ul. 80

(vedle hotelového domu Jindfiich). V uveden˘

den mohl do centra pfiijít kaÏd˘ rodiã s dítkem

ve vûku do ‰esti let, kter˘ chtûl proÏít malou

oslavu. Nemohla se obejít bez krájení a ochut-

návání dortu, na nûmÏ byla symbolická mar-

cipánová chaloupka. Svíãku na nûm spolu

s dûtmi sfoukli místostarosta Mgr. Vilém An-

tonãík (na snímku) a vedoucí odboru sociál-

ních sluÏeb, ‰kolství a vyuÏití volného ãasu

obvodního úfiadu ing. Jana Mudrová. 

Edita Kozinová,

jedna z dobrovol-

n˘ch organizaã-

ních pracovnic,

o aktivitách centra

prozradila: 

„Nejvíce je
v dopoledních ho-
dinách vyuÏívána
na‰e herna pro dû-
ti do 6 let. Odpo-
ledne je nejvût‰í
zájem v pondûlí
o angliãtinu pro
dûti od 3 let a ve
ãtvrtek o masáÏe,
relaxace a cviãení
pro kojence. 

V dobû, kdy si

dûti hrají, rodiãe vyuÏívají internet a moÏnost
kopírovaní. Pro maminky je pfiipraven podle
témat pravideln˘ v˘tvarn˘ program, uãí se
napfiíklad vyrábût svíãky z vosku. V pondûlí
dopoledne mohou ty, které ãekají na narození
miminka, absolvovat tûhotenské cviãení
a pfiedná‰ku s porodní asistentkou.

Do budoucna bychom chtûli dovybavit her-
nu zajímav˘mi hraãkami, zlep‰it pfiíjezd pro
koãárky zadním vchodem a nadále nabízet
maminkách pfiistup na internet. Pfiejeme si, 
aby se rodiãÛm a dûtem u nás líbilo a aby se
k nám rádi vraceli.“

âinnost rodiãovského centra zaji‰Èují dob-

rovolné pracovnice. Chaloupka je pro zájem-

ce otevfiena v pracovní dny od 8.30 do 11.30

a od 14.30 do 17 hod. BliÏ‰í informace na

www.rcchaloupka.unas.cz. 

Speciální dubnov˘ program: 7. 4. soutûÏ

O nejlep‰í velikonoãní recept, 12. 4. Veliko-

noãní stfieda v Chaloupce (v˘tvarné aktivity),

21. 4. V rámci Dne Zemû na Slezskoostrav-

ském hradû v˘roba dáreãkÛ u stánku Cha-

loupky. (kova)

Dá se fiíci, Ïe v Moravské Ostravû je hodnû

galerií. Jenom namátkou pfiipomínám:

GVUO Ostrava (v Domû umûní), v˘stavní síÀ

Sokolská 26, fotografická galerie Fiducia, ga-

lerie Beseda, Mlejn, Magna, V̆ tvarné cent-

rum Chagall a Galerie 7. K uveden˘m mÛÏe-

me pfiidat i galerii Kruh, která se nachází v do-

mû na Zahradní ulici. Právû tu si dnes více

pfiiblíÏíme. 

Tamní v˘stavy

organizuje Unie

v˘tvarn˘ch umûl-

cÛ – SdruÏení v˘-

tvarn˘ch umûlcÛ

a teoretikÛ Ostra-

va. Její ãlenové se

vlastnû sami po-

starali o vznik

Kruhu. Byl otev-

fien pfied dvûma lé-

ty, a sice 10. bfiez-

na 2004 v nebyto-

v˘ch prostorách,

které Unii pronajal

za symbolickou

cenu mûstsk˘ ob-

vod Moravská Os-

trava a Pfiívoz. NeÏ byly tamní místnosti

vhodnû upraveny na v˘stavní sínû, mnozí re-

nomovaní umûlci natírali skfiínky, police, pfii-

stavovali nábytek, uklízeli... KdyÏ bylo v‰e

hotovo, za projevenou iniciativu spojenou se

vznikem galerie byli pochváleni hlavnû: Jan

Teisler, Karel Haruda, Bedfiich Pûknica, Jana

·molková, Rudolf Kouba a Vratislav Varmu-

Ïa. 

V̆ stavní ãinnost byla zahájena spolkovou

v˘stavou, nazvanou Krabice. Do konce leto‰-

ního bfiezna probûhlo v galerii Kruh 17 v˘-

stavních akcí. Byla napfi. prezentována díla Ji-

fiího Myszaka, Jana ·mejkala a ZdeÀka Méz-

la. Náv‰tûvníci tam mohli obdivovat hraãky

pfiedních ãesk˘ch umûlcÛ ãi osobité ‰perky

studentÛ Stfiední soukromé umûlecké ‰koly

v Ostravû-Michálkovicích. Vefiejnost se

v Kruhu setkala také s díly chorvatsk˘ch v˘-

tvarníkÛ skupiny LIRAC, která na oplátku za-

se pfiedstavila ostravské umûlce v Chorvat-

sku. 

V leto‰ním v˘stavním plánu galerie je 9 v˘-

stav. K vidûní uÏ byly fotografie Andreje Bar-

ly, tvorba ostravské autorky Evy Damborské

(viz foto), která promûÀuje textilní materiál

v pfiekvapující umûlecká díla. Do 14. 4. jsou

v galerii vystaveny malby a grafiky Josefa

Odrá‰ky. Av‰ak uÏ 19. dubna v 17 hod. pro-

bûhne vernisáÏ k pfiehlídce tvorby chorvat-

sk˘ch v˘tvarníkÛ a od 10. kvûtna galerie ná-

v‰tûvníkÛm nabídne setkání s obrazy Stani-

slava Stacha z Polska. Pfiíznivci v˘tvarného

umûní se mohou tû‰it i na v˘stavu grafické

tvorby Milo‰e Urbáska, Jana Teislera a dal‰í

v˘stavní akce. 

Text a foto: (Ek)

Prioritami mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz v oblasti investiãních akcí
byly v uplynul˘ch letech rekonstrukce a vel-
ké opravy domovního fondu, komunikací,

hfii‰È, ‰kolních
budov a námûstí.
Bude to podobné
v roce 2006? Na
tuto a dal‰í otáz-
ky odpovûdûl
mís tos taros ta
ing. Milan Svo-
boda, kter˘ má
na starosti oblast
investic. 

„Také letos bu-
deme pokraãovat

v rozsáhl˘ch rekonstrukcích a opravách. 
Opût jsou zamûfieny na obnovu domovního
fondu, komunikací, vefiejn˘ch prostranství
sídli‰È a ‰kolská zafiízení. V minulém roce se
nám podafiilo projekãnû pfiipravit nûkolik v˘-
znamn˘ch akcí, které budou zahájeny uÏ na
jafie.“ 

Jak velké finanãní prostfiedky má obvod
v leto‰ním roce k dispozici na investiãní ak-
ce a velké opravy? Jsou v nich zahrnuty ta-
ké dotace z mûsta Ostravy?

„Na investiãní akce máme v roce 2006 pod-
le aktuálního plánu investic k dispozici 
277 mil. korun, z toho 3 mil. Kã jsou dotace
z mûsta, 60 mil. korun tvofií návratná finanãní
v˘pomoc mûsta Ostravy, kterou musíme spla-
tit do tfií let, a 13 mil. korun ãiní dotace z Ev-
ropské unie, poskytnutá v rámci programu
Phare 2003 - II. etapa. 

Na velké opravy jsme vyãlenili dal‰ích 20
mil. Kã.“ 

MÛÏete uvést konkrétní ãástky, s nimiÏ
se poãítá na obnovu domovního fondu, ko-
munikací a ‰kolsk˘ch zafiízení?

„V rámci kapitálov˘ch v˘dajÛ, urãen˘ch na

investice, chceme na obnovu domovního fon-
du vûnovat asi 60,5 mil. korun, z toho napfií-
klad na rekonstrukci Domu s peãovatelskou
sluÏbou Gajdo‰ova 25 mil. Kã. 

Na komunikace a vefiejná prostranství je
vyhrazena ãástka 93 mil. Kã a na ‰kolská za-
fiízení 119 mil. korun. Na ostatní akce je vy-
ãlenûno 4,5 mil. Kã. Dal‰ích 17 mil. Kã je ur-
ãeno na opravy domovního fondu a 3 mil. Kã
na opravu komunikací.“ 

MÛÏete vyjmenovat nejv˘znamnûj‰í in-
vestiãní akce leto‰ního roku?

„Nejv˘znamnûj‰ími akcemi roku budou re-
konstrukce Stodolní ulice za 19 mil. korun, re-
alizovaná s pfiispûním Evropské unie, rekon-
strukce pavilonu A Základní ‰koly Gen. Píky
za 65 mil. korun, dále také regenerace pane-
lového sídli‰tû Varenská, a to dal‰í etapa ob-
novy za 19 mil. korun. Na poslední uvedenou
akci jsme poÏádali o dotaci ze státního rozpo-
ãtu. Rekonstrukce pavilonu A Základní ‰koly
Gen. Píky je finanãnû kryta pfiedev‰ím z v˘‰e
uvedené návratné finanãní v˘pomoci mûsta
Ostravy. 

V leto‰ním roce jsme také zadali zpracování
studie na novou rozsáhlou akci, která bude re-
alizována v nûkolika dal‰ích letech, a to bude
tzv. Regenerace panelového sídli‰tû ·alamou-
na.“ 

Zmínil jste rekonstrukci ulice Stodolní.
Kdy zaãne a kdy bude dokonãena? 

„Tato rekonstrukce uÏ byla zahájena 6.
bfiezna. Smlouva s dodavatelem stavebních
prací, firmou ODS – Dopravní stavby Ostra-
va, a. s., byla podepsána v lednu 2006 na zá-
kladû v˘sledku v˘bûrového fiízení. V prÛbûhu
rekonstrukce této komunikace provede fa Os-
travské vodárny a kanalizace opravu vodo-
vodní sítû a obnovu kanalizace v úseku mezi
ulicí Podûbradovou a PoráÏkovou. Poté zaã-
nou práce spojené s rekonstrukcí komunikace
v ãásti od NádraÏní ul. aÏ za ul. Masnou, je-
jímÏ investorem je ná‰ obvod. Vozovka bude
provedena z Ïulov˘ch kostek a chodníky bu-
dou vydláÏdûny Ïulov˘mi deskami, vzniknou
podélná parkovací stání, doplnûno bude ve-
fiejné osvûtlení. Poãítá se také s v˘sadbou ze-
lenû a instalací laviãek i dal‰ího mûstského
mobiliáfie. 

Termín dokonãení rekonstrukce je 31. 7.
2006 a je dán uzavfienou smlouvou o poskyt-
nutí dotace z programu Phare.“

Poãítá se v r. 2006 s dal‰ími dotacemi EU
na jiné stavby? 

„V leto‰ním roce se jiÏ s dal‰ími dotacemi
z EU nepoãítá.“

Bude se letos pokraãovat ve v˘stavbû

BlíÏí se volby 
Ve dnech 2. a 3. ãervna 2006 se uskuteãní

volby do Poslanecké snûmovny Parlamen-

tu âeské republiky. 

Voliãsk˘ prÛkaz 
pro volby do Poslanecké snûmovny 

Parlamentu âeské republiky 
◆ Úfiad mûstského obvodu Moravská

Ostrava a Pfiívoz oznamuje obãanÛm trvale

hlá‰en˘m v tomto obvodu, ktefií se ve

dnech voleb nebudou zdrÏovat v místû tr-

valého pobytu, Ïe voliãské prÛkazy pro

volby do Poslanecké snûmovny Parlamen-

tu âeské republiky budou vydávány od 18.

5. 2006, a to v ohla‰ovnû na‰eho úfiadu, ad-

resa Nová radnice, Proke‰ovo námûstí 8 (1.

poschodí, kanceláfi ã. 178). Obãané si je

mohou vyzvednout v pondûlí a ve stfiedu od

8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod. a ve

ãtvrtek od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do

16.00 hod. 

◆ O voliãsk˘ prÛkaz mÛÏe voliã poÏá-

dat i písemnû, nejpozdûji v‰ak do 26. 5.

2006. Písemná Ïádost musí b˘t opatfiena

úfiednû ovûfien˘m podpisem. Îádat o vy-

stavení voliãského prÛkazu, aÈ písemnû ãi

osobnû, mÛÏe voliã jiÏ nyní, respektive od

vyhlá‰ení voleb (8. 2. 2006). Osobnû je

pak moÏné Ïádat na na‰em úfiadû aÏ do 31.

5. 2006.

Voliãsk˘ prÛkaz bude pfiedán pfiímo voli-

ãi nebo osobû, která se prokáÏe plnou mocí

s ovûfien˘m podpisem Ïadatele. Úfiad na

poÏádání voliãi prÛkaz také za‰le.

◆ PfiedloÏení voliãského prÛkazu a do-

kladu totoÏnosti opravÀuje obãana, aby byl

zapsán do v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu

voliãÛ (ve

dnech voleb do

Poslanecké snû-

movny Parla-

mentu âeské re-

publiky) v ja-

kémkoli voleb-

ním okrsku, po-

pfiípadû zvlá‰t-

ním volebním

okrsku. 

◆ Podrobnûj‰í informace k vydávání
voliãsk˘ch prÛkazÛ budou poskytnuty
na tel. ãísle 599 442 118 nebo 599 442
536.

DoplÀte volební komise
Obãané, ktefií mají zájem pracovat jako

ãlenové v okrskov˘ch volebních komisích

mûstského obvodu MOaP, se mohou tele-

fonicky nebo osobnû pfiihlásit v Úfiadu

mûstského obvodu Moravská Ostrava

a Pfiívoz (oddûlení administrativní kancelá-

fie, N. Luka‰íková, tel. ã. 599 442 415, 1.

patro budovy Nové radnice, ã. dvefií 156),

a to nejpozdûji do 30. 4. 2006. První zase-

dání okrskov˘ch volebních komisí budou

ve dnech 10. 5. a 12. 5. 2006. 

(ko, ma)

Od tfiináctého do posledního února kaÏd˘,

kdo vstoupil do foyeru Nové radnice, si mohl

prohlédnou v˘stavu v˘tvarn˘ch dûl ÏákÛ Zá-

kladní ‰koly Gajdo‰ova. Zajímavé námûty,

rÛzné v˘tvarné techniky a profesionální insta-

lace… Zkrátka bylo naã se dívat. V̆ stavní ak-

ce byla jednou z tûch, jimiÏ uvedená Z·, je-

jímÏ zfiizovatelem je mûstsk˘ obvod MOaP,

vefiejnosti prezentuje v˘sledky svého uãební-

ho programu, kter˘ je orientován i na roz‰ífie-

nou v˘uku v˘tvarné a hudební v˘chovy. Pro

vedení ‰koly a Ïáky byla v˘stava v radnici

velkou záleÏitostí i proto, Ïe se tím splnil 

sen, kter˘ se nepodafiil uskuteãnit v dubnu ro-

ku 2003, tedy v dobû oslavy 130. v˘roãí zalo-

Ïení ‰koly. 

V̆ stavu, na jejíÏ vernisáÏi se pfiedstavily

‰kolní sbory (viz foto), si pfii‰el prohlédnout

také starosta mûstského obvodu ing. Lubomír

Karpí‰ek a místostarosta ing.

Václav Janalík, oba na snímku

nalevo od fieditelky PhDr. Alice

Gregorãíkové. 

KdyÏ skonãily slavnostní

chvíle, fieditelka Z· odpovûdûla

na nûkolik otázek. 

Kter˘mi v˘stavními akce-
mi, uskuteãnûn˘mi v leto‰ním
‰kolním roce, se Z· a Ïáci je‰-
tû mohou pochlubit?

„Pfiedev‰ím znovuotevfiením
Dûtské galerie Gajdo‰ova, kte-
rá se nachází v onkologickém
oddûlení Mûstské nemocnice
Ostrava podle pfiání primáfiky
MUDr. Heleny Fojtíkové. Na tu-

hle aktivitu jsme py‰ní, protoÏe tak pfiiná‰íme
trochu radosti nemocn˘m spoluobãanÛm. Pfii-
pomenout musím i stálou prezentaci v˘tvar-
n˘ch prací na‰ich ÏákÛ v tzv. Dûtské v˘tvarné
galerii ‰koly. MoÏná si nûktefií ãtenáfii zpravo-
daje Centrum vzpomenou na v˘stavní odpo-
ledne a aukci dûtsk˘ch kamenn˘ch plastik,
které jsme organizovali na Jiráskovû námûstí
vloni v záfií ve spolupráci s Centrem kultury
a vzdûlávání Moravská Ostrava.“

Jaké máte tvÛrãí a v˘stavní plány? 
„V ãervnu uspofiádáme dal‰í roãník „So-

chání s Miro PoÏarem“ a na ten naváÏe opût
v˘stava s aukcí na Jiráskovû námûstí. Chystá-
me novinku - 1. roãník „Malování s umûl-
cem“. Bûhem této akce budou na Jiráskovû
námûstí malovat vybraní Ïáci z ostravsk˘ch
‰kol a talentované dûti z rÛzn˘ch mûst Morav-
skoslezského kraje pod vedením známého v˘-

tvarníka. Pfied
námi je i realiza-
ce literárnû–v˘-
tvarné soutûÏe
Pohádky dûtí dû-
tem. Oãekáváme,
Ïe se jí zúãastní
i jedna italská
‰kola.“ 

Mají va‰i Ïáci
‰ance uplatnit se
na stfiedních
‰kolách umûleckého zamûfiení? 

„Ano, kaÏd˘m rokem zaznamenáváme pfii-
jetí ÏákÛ na takové stfiední ‰koly. Letos jedna
Ïákynû úspû‰nû sloÏila talentové zkou‰ky na
Stfiední umûleckou ‰kolu v Ostravû, dokonce
se umístila na 1. místû.“ 

Text a foto: (ko)
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Obrazy ‰kolákÛ zdobily foyer Nové radnice

Tradice velikonoãních svátkÛ 

Velké investice mûstského obvodu

První jarní den je za námi a neÏ se nadûje-
me, budou tu velikonoãní svátky. Mnoho lidí
se uÏ tû‰í na den pracovního volna, kter˘ bu-
de v pondûlí 17. dubna, a hodnû mal˘ch
chlapcÛ na pomlázku, která jim pfiinese tra-
diãnû zdobená nebo ãokoládová vajíãka 
a asi také spoustu jin˘ch sladk˘ch dobrot. 

Pro kfiesÈany jsou Velikonoce nejv˘znam-
nûj‰ími svátky liturgického roku. Postupnû
se vyvinuly z Ïidovského svátku pesach, kter˘
byl a je oslavou dávného vysvobození ÎidÛ
z egyptského zajetí. 

Bûhem velikonoãních svátkÛ se pfiipomíná
umuãení a vzkfií‰ení JeÏí‰e. Nejv˘znamnûj-
‰ím dnem Velikonoc je nedûle - BoÏí hod (le-
tos 16. 4.), kdy se slaví jeho zmrtv˘chvstání.
Pfied BoÏím hodem je je‰tû nûkolik v˘znam-
n˘ch dnÛ - tzv. ·karedá stfieda, Zelen˘ ãtvr-
tek, Velk˘ pátek, Bílá sobota, k nimÏ se váÏe
fiada náboÏensk˘ch rituálÛ, pfiipomínajících

události spojené s ukfiiÏováním JeÏí‰e Krista,
a také lidov˘ch zvykÛ a povûr. Napfiíklad
o Bílé sobotû probíhá pfii náboÏenském ob-
fiadu svûcení ohnû a svíce, zvané pa‰kál, kte-
r˘m se slavnostnû vná‰í svûtlo do kostela.
Svûtící akt se postupnû stal souãástí velkole-
pého církevního obfiadu. Ten pfiipomíná, Ïe
Kristus vnesl svûtlo dobra do lidsk˘ch du‰í
a podtrhuje víru v jeho zmrtv˘chvstání. (ko)

Konkurz
Rada mûstského obvodu Moravská Ostra-

va a Pfiívoz vyhla‰uje konkurzní fiízení na

funkci fieditele/ky Základní ‰koly Ostrava,

Gebauerova 8, pfiíspûvkové organizace. Ter-

mín podání pfiihlá‰ek je do 21. 4. 2006. BliÏ-

‰í informace o podmínkách fiízení na tel. ã.

599 444 303, www.moap.cz a e-mail. adrese

kucharova@moap.mmo.cz.

Nepfiehlédnûte!
Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz

je zfiizovatelem 11 matefisk˘ch ‰kol a 1 ‰kolka

je souãástí Základní a matefiské ‰koly Ostrãilo-

va 1 (dfiívûj‰í M· J. Lady). V souãasné dobû se

v nich pfiipravují na zápis nov˘ch ‰koláãkÛ pro

‰kolní rok 2006/2007, kter˘ by mûl probûhnout

ve dnech 19. a 20. dubna od 8 do 16 hodin (ter-

mín bude obvodní rada schvalovat 30. 3.). Ro-

diãe nebo zákonní zástupci dûtí musí mít u zá-

pisu rodn˘ list dítûte a obãansk˘ prÛkaz. U zá-

pisu vyplní Ïádost o pfiijetí k pfied‰kolnímu

vzdûlávání. 

Do M· mûstského obvodu jsou zpravidla

pfiijímány dûti ve vûku od 3 let. BliÏ‰í informa-

ce zájemci získají osobnû v níÏe uveden˘ch

‰kolách nebo na pfiíslu‰n˘ch telefonních ãís-

lech, e-mailov˘ch adresách, na www.moap.cz

a popfi. na vlastních webov˘ch stránkách ‰kol:

M· Blahoslavova 6 - tel. ã. 596 120 453,

mariebenesova@tiscali.cz,

M· Dvofiákova 4 - tel. 596 123 326, alena-

zakova@tiscali.cz,

M· Hornická 43A - tel. 596 621 005,

mshornicka@tiscali.cz,

M· KfiiÏíkova 18 - tel. 596 127 266, mskri-

zikova@tiscali.cz,

M· Lechowiczova 8 - tel. 596 612 386,

mslechowiczova@seznam.cz, www.mslecho-

wiczova.com, 

M· Na Jízdárnû 19a - tel. 596 632 651,

msnajizdarne@iol.cz, web.telecom.cz/msna-

jizdarne/, 

ZaM· Ostrãilova 1 - tel. 596 127 235, sko-

la@zs-ostrcil.cz, www.volny.cz/zsostrcilova, 

M· Podûbradova 19 - tel. 596 124 387,

mspodebradova@tiscali.cz,

M· Repinova 19 - tel. 596 123 679, msrepi-

nova@tiscali.cz,

M· ·afafiíkova 9 - tel. 596 136 724, mssafa-

rikova@tiscali.cz,

M· ·pálova 32 - tel. 595 136 782, ms-spalo-

va@quick.cz,

M· Varenská 2a - tel. 596 612 122, msva-

renska@tiscali.cz. (k)

Tipy pro volné chvíle 
● V˘stavi‰tû âerná louka: 
8. a 9. 4. - V̆ stava psÛ, 21. a 23. 4. – v˘-

stavy Domov, Dovolená, Region, Golf Trio

Ostrava 2006, 29. 4. Ble‰í trh (od 7 do 12

hodin).

● Slezskoostravsk˘ hrad: 
5. aÏ 30. 4. Srí Lanka - zemû tsunami

(v˘stava fotografií), 8. a 9. 4. Velikonoãní

jarmark, 21. 4. Den Zemû, 23. 4. Festival

ãesko-polské kultury, 23. 4. Zahájení sezo-

ny - Veteran Car Club Ostrava, 29. a 30. 4.
ValpruÏina noc aneb Pálení ãarodûjnic.

● DÛm knihy Librex
11. 4. v 16.00 - Ostravské medailony -

Oldfiich ·ulefi (beseda s v˘znamn˘m spiso-

vatelem), 19. 4. v 16 hod. - Polsk˘ stÛl (set-

kání s polskou kulturou), 25. 4. - Den

s Mozartem (program k 250. v˘roãí naro-

zení skladatele (v 17 hod. W. A. Mozart

a jeho dílo - pfiedná‰ka s hudebními ukáz-

kami, v 18.30 malá módní pfiehlídka Ama-

deus, v 19.30 Mozartovsk˘ veãer - komor-

ní koncert, úãinkují ãlenové Národního di-

vadla moravskoslezského A. Bochenek–

Osiecka, M. Gurbal’ a J. Fi‰ar. 

● Knihovna mûsta Ostravy – hudební
oddûlení: 11. 4. vernisáÏ v˘stavy fotografií

Václav Marcol – Pfiíbûhy 36. (ko)(Pokraãování na str. 2)

Deset let ãinnosti klubu Parník: 1974 programÛ a 146 tisíc náv‰tûvníkÛ 

Brzy uplyne jiÏ deset let od okamÏiku, kdy

byl v budovû fieditelství Centra kultury

a vzdûlávání v Ostravû 24. dubna 1996 slav-

nostnû otevfien nov˘ klub Parník. Jeho „pre-

historie“ zaãala uÏ dfiíve úvahami o celkovém

vyuÏití budovy na Sokolské 26: návrhy na 

úpravy sklepních prostor v‰ak poãítaly se za-

chováním fiady mal˘ch místností, chybûla

jasná pfiedstava o profilu nového zafiízení,

které zde mûlo vzniknout, a nakonec celá zá-

leÏitost uvízla v mrtvém bodû. Navrhnout 

urychlenû novou koncepci pfiestavby a usku-

teãnit ji – tak znûl jeden z m˘ch hlavních 

úkolÛ po nástupu do CKV v létû 1994. Hodnû

jsem si tehdy lámala hlavu, radila se a nav‰tí-

vila i nûkolik praÏsk˘ch klubÛ vãetnû slavné

Agharty, ale uÏ na podzim 1994 jsem pfiedlo-

Ïila návrh: otevfiít prostor co nejvíce a vytvo-

fiit hudební, hlavnû jazzov˘ klub s restauraã-

ním provozem. Tehdej‰í starosta ing. Radim

Chytka i rada MOb MOaP, stejnû jako jejich

nástupci v ãele se starostou ing. Lubomírem

Karpí‰kem, mû podpofiili, takÏe na jafie 1995

mohly zaãít pfiípravy a o rok pozdûji provoz

nového klubu.

UÏ v prvních osmi mûsících jeho existence

do konce roku 1996 se uskuteãnilo 108 pofia-

dÛ, které nav‰tívilo pfies osm tisíc divákÛ.

V˘konnost klubu se v‰ak trvale zvy‰ovala,

v uplynulém roce pfii‰lo na 200 klubov˘ch

pofiadÛ více neÏ 16 tisíc divákÛ a za deset let

jeho existence nav‰tívilo 1974 akcí témûfi

146 tisíc lidí. Pfiivedla je sem nápaditá dra-

maturgie tvofiená zpoãátku Dagmar PastrÀá-

kovou a Borisem Urbánkem a od roku 1998

souãasn˘m vedoucím klubu Pavlem Giert-

lem, která vÏdy stavûla na vysoké kvalitû po-

fiadÛ i interpretÛ. PÛvodní nabídka se opírala

o jazzové koncerty, pofiádané vÏdy ve ãtvrtek

a pátek pod názvem „Jazz club live“ ve spo-

lupráci s Jazzovou nadací. Postupnû se zkou-

‰ely a zavádûly dal‰í typy pofiadÛ, z nichÏ nû-

které se staly trvalou souãástí ãinnosti klubu.

Platí to zejména o poslechov˘ch diskotékách

s videoprojekcí a postupnû se roz‰ifiující Ïán-

rové ‰kále Ïiv˘ch koncertÛ, které ve druhé

polovinû 90. let doplÀovaly stále profilující

jazzové koncerty a festivaly. Na pfielomu tisí-

ciletí se struktura pofiadÛ znatelnû mûnila, za-

ãaly pfievaÏovat koncerty a recitály rÛzn˘ch

ÏánrÛ a rostl poãet technicky nároãnûj‰ích

velk˘ch koncertÛ pofiádan˘ch pfiedev‰ím

v klubu Fabric s mediálními partnery. Tento

trend pokraãoval rostoucím poãtem exklu-

zivních pofiadÛ na‰ich i svûtov˘ch umûlcÛ

(v roce 2005 to byl napfi. jedin˘ klubov˘ reci-

tál Hany Hegerové v âR, koncert amerického

saxofonisty Maceo Parkera ãi vystoupení vy-

cházející lond˘nské hvûzdy acid jazzu Ma-

liy) i tvÛrãích projektÛ a festivalÛ realizova-

n˘ch samostatnû i ve spolupráci s rÛzn˘mi

partnery.

První velkou akcí v tomto smûru bylo v le-

tech 1996 – 1997 pravidelné natáãení pofiadu

âeské televize Ostrava „Se‰li se...“, v nûmÏ

Jifií Pavlica s Hradi‰Èanem uvádûli na‰e

i zahraniãní hosty. Pofiad byl obnoven v ji-

ném pojetí v roce 2000, ale uÏ následující

rok jej nahradil televizní pofiad „Ladí, nela-

dí“, pofiádan˘ v klubu Fabric s mal˘mi pfie-

stávkami dodnes, v nûmÏ se pfiedstavují

vÏdy dvû ménû mediálnû známé kapely. Na

prvních dílech pofiadu „Se‰li se...“ se podí-

lelo i ostravské studio âeského rozhlasu, kte-

ré v‰ak z klubu dlouhodobû vysílá v pfiímém

pfienosu pfiedev‰ím jednotlivé koncerty (napfi.

jazzové koncerty pfiipravené Borisem Urbán-

kem, koncerty Jaromíra Nohavici, Jany

Kirchner ad.). Od konce 90. let se také kaÏ-

doroãnû v rámci Francouzského podzimu pfii-

pravují s Alliance Française koncerty a vy-

stoupení francouzsk˘ch umûlcÛ.

Záhy po svém vzniku se klub Parník pfiiro-

zenû stal ostravsk˘m centrem jazzov˘ch fes-

tivalÛ a pfiehlídek. V letech 1997 – 1998 to

byl „Blues fest“ ve spolupráci s J. Straich-

lem, od roku 1998 se klub podílel na letním

festivalu „Jaz club live“. V roce 2000 zaãala

série jedineãn˘ch, mezinárodnû obsazen˘ch

projektÛ, vytváfiejících z Ostravy jedno

z center stfiedoevropské jazzové scény. Zdej‰í

publikum se tak do loÀského roku postupnû

mohlo v projektech Hudba bez hranic, Na

jedné lodi ãi Jazz bez hranic, podporovan˘ch

dotacemi Phare i Moravskoslezského kraje,

seznámit se ‰piãkami slovenského a polského

jazzu. Dal‰í mezinárodní festivaly (napfi.

„Jazz & Blues“, podporovan˘ MOb MOaP

a âesk˘m hudebním fondem, nebo „Ostrava

Jazz – Night“ s podporou statutárního mûsta

Ostravy) pak v uplynul˘ch tfiech letech pfii-

vedly do Ostravy slibné interprety i velké

hvûzdy svûtového jazzu, jako jsou Mike

Stern, Hiram Bullock nebo Manu Katche,

ktefií pfiilákali stovky fanou‰kÛ i ze soused-

ních zemí.

Za deset let se na pódiu Parníku pfii rÛz-

n˘ch pfiíleÏitostech vystfiídala celá plejáda

slavn˘ch jmen i zaãínajících hudebníkÛ a ka-

pel. Klub se stal souãástí pravideln˘ch kon-

certních „‰ÀÛr“ znám˘ch ãesk˘ch kapel

a zpûvákÛ – Blues Bandu Lubomíra Andr‰ta,

Vladimíra Mi‰íka a ETC, Zuzany Navarové

a Koa, dvojkoncertÛ Dana Bárty a Illustra-

tosphere i dal‰ích. K jeho popularitû pfiispûly

exkluzivní koncerty na‰ich i zahraniãních

‰piãkov˘ch interpretÛ, kupfi. Ivana Krále, La-

co Deczi, Mariana Vargy aj. Doslova kultov-

ní záleÏitostí se stala v letech 1999 aÏ 2004

beznadûjnû vyprodaná vystoupení Jaromíra

Nohavici. Klubová dramaturgie se nebála ani

riskovat a cílevûdomû vytváfiela prostor pro

zaãínající soubory a interprety (The Gizd Q,

– 123 min., Kri‰tof a dal‰í). 

Rozhodující v˘znam pro rozvoj klubu mû-

la a stále má podpora MOb MOaP, jeho orgá-

nÛ i jednotliv˘ch funkcionáfiÛ, nesmíme v‰ak

zapomenout ani na sponzory, dramaturga P.

Giertla, kter˘ je „du‰í“ klubového dûní, pra-

covníky klubu i jeho pfiíznivce. Díky nim

Parník patfií ke ‰piãkov˘m ãesk˘m hudebním

klubÛm s dobr˘m zahraniãním renomé a v˘-

znamnû se podílí na kulturním dûní v Ostravû

a okolí. 

MARIE JANÁKOVÁ, fieditelka CKV

Foto - archiv klubu Parník: 1. Polák Jó-
zef Skrzek, zakládající ãlen legendární kapely
SBB, 3. Americk˘ bubeník Paul Wertico (le-
genda!, 15 let ãlen Pat Metheny Group, 7krát
Grammy Awards), 4. Malia, anglická zpûvaã-
ka, vycházející jazzová hvûzda.

Tipy pro star‰í
Spoleãnost senior pofiádá v dubnu ve své

klubovnû (Na Jízdárnû 18, Mor. Ostrava) tyto

pfiedná‰ky: 6. 4. - Astroklub (Co Jupiter daru-

je, to Saturn hodnotí), 13. 4. - Radostné Veli-

konoce - velikonoãní motivy s diapozitivy.

20. 4. - Numerologie - rozbor jména, 27. 4. -

Poãátky sportovního hnutí v Ostravû. Zaãátky

vÏdy v 16 hod. Podrobnûj‰í informace: na tel.

603 930 321, 606 411 643, 731 221 291. (h)

V obfiadní síni nové radnice se 4. bfiezna ko-

nala zlatá svatba. Její slavnostní atmosféra se

zraãila v obliãejích v‰ech svatebãanÛ. Nejvíce

ov‰em ve tváfiích Jifiího Benbenka a jeho Ïeny

Ilony Benbenkové. Uzavfieli sÀatek pfied pa-

desáti léty - 3. 3. 1956, a letos v bfieznu si své

ano pfii‰li velmi rádi zopakovat.

Pfii zlaté svatbû vzpomenula oddávající

Martina Polochová, ãlenka Zastupitelstva

mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfií-

voz (viz foto), nejpodstatnûj‰í události z je-

jich Ïivota a na závûr slavnostního projevu

manÏelÛm popfiála: „AÈ vás neopou‰tí radost
ze Ïivota a zájem o své nejbliÏ‰í.“ 

Oba manÏelé pocházejí z Ostravy a po cel˘

Ïivot v ní bydlí. Vychovali spolu dvû dûti Jifii-

nu a Jifiího. Dnes mají radost i ze sv˘ch tfií

vnukÛ, s nimiÏ ãasto tráví prázdniny v rodin-

né chatû na Ostravici. Paní Ilonka pracovala

aÏ do odchodu do dÛchodu v dûlnické profesi

v BáÀsk˘ch strojírnách Ostrava a pan Jifií byl

zamûstnán na Dole Rud˘ fiíjen nejdfiíve jako

zámeãník a po ukonãení prÛmyslové ‰koly ja-

ko technik. 

Snad tím nejkrásnûj‰ím na celém obfiadu

zlaté svatby byla slova Jifiího Benbenka: „Ni-
kdy nás nenapadlo, Ïe bychom se roze‰li.“

Text a foto: Eva Kotarbová

Koordinaãní centrum seniorÛ a zdravotnû

postiÏen˘ch v Ostravû existuje uÏ ‰est˘m ro-

kem a sdruÏuje 40 organizací, jejichÏ ãlenové

si navzájem vymûÀují zku‰enosti a podílejí se

na organizování spoleãn˘ch akcí. Pfiedseda ra-

dy „Koordinaãního centra“ ing. L. Pásek upo-

zorÀuje, Ïe zpravidla kaÏd˘ mûsíc v klubu At-

lantik (v ul. âs. legií) probíhají besedy urãené

seniorÛm a dal‰ím zájemcÛm, ktefií chtûjí pro-

Ïít aktivní stáfií. V pondûlí 10. dubna právû

tam v 15 hodin zaãne beseda o stavu v˘stavby

geriatrického centra v obvodu Ostrava-Jih. 

Informace o dal‰ích aktivitách „Koordinaã-

ního centra“ zájemci mohou získat mimo jiné

i v Kulturním zafiízení Jízdárna ve dnech 12.

4., 17. 5. a 14. 6., kdy probûhnou plánované

schÛzky zástupcÛ jednotliv˘ch organizací (za-

ãátek v 9 hod.). (t)

ManÏelé se nikdy nechtûli rozejít 

Pro rodiãe a malé dûti je tu také Chaloupka

Pro aktivní stáfií seniorÛ

Nahlédnutí do galerie Kruh

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

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

Marie Birkeová 
Ludvík âernoviã 
BoÏena Foltová
Marketa Griesserová 
Helena Hruzková 
Marie Lorencová 
Edeltruda Míãková 

Ludmila Polochová 

Anna Prasielová 

Andûla Robotová 

BoÏena ·edivá 

Greta Ry‰ková 

BoÏena Tichá 

www.centrumzije.cz
● ve‰keré informace o kulturním 

a spoleãenském dûní v centru Ostravy

● propagace akcí zdarma

● inzerce firem zdarma

VyplÀte anketní lístky!
Mûstsk˘ obvod MOaP Ïádá obyvatele

sídli‰tû ·alamouna, aby vyplnili anketní

lístky, které dostali do dopisních schránek,

protoÏe informace získané od obãanÛ je-

jich prostfiednictvím pomohou pfii zpraco-

vání návrhu studie „Regenerace sídli‰tû

·alamouna“. Odevzdejte lístky v Kultur-

ním zafiízení Jízdárna do 4. dubna.
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Pokud v pfiírodû lidé naleznou pût uhynu-

l˘ch volnû Ïijících ptákÛ a u vodního ptactva

(napfi. kachen, labutí, volavek, kormoránÛ)

pouze jeden kus, je nutné takov˘ nález ohlásit

na tísÀovou linku 150 (lze pouÏít i jin˘ch tís-

Àov˘ch linek, napfi. 155, 156), nebo zavolat

pfiímo veterináfii. Inspektofii veterinární správy

pak odeberou vzorky, ode‰lou je do pfiíslu‰né

laboratofie. Uhynulá zvífiata budou odvezena

a fiádnû vy‰etfiena.

Podezfiení na ptaãí chfiipku v chovech (men-

‰ích i vût‰ích) ohlásí chovatel vÏdy veterináfii,

veterinární správa pak na místû vyhodnotí, zda

se jedná o podezfiení na ptaãí chfiipku, nebo jde

o jinou nákazu ãi jin˘ dÛvod úhynu a odebere

vzorky k laboratornímu vy‰etfiení. Pfii pode-

zfiení na ptaãí chfiipku stanoví veterinární sprá-

va pfiedbûÏná opatfiení pro zamezení ‰ífiení ná-

kazy, ta je chovatel povinen ihned zrealizovat

na své náklady. Laboratorní testy zpravidla tr-

vají 7 dnÛ. V pfiípadû, Ïe se nákaza potvrdí, je

tfieba okamÏitû zaãít s likvidací celého chovu,

opût na náklady chovatele. Je‰tû do potvrzení

ãi vyvrácení podezfiení ale chovatel musí ome-

zit vstup do chovu a zamezit jakékoli manipu-

laci s drÛbeÏí ãi jin˘m ptactvem (vãetnû svozu

vajec) a musí zaãít s dezinfekcí – napfiíklad pfii

vstupu a na v˘stupu z místa chovu musí b˘t 

umístûny speciální dezinfekãní rohoÏe. Více
aktuálních informací podá napfi. Krajská
veterinární správa pro Moravskoslezsk˘
kraj - Inspektorát Ostrava (Na obvodu 51,
703 00 Ostrava-Vítkovice), e-mail: insp.os-
trava.kvst@svscr.cz, tel. ã. 596 788 910,
a také Státní veterinární správa âR v Pra-
ze: www.svscr.cz, www.ptaci-chripka.cz,
tel. ãíslo do sekretariátu ústfiedního fieditele
227 010 142. (k) 

Zaznamenali jsme 
✔ Do 28. 4. trvá v galerii Beseda (Jureãko-

va ul.) v˘stava dûl Igora Grimmicha, Martina

Krajce a Martina Salajky, studentÛ  AVU - 

Ateliéru malby M. Rittsteina, s názvem „Ob-

razy“.

✔ V autorské v˘stavní síni V̆ tvarného

centra Chagall (Repinova ul.) bude 13. 4. v 17

hod. zahájena v˘stava soch Stanislava Hanzí-

ka. Autor je osobit˘m pokraãovatelem ãeské

sochafiské moderny. V̆ stava potrvá do 14. 6.

2006. 

✔ V̆ stavu grafick˘ch dûl Lucie Neuwirto-

vé a Jifiího Neuwirta si zájemci mohou pro-

hlédnout v galerii Na chodbû pfii Z· Gajdo‰o-

va. Potrvá do 8. 5. 

✔ V galerii Magna (Bieblova ul.) jsou do

14. 4. k vidûní fotografie Hany Hamplové

a 19. 4. zaãne v˘stava spoleãn˘ch obrazÛ slo-

vensk˘ch umûlcÛ Rudolfa Fily a Doroty Filo-

vé.

✔ V prostorách kavárny Daniel (Îerotínová

ul.) vystavuje do 26. 4. své fotografie Paul Ry-

der. 

Obvykle nemyslíte na to, Ïe v domû, kde

bydlíte právû vy, by mohl vzniknout poÏár. Stát

se to v‰ak mÛÏe, a to z rÛzn˘ch dÛvodÛ. V pfií-

padû poÏáru velmi záleÏí na rychlém zásahu,

kter˘ pfiispûje k jeho zlikvidování. Pomoci pfii

tom mÛÏe témûfi kaÏd˘ z obyvatel domu, po-

kud ví, jak na to. Co dûlat konkrétnû? Pfiede-

v‰ím je tfieba vûdût, Ïe souãástí technického

vybavení novûj‰ích panelov˘ch i cihlov˘ch 

obytn˘ch domÛ je poÏární technika urãená pro

potfieby obãanÛ bydlících v tûchto domech a Ïe

tuto techniku je zapotfiebí pouÏít v pfiípadû

vzniku poÏáru co nejrychleji. Jsou to hydranty

(H), suchovody (S) a pfienosné hasicí pfiístroje

(PHP). 

Hasicí pfiístroje – vodní a prá‰kové, jsou

pfieváÏnû umístûny v suterénu a ve spoleãn˘ch

prostorách su‰áren, koãárkáren a podobnû,

snûhové ve strojovnách v˘tahu. (BûÏte se podí-

vat, kde jsou právû ve va‰em domû!)

Hydranty a suchovody jsou na chodbách

jednotliv˘ch pater u vstupu do nich. K vybave-

ní hydrantÛ patfií hadice, proudnice, ventil

a spojovací klíã. V suchovodu se nachází pou-

ze náhradní hadice. 

Hydranty a suchovody jsou urãeny v˘luã-
nû pro potfieby obyvatel daného domu, a to
k ha‰ení poÏáru v bytû ãi v jin˘ch prosto-
rách. Nájemníci by proto mûli tento majetek
chránit pfied zniãením nebo krádeÏi a rov-

nûÏ zaji‰Èovat jeho provozuschopnost pro-
stfiednictvím správcÛ domÛ.

V pfiípadû, Ïe jsou hydranty, suchovody a po-

Ïární pfiístroje nefunkãní nebo v domech ne-

jsou, sniÏuje se moÏnost rychlého uha‰ení po-

Ïáru malého rozsahu. NûÏ potom dojde k pfii-

volání a pfiíjezdu hasiãského záchranného sbo-

ru, z malého poÏáru mÛÏe b˘t velk˘, kter˘ za-

chvátí celé patro ãi dÛm. Dojde k velkému po-

‰kození majetku a k ohroÏení Ïivota a zdraví 

obyvatel domu.

Je‰tû jednou zdÛrazÀujeme: poÏární technika

instalovaná v obytn˘ch domech je k dispozici

v˘hradnû pro jeho obyvatele, jen v˘jimeãnû

pro pfiivolanou zasahující poÏární jednotku.

SlouÏí jen vám, proto toto vybavení chraÀte

pfied vandaly, zlodûji i lhostejností. Dbejte, aby

správce bytového fondu provádûl pravidelnou

kontrolu a údrÏbu uvedené poÏární techniky.

Chráníte tím pfiedev‰ím svÛj majetek, sebe, své

blízké i sousedy! 

JestliÏe potfiebujete doplÀující informace
o správném vybavení poÏární technikou ve
va‰em domû, kontaktujte pfiíslu‰ného do-
movního správce (pracovníky, ktefií mají na
starosti kontroly a revize poÏární techniky),
nebo zamûstnance oddûlení obrany, bezpeã-
nosti a ochrany obvodního úfiadu (pokud
bydlíte v nájemním bytû mûstského obvodu
MOaP, informace získáte v kanceláfii ã. 113
v Nové radnici a na tel. ã. 599 442 215).

(kfiíst, ko)
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Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

3 .4. 18.00 hod.
U KLAVÍRU S ÚSMùVEM (koncert klavír-

ního odd. ZU· E. Marhuly)

4. 4. 18.00 hod.
HYDE PARK - Kavárna klubu Atlantik
Mikrofon pro ty, kdo chtûjí mluvit a zpívat

5. 4. 18.00 hod.
VLASTA T¤E·≈ÁK - Kavárna klubu At-
lantik (ãtení u kytary)

5. 4. v 17.00 hod. 
PROÎITKOVÁ TANEâNÍ TERAPIE
RNDr.  L. Krejãí (úvodní lekce zdarma)

6.4. 18.00 hod.
NA·I I EXOTIâTÍ LETOUNI (pfiedná‰ka)

7. 4. 18.00 hod.
MRTV¯ MOST (vernisáÏ - foto P. ·imíãka)

10. 4. 15.00 hod.
SETKÁNÍ SENIORÒ A ZDRAVOTNù PO-
STIÎEN¯CH (se starostou O. Vefiovsk˘m)

10. 4. 18.00 hod.
ARMÉNIE - ZEMù VE STÍNU ARARATU 
11. 4. 18.00 hod.
MALÉ SCÉNKY ZE ÎIVOTA (Las Estafas)

13. 4. 18.00 hod.
MAREK WOLLNER - PAMATUJU (setká-

ní s redaktorem âT a jeho kníÏkou)

14. 4. 18.00 hod.
HORY ·PANùLSKA - OD PYRENEJÍ PO
GIBRALTAR (pfiedná‰ka)

18. 4. 18.00 hod.
RUSKO - KAVKAZ, ALTAJ, URAL, KA-
MâATKA (pfiedná‰ka)

21. 4. 18.00 hod.
EMBRYO ANEB AUTOMOBILYV¯CHOD-
NÍCH âECH (Divadlo Tramtárie Olomouc)

24. 4. 18.00 hod.
LITERÁRNÍ KAVÁRNA: ALLEN GINS-
BERG OâIMA JOSEFA RAUVOLFA
25. 4. 18.00 hod.
KORSIKAA SARDINIE NA KOLE
27. 4. 18.00 hod.
IZRAEL - OTÁZKA IDENTITY
28. 4. 18.00 hod. 
LUCIE BUBLAVÁAJAN DOSPIVA (folk aj.)

KOUZLO POHYBU - bfii‰ní tance, relaxace
KaÏdou st od 17.45 hod., ve ãt od 10.00 hod.

4. 4. v klubu Fabric Koncert

LENKA DUSILOVÁ & BAND 
5. 4. DVD projekce

ROGER WATERS 
6. 4. v klubu Fabric Koncert

ABUSE (SK) + KNOT PHOTOGENIC (CZ) 
V pofiadu âT Ladí Neladí

7. 4. Jazz

KALTENECKER TRIO (HUNGARY): Z.

KALTENECKER - KEYBOARDS, P. PA-

PESCH - BASS, A. DÉS - PERCUSE

10. 4.
MÚZY V PARNÍKU – THE VOCAL
SHOW (Múzická ‰kola O.-Mar. Hory)

11. 4. Koncert

LEGENDY SE VRACÍ: A. CIVOPULOS, R.

IZAIÁ·, P. ·I·KA, L. PY·KO

12. 4. DVD projekce 

PETER GABRIEL
13. 4. Jazz, blues, rock

ANTHIMOS APOSTOLIS TRIO (POLSKO) 
14. 4. Swing

COMBO ZBY·KA BRZUSKY
16. 4. 2. kolo turnaje ve scrabble

PARNÍKOVÁ GRAND PRIX
18. 4. zaãátek v 19.00 hod. Swing

LR COSMETIC BIG BAND E. ·URMANA
19. 4. Koncert

JI¤Í SCHMITZER 
19. 4. v klubu Fabric ve 21 hod. Koncert

DAVE WECKL BAND (USA): G. MEEK -

SAX, S. WEINGART – KEYBOARDS, T.

KENNEDY - EL. BASS, D. WECKL -

DRUMS (festival Ostrava Jazz Night)

20. 4. Jazz

JAZZYK 
21. 4. Jazz

MIRIAM BAYLE QUINTET (SK/CZ): M.

BAYLE - ZPùV, R. ZAPADLO - SAX, J. ZO-

MER - PIANO, R. UHRÍK - KONTRABAS,

P. „BADY“ ZBO¤IL - BICÍ 

22. 4. Koncert 

KOA: M. BIHÁRI, F. RABA, O. KHAOUAJ,

C. CALLER 

23. 4. Koncert 

PARNÍK - 10 LET PERSPEKTIVNÍ MI-
NULOSTI: PETER LIPA BAND & TUTU
& VùRA ·PINAROVÁ
26. 4. Koncert 

BUTY & HOSTÉ 
27. 4. v klubu Fabric Koncert

LAVAGANCE (SK) + CLOU (CZ) 
V pofiadu âT Ladí Neladí

28. 4. Jazz

BORIS BAND COMBINATION 
29. 4. Jazz

D. VRCHOVSKÁ & J. URBÁNEK BAND

4. 4. 9.00 a 10.30 hod.
MOJE CHYTRÉ TùLO pro Z· 

4. 4. 14.00 hod.
VELIKONOâNÍ POMLÁZKA pro ·D

4. 4. 17.15 hod.
LIDOVÉ VELIKONOâNÍ ZVYKY
A TRADICE (pfiedná‰ka pro vefiejnost) 

5. 4. 9.00 a 10.15 hod. 
MLADISTVÍ AALKOHOL pro Z·

7. 4. 19.00 hod.
TÓNY CEST
Kapela Tempo di vlak a Klubko z Olomouce

7., 10., 11. a 12. 4.
VELIKONOâNÍ TRADICE aneb Dny ma-

l˘ch fiemeslníkÛ od 8.00 do 12.00 hod.
Prodejní v˘stava velikonoãních v˘robkÛ

od 12.00 do 17.00 hod.
13. 4. 10.00 hod. 
SPORTOVNÍ GULÁ· (florbal, ping-pong)

pro dûti

13.4. 14.00 hod.
PAPÍROVÁ DISCIPLÍNA (v˘tvarná soutûÏ,

téma sport) pro dûti 

14. 4. 10.00 hod. 
SKLÁDANKA (hry a soutûÏe) pro dûti

20. 4. v tûlocviãnû Z· Gen. Píky 17.00 hod.
MALÁ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
21. 4. 19.00 hod.
MARIEN (folk. koncert kapely z Pardubic)

23. 4. 15.00 hod. 
PERNÍKOVÁCHALOUPKA pro dûti a rodiãe

24. 4. 8.30 a 10.00 hod. 
KRIMINALITA MLÁDEÎE pro S· 

26. 4. v tûlocviãnû Z· Gen. Píky 17.00 hod.
FOTBALOV¯ MÍâ (utkání)

28. 4. 9.00 a 10.30 hod.
O PEJSKOVI A KOâIâCE (soubor Jitfienka)

28. 4. 17.00 hod.
TANEâNÍ ZÁBAVA (pro seniory a nejen pro nû

hraje duo Domino)

3., 10., 17. a 24. 4. 15.30 – 17.00 hod.
SPORT V AKCI! (hfii‰tû Z· Zelená) pro dûti

3. a 4. 4. 8.00., 9.45 a 11.15 hod.
DON QUIJOTE DE LA ANCHA (klauniáda

Divadla Klaunika Brno) pro 2. st. Z· a S·

3. – 7. 4. od 10 do 16.30.hod.
VELIKONOCE S VERONIKOU (aranÏmá

kvûtin, tradiãní techniky) pro vefiejnost

4., 11., 18. a 25. 4. 14.00 hod. 
JAK NA TO (pohybové studio pro mládeÏ)

5. 4. 17.30 hod.
CLUB 21 (o ekologii a zdraví) pro vefiejnost

6. 4. 16.00 hod.
JARNÍ LADùNÍ (koncert hudeb. kurzÛ)

7. 4. 8.00 a 10.00 hod.
HOLOCAUST (pfiedná‰ka) pro Z·

7. 4. a 21. 4. 10.00 a 14.00 hod.
VESELÁ ·KOLKA (Ïertíky a hfiíãky)

11. 4. 9.00 a 10.30 hod.
VELIKONOâNÍ BERÁNEK (soubor Hlu-

binka pfiiblíÏí Velikonoce) pro dûti 

12. 4. 9.00 a 10.30 hod.
DROGY Z MÉHO POHLEDU pro S·

13. 4. 10.00 hod.

HODY, HODY, DOPROVODY... vyzdobte
vejce malovan˘ (vstupné: vajíãka) pro mládeÏ

14. 4. a 29. 4. 10.00 –19.00 hod.
LAN PARTY (setkání poãítaãov˘ch hráãÛ) 

18. a 29. 4. 9.00 a 10.15 hod.
SEMAFOR (dopravní znaãky aj.) pro dûti

24. 4. 9.00 a 10.30 hod.
KRIMINALITA MLÁDEÎE pro S·

596 121 765

mimo sobotu 
a nedûli
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4. - 7. 4. WALK THE LINE 
USA 2005, 136 min. 

Komediální drama – muzikál, pfiíbûh legendár-

ního zpûváka J. Cashe. Film ocenûn˘ Oscarem

za hlavní Ïenskou roli v podání R. Wither-

spoon a s vynikajícím J. Phoenixem v roli hu-

debníka. V út a st v 17.00, ve ãt a pá v 19.30 
P¯CHAA P¤EDSUDEK 

V. Británie 2005, 127 min.

Romantické drama P˘cha a pfiedsudek britské

spisovatelky Jane Austen se po více neÏ ‰ede-

sáti letech vrací na filmové plátno. Vynikající

hereck˘ v˘kon D. Shutterlanda. ReÏie J.

Wright. V út a st v 19.30, ve ãt a pá v 17.00 
11. - 14. 4. EXPERTI âR 2006, 86 min.
Komedie, pfiipomínající cyklus BásníkÛ, chce

oslovit lidi, ktefií vstupují do dospûlého Ïivota

a hledají prostor pro naplnûní sv˘ch pfiání. P.

âtvrtníãek jako profesor Smrtka. 

V út v 17.00 a 19.30, ve st aÏ pá v 17.00
12. - 14. 4. UTAJEN¯

Francie 2005, 117 min.
Drama rodiny s mal˘m dítûtem, kterou zne-

klidÀuje slídil, kter˘ jim zasílá záhadné video-

kazety. Je to vydûraã, nebo nemocn˘ ãlovûk,

kter˘ volá o pomoc? Ve st aÏ pá v 19.30 
18. - 19. 4. ÎÍT PO SVÉM 

USA / Nûm. 2005, 117 min.
Poetick˘ snímek z prostfiedí ranãerské rodiny

s vynikajícím R. Redfordem. V 17.00 a v 19.30
20. - 21. 4. ZKROCENÁ HORA

USA 2005, 130 min.
Milostn˘ pfiíbûh dvou mlad˘ch muÏÛ - ranãera

a kovboje, ktefií se poznali v létû roku 1963

a stali se pfiáteli na cel˘ Ïivot. Film získal nedáv-

no tfii Oscary. ReÏie A. Lee. V 17.00 a v 19.30 

25. - 28. 4. âÍ≈AN 
Dánsko/âína 2005, 93 min.

Pfiíbûh instalatéra, jehoÏ po pûtadvaceti letech

opou‰tí manÏelka, otrávená letargií jeho du‰e

i tûla. V út a ve st v 19.30, ve ãt a pá v 17.00
SUPER SIZE ME USA 2004, 100 min.
Dokument. Co by se stalo, kdybyste nepozfieli

nic jiného neÏ stravu z rychl˘ch obãerstvení po

dobu celého mûsíce? 

V út a ve st v 17.00, ve ãt a pá v 19.30 
FILMOV¯ KLUB

3. 4. SALÓ ANEB 120 DNÍ SVOBODY
Itálie 1975, 135 min.

Pravdûpodobn˘ kandidát na nejvíce ‰okující

film v dûjinách kinematografie. ReÏie P. P. Pa-

solini. V 17.00 a v 19.30
10. 4. LUK J. Korea, Japonsko 2005, 90 min.
Poetické drama: elegicky ladûné podobenství

vypráví poetick˘ pfiíbûh pozdní lásky ‰edesáti-

letého muÏe, kter˘ Ïije na lodi kotvící na otev-

fieném mofii. V 17.00 a v 19.30
24. 4. FERDYDURKE

V. Brit., Polsko 1991, 98 min.
Absurdní drama: v˘jimeãná adaptace románu

v˘znamného polského spisovatele 20. století

W. Gombrowicze. ReÏie Jerzy Skolimowski.

V 17.00 a v 19.30 

www.ckv-ostrava.cz

V˘stavní síÀ
30. 3. – 5. 5.

MILAN HOUSER (1971)
Svût pln˘ svûteln˘ch odrazÛ, stínÛ a projekcí

je svûtem pozoruhodného malífie 

a pfiíleÏitostného sochafie Milana Housera.

V˘stavní prostory II. NP
do 11. 4.

DISCIPULI
Práce studentÛ Gymnázia Hladnov - Slezská

Ostrava.

14. 4. – 5. 5.

ZDENùK STUCHLÍK
Mytické mûsto

V̆ stava fotografií ve spolupráci

s Filozoficko-pfiírodovûdeckou fakultou

Slezské univerzity v Opavû.

tel. 596 138 937
po-pá 10.00 - 17.00   

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 10. 4. a 12. 4.
KfiiÏíkova 15, ã. p. 1705
Byt ã. 1705/1 – velikost 2+1, II. kat. 8.30 - 8.45 hod., 14.30 - 14.45 hod.

plocha 73,15 m2 - v˘chozí cena 197 440 Kã

KfiiÏíkova 17, ã. p. 1706 
Byt ã. 1706/2 – velikost 2+1, II. kat. 8.45 - 9.00 hod., 14.45 - 15.00 hod. 

plocha 76,88 m2 - v˘chozí cena 209 915 Kã

Slavíãkova 20, ã. p. 1874 
Byt ã. 1874/15 – velikost 2+1, II. kat. 9.15 - 9.30 hod., 15.15 - 15.30 hod. 

plocha 85,30 m2 - v˘chozí cena 243 317 Kã

NádraÏní 73, ã. p. 2924
Byt ã. 2924/92 – velikost 0+1, I. kat. 9.45 - 10.00 hod., 15.45 – 16.00 hod. 

plocha 31,50 m2 - v˘chozí cena 115 613 Kã

Milíãova 15, ã. p. 3042
Byt ã. 3042/8 - velikost 3+1, I. kat. 10.15 - 10.30 hod., 16.15 - 16.30 hod. 

plocha 83,356 m2 - v˘chozí cena 218 381 Kã

Podmínky v˘bûrového fiízení
V̆ bûrové fiízení probûhne dvoukolovû:

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

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

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

13. 4. 2006.
2. kolo

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

Informace: odbor správy a prodeje majetku,
âervenková - tel. ã. 599 442 441, Janeãková - tel. ã. 599 442 347

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA

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

SAREZA
Láznû Moravská Ostrava

Sokolská tfi. 2590
Provozní doba - duben 2006

Bazén
Po 6.00 -   8.00 13.30 - 15.00

Út 6.00 -   8.00 12.30 - 16.00 17.00 - 21.30

St 6.00 -   8.00 12.00 - 15.00 17.00 - 21.30

ât 6.00 -   8.00 12.30 - 14.00 17.00 - 21.30

Pá 6.00 -   7.00 11.30 - 19.00

So 8.00 - 18.00

Ne 8.00 - 18.00

Vstupné je ãasovû omezeno v so a ne na 2 hod.

Sauna
Po muÏi 8.00 - 20.00

Út mix 8.00 - 20.00

St muÏi 8.00 - 20.00

ât Ïeny 8.00 - 20.00

Pá muÏi 8.00 - 19.00

So Ïeny 8.00 - 18.00

Vodoléãba - pára
Po mix 14.00 - 20.00

Út muÏi 13.00 - 20.00

St Ïeny 13.00 - 20.00

ât muÏi 14.00 - 20.00

Pá Ïeny 13.00 - 19.00

So muÏi 8.00 - 18.00

Klasické masáÏe ve vodoléãbû a saunû.

Prádelna
Po - Pá  6.00 - 14.00

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

a

ulice                          byt ã.        vel.           kat. plocha      min. poÏadovaná     prohlídky dne
v˘‰e nabídky        18. 4.        20. 4.

Palackého 75 2 1+1 I. 44,46 m2 17 340 Kã 9.00 13.00

Palackého 73*) 1 1+1 I. 52,79 m2 20 588 Kã 9.00 13.00

Spodní 25 3 1+1 III. 53,70 m2 20 943 Kã 9.30 13.30

Spodní 25*) 1 1+1 II. 53,65 m2 20 924 Kã 9.30 13.30

Dostojevského 3*) 10 1+1 II. 58,88 m2 22 963 Kã 10.00 14.00

Po‰tovní 23*) 11 1+1 I. 40,58 m2 15 826 Kã 10.00 14.30

*) o zafiazení tûchto bytÛ do V¤ bude rada mûstského obvodu rozhodovat dne 30. 3. 2006

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

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

pfii prohlídkách bytÛ:

• pfiihlá‰ku s podmínkami

• formuláfi pro v˘bûrové fiízení

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

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

zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením, Ïadatel odevzdá do 25. 4. 2006 do 11.00 hod.
do podatelny mûstského obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, dvefie ã. 142),

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

deny 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:

Kontakty
Úfiad mûstského obvodu 

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

láte pfies centrum spojovacích sluÏeb, tj.

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

599 442 164

● E-mail. adresa - posta@moap.mmo.cz

● Webové stránky - www.moap.cz

● Úfiední deska - budova úfiadu na Sokol-

ské tfi. 28, elektronická verze na

www.moap.cz

● Tel. ã. do spisovny úfiadu 

(stavební archiv)     –  596 623 230

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

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

12.30 do 16 hod.

o nebytov˘ch prostorech  nabízen˘ch k pronájmu

v mûstském obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz
obecní majetek

Správce Adresa nebytového PodlaÏí Poãet Plocha

prostoru místností (m2)

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

28. fiíjna 116 – sklad, kanceláfi

tel. ã. 596 618 362

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

Puchmajerova 9 – prodejna

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

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

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

NádraÏní 195 – prodejna, kanceláfi

tel. ã. 596 136 313

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

Potfiebuji v˘pis z rejstfiíku trestÛ k dolo-
Ïení své trestní bezúhonnosti. Kde o nûj
mohu v Ostravû Ïádat? 

Podání Ïádosti není podmínûno trval˘m

pobytem Ïadatele. Îádost lze podat v tûchto

úfiadech: Úfiad mûstského obvodu Morav-

ská Ostrava a Pfiívoz, Úfiad mûstského ob-

vodu Poruba, Úfiad mûstského obvodu Os-

trava-Jih, Úfiad mûstského obvodu Slezská

Ostrava, Úfiad mûstského obvodu Marián-

ské Hory a Hulváky, Úfiad mûstského obvo-

du Radvanice a Bartovice, Úfiad mûstského

obvodu Polanka nad Odrou, Úfiad mûstské-

ho obvodu Vítkovice, Úfiad mûstského ob-

vodu Svinov, Úfiad mûstského obvodu Stará

Bûlá, Okresní soud Ostrava se sídlem v Po-

rubû.

Magistrát mûsta Ostravy Ïádosti o v˘pis

z rejstfiíku trestÛ nepfiijímá!

PÛjdu-li na Úfiad mûstského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz, v které kanceláfii
podám Ïádost? 

V kanceláfii 174 nebo 175 (oddûlení matri-

ky a ohla‰ovny). Nacházejí se v pravém kfiídle

Nové radnice v 1. poschodí. 

Jaké doklady musím mít s sebou?
Údaje na Ïádosti se ovûfií podle va‰eho platné-

ho dokladu totoÏnosti, opatfieného fotografií (te-

dy podle obãanského prÛkazu, cestovního do-

kladu a prÛkazu o povolení pobytu pro cizince). 

Obãan na Ïádosti vyplní jméno, nynûj‰í pfií-

jmení, rodné pfiíjmení, datum a místo naroze-

ní, rodné ãíslo, státní obãanství. Chybí-li

v pfiedkládaném dokladu nûkter˘ z údajÛ uvá-

dûn˘ch na Ïádosti, pfiedloÏí Ïadatel rodn˘ list.

Obãané cizích státÛ pfiedkládají originál ne-

bo úfiednû ovûfienou kopii dokladu rodného ãi

oddacího listu s pfiekladem do jazyka ãeské-

ho. 

V pfiípadû, Ïe Ïádá o v˘pis zmocnûnec nûja-

ké osoby, musí k ovûfiení údajÛ na Ïádosti

pfiedloÏit plnou moc k podání Ïádosti, 

opatfienou úfiednû ovûfien˘m podpisem. Dále

je nutn˘ prÛkaz totoÏnosti zmocnûnce, obãan-

sk˘ prÛkaz nebo alespoÀ rodn˘ list zmocnite-

le k ovûfiení údajÛ na Ïádosti. 

Budu za Ïádost platit nûjak˘ poplatek? 
Za Ïádost o v˘pis z rejstfiíku trestÛ se platí

kolkovou známkou správní poplatek 50 Kã.

Za jak dlouho dostanu v˘pis? 
Va‰e Ïádost bude zaslána na úfiad Rejstfiík

trestÛ Praha, Soudní 1, 140 66 Praha 4. Asi do

dvou aÏ tfií t˘dnÛ od podání Ïádosti obdrÏíte

odtamtud potvrzen˘ v˘pis, a sice po‰tou na

adresu, kterou jste podle svého uváÏení uvedli

v Ïádosti. 

Více informaci na tel. ã.: 599 442 500, 599
442 109, 599 442 108 a na www.moap.cz,
dotazy lze poslat na e-mailovou adresu gi-
basova@moap.mmo.cz. (k)

Odpovídáme na dotazy: V˘pis z rejstfiíku trestÛ

Uzavírka a rekonstrukce Stodolní ulice

Velké investice mûstského obvodu

Jednou z investiãních priorit mûstského ob-

vodu Moravská Ostrava a Pfiívoz v leto‰ním ro-

ce je rekonstrukce ulice Stodolní v úseku od

kfiiÏovatky s ul. NádraÏní za kfiíÏení s ul. Mas-

nou. MOb MOaP získal na tuto investiãní akci

grant z Evropské unie – programu Phare 2003.

Celkové finanãní náklady jsou vyãísleny ãást-

kou 19 mil. korun. Smlouva na realizaci rekon-

strukce byla uzavfiena s firmou ODS - Doprav-

ní stavby Ostrava, a. s., a to na základû v˘sled-

ku v˘bûrového fiízení. Termín dokonãení je 31.

7. 2006.

Z dÛvodu rekonstrukãních prací – I. etapy,

které zaãaly 6. bfiezna, byla provedena úplná 

uzavírka ul. Stodolní v úseku od ul. NádraÏní

po ul. ·kroupovu (vãetnû), která potrvá do 8

hod. dne 5. dubna. Trasy objíÏìky: NádraÏní –

Hollarova – ·ubrtova – Stodolní (od centra

mûsta), NádraÏní – 30. dubna – Podûbradova –

Janáãkova (od Pfiívozu) - NádraÏní – 30. dubna

– Podûbradova – Janáãkova (od Pfiívozu).

Bûhem realizace navazujících etap rekon-

strukce ulice Stodolní dojde k dal‰ím uzavír-

kám ulic i stanovení men‰ích objíÏdûk. Termí-

ny uzávûr budou závislé na prÛbûhu prací a ne-

mûly by podstatnû naru‰it dopravu v centru Os-

travy. 

Za provádûní prací odpovídá ODS – Do-
pravní stavby Ostravy (kontakt: J. Motloch,
vrchní stavbyvedoucí, tel. 602 709 583). (k) 

z jednání rady mûstského obvodu
✔ RMOb schválila:
● v˘roãní zprávu o ãinnosti orgánÛ SMO,

mûstského obvodu MOaP, v oblasti poskyto-
vání informací podle zákona ã. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfiístupu k informacím, za rok
2005 a uloÏila tajemnici obvodního úfiadu
zajistit zvefiejnûní zprávy na úfiední desce
a na webov˘ch stránkách mûstského obvodu
- www.moap.cz (na úfiad bylo podáno 13 Ïá-
dostí o informace).

✔ RMOb vzala na vûdomí:
● rozbor petic a stíÏností obãanÛ za rok

2005 a uloÏila tajemnici obvodního úfiadu
zajistit zvefiejnûní rozboru na internetov˘ch
stránkách MOb MOaP (na úfiad bylo zasláno
57 podání, z nichÏ bylo 9 oprávnûn˘ch stíÏností
a 15 ãásteãnû oprávnûn˘ch stíÏností).

✔ RMOb rozhodla:
● o vyhlá‰ení vefiejné zakázky na realiza-

ci akce „Regenerace sídli‰tû Varenská – 5. 
etapa“ v otevfieném zadávacím fiízení podle
zákona ã. 40/2004 Sb., o vefiejn˘ch zakáz-
kách (v 5. etapû pÛjde o úpravu vefiejné plochy
sídli‰tû u kfiiÏovatky ulic Varenské a Sládkovy),

● o vyhlá‰ení vefiejné zakázky na realizaci
akce „28. fiíjna 149, 151, 153 – zateplení fasá-
dy“ v otevfieném zadávacím fiízení podle zá-
kona ã. 40/2004 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách, 

● o pfiidûlení vefiejné zakázky podle ust.
zák. ã. 40/2004 Sb. na realizaci akce „Re-

konstrukce chodníkÛ Trocnovská“ uchazeãi
JANKOSTAV, s. r. o., O.-Kunãice (cena 
1 997 243,20 Kã),

● o zadání zakázky na dodavatele staveb-
ních úprav na Z· G. Píky 13A – pavilon
B zhotoviteli INTOZA, s. r. o., Mor. Ostrava
(terénní úpravy a vybavení interiéru - cena 
1 949 206 Kã),

● o zadání zpracování studie akce „Rege-
nerace sídli‰tû ·alamouna“ zhotoviteli ATE-
LIER V + V, O.-Poruba (cena 580 000 Kã),

● o zadání jednorázového vyãi‰tûní tra-
vertinov˘ch obkladÛ podchodÛ Fr˘dlant-
sk˘ch mostÛ, se zahájením prací 1. 3. 2006,
jejich ukonãením 30. 4. 2006 a s trvalou roã-
ní údrÏbou od 1. 5. 2006 do 30. 4. 2007 (cena
1 140 020 Kã), 

● o zadání zakázky na realizaci akce „Re-
konstrukce ulice K. Svûtlé“ uchazeãi Ostrav-
ské stavby, a. s. (cena 1 335 275 Kã).

✔ RMOb uloÏila: 
● vedoucí odboru správy a prodeje ma-

jetku pfiedloÏit radû rozpracovan˘ návrh
koncepce správy domovního a bytového
fondu odborem správy a prodeje majetku
Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostra-
va a Pfiívoz. (Správa byt. fondu, kter˘ bude za-
hrnovat po dokonãení privatizace jen okolo
1500 bytÛ, by mûla pfiejít z nynûj‰ích tfií obsta-
ravatelsk˘ch kanceláfií na uveden˘ odbor patr-
nû v pfií‰tím roce.) (kt)

Zpráviãka
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Mo-

ravská Ostrava 1 uspofiádal 5. bfiezna 6. roã-

ník závodu Ostravsk˘ ãertík. SoutûÏ probûhla

v tûlocviãnû na ul. âs. legií 16. âestná prezi-

dentka oddílu Adolfína Taãová uvedla, Ïe

soutûÏe se zúãastnily ãlenky 14 tûlov˘chov-

n˘ch jednot a pfiijely z rÛzn˘ch mûst âR. Zá-

vodilo celkem 115 mladiãk˘ch gymnastek ve

vûku od 4 do 14 let. V kat. star‰ích ÏákyÀ byla

nejlep‰í nadûjná Nikola Fuãková z TJ Sokol

Moravská Ostrava l. (e)

K názvu parku
Na podzim loÀského roku jsme na‰e ãtená-

fie vyzvali, aby do obvodního úfiadu zaslali

své návrhy na pojmenování parku v lokalitû

ulic Îelezárenské, V̆ stavní a Na Jízdárnû, je-

hoÏ druhá ãást bude dokonãena letos v létû.

PfiipomeÀme si, Ïe tento rozsáhl˘ lesopark

vzniká postupnû rekonstrukcí tzv. pásma hy-

gienické ochrany ·alamouna a investorem

nákladné investiãní akce je mûstsk˘ obvod

Moravská Ostrava a Pfiívoz. 

Na na‰i nabídku k úãasti v anketû reagovalo

40 obãanÛ mûstského obvodu a také Ïáci 5.

tfiídy Z· Gajdo‰ova, z nichÏ kaÏd˘ uvedl jed-

no nebo i více jmen. Vícekrát byly navrhová-

ny tyto názvy: park Vladimíra Brázdy (28x),

park ÎelezáfiÛ (2x), park Hlubina (2x), park

Edvína Barto‰e (2x). Zaznamenali jsme i tato

navrhovaná pojmenování: park Nadûje, park

SvûÏesti, Europark, park Porozumûní, park

Budoucnosti, park Tolerance, Hlubinsk˘

park, Ráj Hlubina, Hlubinsk˘ ráj, Eden Hlu-

bina, Hlubina eden, Oáza Hlubina, Hlubinská

oáza, park Rudolfa Kubína, park Ostravan,

park Region, sad Ostravsk˘ch umûlcÛ, sad

Pamûtník, sad Vítek, park Centrum, park

U Hlubiny, Cyklopark, park Odpoãinku, park

Klidu, park Lásky, park Pfiátelství, park Smí-

chu, park ·alamouna a park Na ·alamounû.

Anketa je nyní uzavfiena. O návrzích na ná-

zev parku bude jednat obvodní rada po dokon-

ãení jeho v˘stavby. Definitivní rozhodnutí je

v kompetenci Zastupitelstva mûsta Ostravy. (e)

cyklistick˘ch stezek na území na‰eho mûst-
ského obvodu? 

„Bude pokraãovat v˘stavba cyklistické stez-
ky, která v budoucnu propojí sad BoÏeny
Nûmcové s Landekem. Letos se realizuje dal-
‰í, 4. etapa v˘stavby, a sice v úseku podél uli-
ce Hluãínské od tramvajového obrati‰tû po
most pfies âern˘ potok. U dal‰ích dvou etap
stavby zatím probíhají majetková vypofiádání
s majiteli pozemkÛ, pfies nûÏ stavba pÛjde.“

V uplynul˘ch letech mûstsk˘ obvod inve-
stoval do v˘stavby nadstandardních hfii‰È.
Jsou napfi. u Z· Gen. Píky, Z· Ostrãilova
a Z· Zelená. Budou se stavût dal‰í sportov-
ní areály?

„Na v˘stavbu dal‰ích velk˘ch hfii‰È mo-
mentálnû nejsou peníze. V minul˘ch letech
jsme totiÏ znaãné finanãní prostfiedky vûno-
vali zejména na rekonstrukci Z· Gen. Píky,
coÏ je rozsáhl˘ areál ve velmi ‰patném tech-
nickém stavu. V pfiedloÀském roce byla do-
konãena rekonstrukce tamní ‰kolní jídelny,
loni byla zahájena obnova pavilonu B, která
bude dokonãena v leto‰ním roce, a letos, jak
jsem jiÏ uvedl, zahájíme rekonstrukci pavilo-
nu A.“

V jakém stádiu je rekonstrukce prostor
v budovû na Kostelní ul. ã. 3, jeÏ by mûly
v budoucnu slouÏit Minikinu, které se nyní
nachází v domû na ul. âs. legií?

„Zfiízení Minikina v prostoru b˘valého ta-
neãního sálu restaurace Astorie na Kostelní
ulici naráÏí na problémy v pfiípravû podkladÛ
pro stavební fiízení. Pfiesto vûfiím, Ïe se letos
jiÏ koneãnû podafií rekonstrukãní práce zahá-
jit.“

Na které investiãní akce r. 2006 bychom
je‰tû v tomto pfiehledu nemûli zapome-
nout? 

„Musel bych jmenovat hodnû, protoÏe si
myslím, Ïe v‰echny investiãní akce, jak ty
„malé“, tak i „velké“, pfiispívají k zlep‰ení Ïi-
votního prostfiedí v obvodu. Îádná z nich ale
není pfiehlédnutelná, aÈ uÏ bude realizována
v centru, nebo na sídli‰ti. Obãané si jich urãi-
tû v‰imnou.“ (ek)

Ostravské svatostánky
Vydavatelství Repronis nedávno vydalo

kníÏku Ostravské svatostánky. Publikace ãte-

náfie uvádí do historie mnoha kostelÛ, kaplí

a modliteben, a to nejen církve fiímskokatolic-

ké, ale také do Ïidovsk˘ch synagog, do evan-

gelického kostela ãi husov˘ch sborÛ. Mnohé

z tûchto budov jiÏ nalezneme jen na star˘ch

pohlednicích ãi kresbách. KníÏka vy‰la jako

11. svazek edice Ostravica. Jejím autorem je

Martin Jufiica. Slavnostní kfiest probûhne 30.

3. v 17 hod. v knihkupectví Academia. (k)

ZaslouÏí pozornost
UÏ 3. dubna od 12.30 hod. budou ‰koláci

Z· Gen. Píky proÏívat naplno atmosféru Veli-

konoc. Pro nû a také pro jejich rodiãe je ve

‰kole pfiipraveno „Veselé velikonoãní odpo-

ledne s ochutnávkou“. Zaãne kulturním pro-

gramem, v nûmÏ vystoupí samozfiejmû dûti.

Pak pfiijde na fiadu v˘stavka dûtsk˘ch prací –

velikonoãních ozdob, dále jídel a mouãníkÛ.

UÏ dnes se v‰ichni tû‰í na následující ochut-

návku dobrot. Akce je urãena také pro rodiãe.

(kt)

(Pokraãování na str. 2)

MÛÏe vás zajímat ◆ MÛÏe vás zajímat

NepodceÀujte nebezpeãí poÏárÛ 
K poÏární technice umístûné v obytn˘ch domech, které jsou ve správû mûstského obvodu MOaP

Salesiáni a dûti vzpomínali

Upozornûní: K ptaãí chfiipce 

V prosinci roku 1990 byl znovuotevfien kos-

tel svatého Josefa na Vítkovické ul. v Ostravû

a v r. 1991 pak zahájilo ãinnost stfiedisko za-

mûfiené na pomoc mládeÏi v budovû, jeÏ s ním

sousedí. Salesiáni, ktefií areál s kostelem vybu-

dovali v 30. letech minulého století, se tradiã-

nû v duchu koncepce svého zakladatele Dona

Boska vûnují dûtem ze slab‰ích sociálních vrs-

tev. V Ostravû jde hlavnû o dûti z romské ko-

munity, pro nûÏ pofiádají mimo jiné nejrÛznûj‰í

volnoãasové aktivity. 

Patnácté v˘roãí znovuotevfiení Stfiediska

mládeÏe Don Bosko si salesiáni s dûtmi a je-

jich pfiíznivci pfiipomnûli ve dnech 24. a 25. 

února. Spoleãnû si promítali filmy a prohlíÏeli

fotky, zúãastnili se slavnostní m‰e. Pfii tom byl

ãas i na osobní vzpomínky a také na ochutnání

narozeninového dortu (viz foto). K úãastní-

kÛm dvoudenní oslavy, jichÏ bylo asi sto, pat-

fiili i b˘vali „civilkáfii“ a zamûstnanci, ktefií ve

stfiedisku pÛsobili od jeho obnovy. Atmosféru

sváteãního setkání zaÏil i místostarosta mûst-

ského obvodu MOaP ing. Václav Janalík. 

¤editel stfiediska Mgr. Jifií Caha uvedl, Ïe

dennû pfiichází do zafiízení asi 60 dûtí, vût‰inou

ÏákÛ základních ‰kol. V mûsíci bfieznu se nû-

které zúãastnily i ãtyfidenního lyÏafiského zá-

jezdu, jenÏ byl z velké ãásti hrazen z prostfied-

kÛ organizace. (ko)
Foto: archiv stfiediska

Velikonoãní akce
Dny velikonoãních fiemesel opût pfiipravuje

Klub ÁMOS a SdruÏení Telepace. Probûhnou

v budovû sdruÏení, která se nachází na Kostel-

ním nám. 2 v Mor. Ostravû, ve dnech 1. a 2. 4.

od 14 do 18 hod. Zájemci si mohou vyzkou‰et

staré fiemeslnické techniky, ozdobit vyfouklá

vajíãka (pfiinesená z domu) a pfiipomenout si

tradice Velikonoc. BliÏ‰í informace na tel. ãísle

596 114 209.

Ostravsk˘ informaãní servis pofiádá fiadu ak-

cí k VelikonocÛm, napfiíklad na 13. a 14. 4.

chystá pro náv‰tûvníky vyhlídkové vûÏe ukáz-

ku v˘roby tatarÛ a 17. 4. odmûní malé „‰mig-

rustníky“, ktefií budou znát velikonoãní fiíkan-

ku, sladkou pozorností. (e)
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Pokud v pfiírodû lidé naleznou pût uhynu-

l˘ch volnû Ïijících ptákÛ a u vodního ptactva

(napfi. kachen, labutí, volavek, kormoránÛ)

pouze jeden kus, je nutné takov˘ nález ohlásit

na tísÀovou linku 150 (lze pouÏít i jin˘ch tís-

Àov˘ch linek, napfi. 155, 156), nebo zavolat

pfiímo veterináfii. Inspektofii veterinární správy

pak odeberou vzorky, ode‰lou je do pfiíslu‰né

laboratofie. Uhynulá zvífiata budou odvezena

a fiádnû vy‰etfiena.

Podezfiení na ptaãí chfiipku v chovech (men-

‰ích i vût‰ích) ohlásí chovatel vÏdy veterináfii,

veterinární správa pak na místû vyhodnotí, zda

se jedná o podezfiení na ptaãí chfiipku, nebo jde

o jinou nákazu ãi jin˘ dÛvod úhynu a odebere

vzorky k laboratornímu vy‰etfiení. Pfii pode-

zfiení na ptaãí chfiipku stanoví veterinární sprá-

va pfiedbûÏná opatfiení pro zamezení ‰ífiení ná-

kazy, ta je chovatel povinen ihned zrealizovat

na své náklady. Laboratorní testy zpravidla tr-

vají 7 dnÛ. V pfiípadû, Ïe se nákaza potvrdí, je

tfieba okamÏitû zaãít s likvidací celého chovu,

opût na náklady chovatele. Je‰tû do potvrzení

ãi vyvrácení podezfiení ale chovatel musí ome-

zit vstup do chovu a zamezit jakékoli manipu-

laci s drÛbeÏí ãi jin˘m ptactvem (vãetnû svozu

vajec) a musí zaãít s dezinfekcí – napfiíklad pfii

vstupu a na v˘stupu z místa chovu musí b˘t 

umístûny speciální dezinfekãní rohoÏe. Více
aktuálních informací podá napfi. Krajská
veterinární správa pro Moravskoslezsk˘
kraj - Inspektorát Ostrava (Na obvodu 51,
703 00 Ostrava-Vítkovice), e-mail: insp.os-
trava.kvst@svscr.cz, tel. ã. 596 788 910,
a také Státní veterinární správa âR v Pra-
ze: www.svscr.cz, www.ptaci-chripka.cz,
tel. ãíslo do sekretariátu ústfiedního fieditele
227 010 142. (k) 

Zaznamenali jsme 
✔ Do 28. 4. trvá v galerii Beseda (Jureãko-

va ul.) v˘stava dûl Igora Grimmicha, Martina

Krajce a Martina Salajky, studentÛ  AVU - 

Ateliéru malby M. Rittsteina, s názvem „Ob-

razy“.

✔ V autorské v˘stavní síni V̆ tvarného

centra Chagall (Repinova ul.) bude 13. 4. v 17

hod. zahájena v˘stava soch Stanislava Hanzí-

ka. Autor je osobit˘m pokraãovatelem ãeské

sochafiské moderny. V̆ stava potrvá do 14. 6.

2006. 

✔ V̆ stavu grafick˘ch dûl Lucie Neuwirto-

vé a Jifiího Neuwirta si zájemci mohou pro-

hlédnout v galerii Na chodbû pfii Z· Gajdo‰o-

va. Potrvá do 8. 5. 

✔ V galerii Magna (Bieblova ul.) jsou do

14. 4. k vidûní fotografie Hany Hamplové

a 19. 4. zaãne v˘stava spoleãn˘ch obrazÛ slo-

vensk˘ch umûlcÛ Rudolfa Fily a Doroty Filo-

vé.

✔ V prostorách kavárny Daniel (Îerotínová

ul.) vystavuje do 26. 4. své fotografie Paul Ry-

der. 

Obvykle nemyslíte na to, Ïe v domû, kde

bydlíte právû vy, by mohl vzniknout poÏár. Stát

se to v‰ak mÛÏe, a to z rÛzn˘ch dÛvodÛ. V pfií-

padû poÏáru velmi záleÏí na rychlém zásahu,

kter˘ pfiispûje k jeho zlikvidování. Pomoci pfii

tom mÛÏe témûfi kaÏd˘ z obyvatel domu, po-

kud ví, jak na to. Co dûlat konkrétnû? Pfiede-

v‰ím je tfieba vûdût, Ïe souãástí technického

vybavení novûj‰ích panelov˘ch i cihlov˘ch 

obytn˘ch domÛ je poÏární technika urãená pro

potfieby obãanÛ bydlících v tûchto domech a Ïe

tuto techniku je zapotfiebí pouÏít v pfiípadû

vzniku poÏáru co nejrychleji. Jsou to hydranty

(H), suchovody (S) a pfienosné hasicí pfiístroje

(PHP). 

Hasicí pfiístroje – vodní a prá‰kové, jsou

pfieváÏnû umístûny v suterénu a ve spoleãn˘ch

prostorách su‰áren, koãárkáren a podobnû,

snûhové ve strojovnách v˘tahu. (BûÏte se podí-

vat, kde jsou právû ve va‰em domû!)

Hydranty a suchovody jsou na chodbách

jednotliv˘ch pater u vstupu do nich. K vybave-

ní hydrantÛ patfií hadice, proudnice, ventil

a spojovací klíã. V suchovodu se nachází pou-

ze náhradní hadice. 

Hydranty a suchovody jsou urãeny v˘luã-
nû pro potfieby obyvatel daného domu, a to
k ha‰ení poÏáru v bytû ãi v jin˘ch prosto-
rách. Nájemníci by proto mûli tento majetek
chránit pfied zniãením nebo krádeÏi a rov-

nûÏ zaji‰Èovat jeho provozuschopnost pro-
stfiednictvím správcÛ domÛ.

V pfiípadû, Ïe jsou hydranty, suchovody a po-

Ïární pfiístroje nefunkãní nebo v domech ne-

jsou, sniÏuje se moÏnost rychlého uha‰ení po-

Ïáru malého rozsahu. NûÏ potom dojde k pfii-

volání a pfiíjezdu hasiãského záchranného sbo-

ru, z malého poÏáru mÛÏe b˘t velk˘, kter˘ za-

chvátí celé patro ãi dÛm. Dojde k velkému po-

‰kození majetku a k ohroÏení Ïivota a zdraví 

obyvatel domu.

Je‰tû jednou zdÛrazÀujeme: poÏární technika

instalovaná v obytn˘ch domech je k dispozici

v˘hradnû pro jeho obyvatele, jen v˘jimeãnû

pro pfiivolanou zasahující poÏární jednotku.

SlouÏí jen vám, proto toto vybavení chraÀte

pfied vandaly, zlodûji i lhostejností. Dbejte, aby

správce bytového fondu provádûl pravidelnou

kontrolu a údrÏbu uvedené poÏární techniky.

Chráníte tím pfiedev‰ím svÛj majetek, sebe, své

blízké i sousedy! 

JestliÏe potfiebujete doplÀující informace
o správném vybavení poÏární technikou ve
va‰em domû, kontaktujte pfiíslu‰ného do-
movního správce (pracovníky, ktefií mají na
starosti kontroly a revize poÏární techniky),
nebo zamûstnance oddûlení obrany, bezpeã-
nosti a ochrany obvodního úfiadu (pokud
bydlíte v nájemním bytû mûstského obvodu
MOaP, informace získáte v kanceláfii ã. 113
v Nové radnici a na tel. ã. 599 442 215).

(kfiíst, ko)
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Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

3 .4. 18.00 hod.
U KLAVÍRU S ÚSMùVEM (koncert klavír-

ního odd. ZU· E. Marhuly)

4. 4. 18.00 hod.
HYDE PARK - Kavárna klubu Atlantik
Mikrofon pro ty, kdo chtûjí mluvit a zpívat

5. 4. 18.00 hod.
VLASTA T¤E·≈ÁK - Kavárna klubu At-
lantik (ãtení u kytary)

5. 4. v 17.00 hod. 
PROÎITKOVÁ TANEâNÍ TERAPIE
RNDr.  L. Krejãí (úvodní lekce zdarma)

6.4. 18.00 hod.
NA·I I EXOTIâTÍ LETOUNI (pfiedná‰ka)

7. 4. 18.00 hod.
MRTV¯ MOST (vernisáÏ - foto P. ·imíãka)

10. 4. 15.00 hod.
SETKÁNÍ SENIORÒ A ZDRAVOTNù PO-
STIÎEN¯CH (se starostou O. Vefiovsk˘m)

10. 4. 18.00 hod.
ARMÉNIE - ZEMù VE STÍNU ARARATU 
11. 4. 18.00 hod.
MALÉ SCÉNKY ZE ÎIVOTA (Las Estafas)

13. 4. 18.00 hod.
MAREK WOLLNER - PAMATUJU (setká-

ní s redaktorem âT a jeho kníÏkou)

14. 4. 18.00 hod.
HORY ·PANùLSKA - OD PYRENEJÍ PO
GIBRALTAR (pfiedná‰ka)

18. 4. 18.00 hod.
RUSKO - KAVKAZ, ALTAJ, URAL, KA-
MâATKA (pfiedná‰ka)

21. 4. 18.00 hod.
EMBRYO ANEB AUTOMOBILYV¯CHOD-
NÍCH âECH (Divadlo Tramtárie Olomouc)

24. 4. 18.00 hod.
LITERÁRNÍ KAVÁRNA: ALLEN GINS-
BERG OâIMA JOSEFA RAUVOLFA
25. 4. 18.00 hod.
KORSIKAA SARDINIE NA KOLE
27. 4. 18.00 hod.
IZRAEL - OTÁZKA IDENTITY
28. 4. 18.00 hod. 
LUCIE BUBLAVÁAJAN DOSPIVA (folk aj.)

KOUZLO POHYBU - bfii‰ní tance, relaxace
KaÏdou st od 17.45 hod., ve ãt od 10.00 hod.

4. 4. v klubu Fabric Koncert

LENKA DUSILOVÁ & BAND 
5. 4. DVD projekce

ROGER WATERS 
6. 4. v klubu Fabric Koncert

ABUSE (SK) + KNOT PHOTOGENIC (CZ) 
V pofiadu âT Ladí Neladí

7. 4. Jazz

KALTENECKER TRIO (HUNGARY): Z.

KALTENECKER - KEYBOARDS, P. PA-

PESCH - BASS, A. DÉS - PERCUSE

10. 4.
MÚZY V PARNÍKU – THE VOCAL
SHOW (Múzická ‰kola O.-Mar. Hory)

11. 4. Koncert

LEGENDY SE VRACÍ: A. CIVOPULOS, R.

IZAIÁ·, P. ·I·KA, L. PY·KO

12. 4. DVD projekce 

PETER GABRIEL
13. 4. Jazz, blues, rock

ANTHIMOS APOSTOLIS TRIO (POLSKO) 
14. 4. Swing

COMBO ZBY·KA BRZUSKY
16. 4. 2. kolo turnaje ve scrabble

PARNÍKOVÁ GRAND PRIX
18. 4. zaãátek v 19.00 hod. Swing

LR COSMETIC BIG BAND E. ·URMANA
19. 4. Koncert

JI¤Í SCHMITZER 
19. 4. v klubu Fabric ve 21 hod. Koncert

DAVE WECKL BAND (USA): G. MEEK -

SAX, S. WEINGART – KEYBOARDS, T.

KENNEDY - EL. BASS, D. WECKL -

DRUMS (festival Ostrava Jazz Night)

20. 4. Jazz

JAZZYK 
21. 4. Jazz

MIRIAM BAYLE QUINTET (SK/CZ): M.

BAYLE - ZPùV, R. ZAPADLO - SAX, J. ZO-

MER - PIANO, R. UHRÍK - KONTRABAS,

P. „BADY“ ZBO¤IL - BICÍ 

22. 4. Koncert 

KOA: M. BIHÁRI, F. RABA, O. KHAOUAJ,

C. CALLER 

23. 4. Koncert 

PARNÍK - 10 LET PERSPEKTIVNÍ MI-
NULOSTI: PETER LIPA BAND & TUTU
& VùRA ·PINAROVÁ
26. 4. Koncert 

BUTY & HOSTÉ 
27. 4. v klubu Fabric Koncert

LAVAGANCE (SK) + CLOU (CZ) 
V pofiadu âT Ladí Neladí

28. 4. Jazz

BORIS BAND COMBINATION 
29. 4. Jazz

D. VRCHOVSKÁ & J. URBÁNEK BAND

4. 4. 9.00 a 10.30 hod.
MOJE CHYTRÉ TùLO pro Z· 

4. 4. 14.00 hod.
VELIKONOâNÍ POMLÁZKA pro ·D

4. 4. 17.15 hod.
LIDOVÉ VELIKONOâNÍ ZVYKY
A TRADICE (pfiedná‰ka pro vefiejnost) 

5. 4. 9.00 a 10.15 hod. 
MLADISTVÍ AALKOHOL pro Z·

7. 4. 19.00 hod.
TÓNY CEST
Kapela Tempo di vlak a Klubko z Olomouce

7., 10., 11. a 12. 4.
VELIKONOâNÍ TRADICE aneb Dny ma-

l˘ch fiemeslníkÛ od 8.00 do 12.00 hod.
Prodejní v˘stava velikonoãních v˘robkÛ

od 12.00 do 17.00 hod.
13. 4. 10.00 hod. 
SPORTOVNÍ GULÁ· (florbal, ping-pong)

pro dûti

13.4. 14.00 hod.
PAPÍROVÁ DISCIPLÍNA (v˘tvarná soutûÏ,

téma sport) pro dûti 

14. 4. 10.00 hod. 
SKLÁDANKA (hry a soutûÏe) pro dûti

20. 4. v tûlocviãnû Z· Gen. Píky 17.00 hod.
MALÁ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
21. 4. 19.00 hod.
MARIEN (folk. koncert kapely z Pardubic)

23. 4. 15.00 hod. 
PERNÍKOVÁCHALOUPKA pro dûti a rodiãe

24. 4. 8.30 a 10.00 hod. 
KRIMINALITA MLÁDEÎE pro S· 

26. 4. v tûlocviãnû Z· Gen. Píky 17.00 hod.
FOTBALOV¯ MÍâ (utkání)

28. 4. 9.00 a 10.30 hod.
O PEJSKOVI A KOâIâCE (soubor Jitfienka)

28. 4. 17.00 hod.
TANEâNÍ ZÁBAVA (pro seniory a nejen pro nû

hraje duo Domino)

3., 10., 17. a 24. 4. 15.30 – 17.00 hod.
SPORT V AKCI! (hfii‰tû Z· Zelená) pro dûti

3. a 4. 4. 8.00., 9.45 a 11.15 hod.
DON QUIJOTE DE LA ANCHA (klauniáda

Divadla Klaunika Brno) pro 2. st. Z· a S·

3. – 7. 4. od 10 do 16.30.hod.
VELIKONOCE S VERONIKOU (aranÏmá

kvûtin, tradiãní techniky) pro vefiejnost

4., 11., 18. a 25. 4. 14.00 hod. 
JAK NA TO (pohybové studio pro mládeÏ)

5. 4. 17.30 hod.
CLUB 21 (o ekologii a zdraví) pro vefiejnost

6. 4. 16.00 hod.
JARNÍ LADùNÍ (koncert hudeb. kurzÛ)

7. 4. 8.00 a 10.00 hod.
HOLOCAUST (pfiedná‰ka) pro Z·

7. 4. a 21. 4. 10.00 a 14.00 hod.
VESELÁ ·KOLKA (Ïertíky a hfiíãky)

11. 4. 9.00 a 10.30 hod.
VELIKONOâNÍ BERÁNEK (soubor Hlu-

binka pfiiblíÏí Velikonoce) pro dûti 

12. 4. 9.00 a 10.30 hod.
DROGY Z MÉHO POHLEDU pro S·

13. 4. 10.00 hod.

HODY, HODY, DOPROVODY... vyzdobte
vejce malovan˘ (vstupné: vajíãka) pro mládeÏ

14. 4. a 29. 4. 10.00 –19.00 hod.
LAN PARTY (setkání poãítaãov˘ch hráãÛ) 

18. a 29. 4. 9.00 a 10.15 hod.
SEMAFOR (dopravní znaãky aj.) pro dûti

24. 4. 9.00 a 10.30 hod.
KRIMINALITA MLÁDEÎE pro S·

596 121 765

mimo sobotu 
a nedûli
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4. - 7. 4. WALK THE LINE 
USA 2005, 136 min. 

Komediální drama – muzikál, pfiíbûh legendár-

ního zpûváka J. Cashe. Film ocenûn˘ Oscarem

za hlavní Ïenskou roli v podání R. Wither-

spoon a s vynikajícím J. Phoenixem v roli hu-

debníka. V út a st v 17.00, ve ãt a pá v 19.30 
P¯CHAA P¤EDSUDEK 

V. Británie 2005, 127 min.

Romantické drama P˘cha a pfiedsudek britské

spisovatelky Jane Austen se po více neÏ ‰ede-

sáti letech vrací na filmové plátno. Vynikající

hereck˘ v˘kon D. Shutterlanda. ReÏie J.

Wright. V út a st v 19.30, ve ãt a pá v 17.00 
11. - 14. 4. EXPERTI âR 2006, 86 min.
Komedie, pfiipomínající cyklus BásníkÛ, chce

oslovit lidi, ktefií vstupují do dospûlého Ïivota

a hledají prostor pro naplnûní sv˘ch pfiání. P.

âtvrtníãek jako profesor Smrtka. 

V út v 17.00 a 19.30, ve st aÏ pá v 17.00
12. - 14. 4. UTAJEN¯

Francie 2005, 117 min.
Drama rodiny s mal˘m dítûtem, kterou zne-

klidÀuje slídil, kter˘ jim zasílá záhadné video-

kazety. Je to vydûraã, nebo nemocn˘ ãlovûk,

kter˘ volá o pomoc? Ve st aÏ pá v 19.30 
18. - 19. 4. ÎÍT PO SVÉM 

USA / Nûm. 2005, 117 min.
Poetick˘ snímek z prostfiedí ranãerské rodiny

s vynikajícím R. Redfordem. V 17.00 a v 19.30
20. - 21. 4. ZKROCENÁ HORA

USA 2005, 130 min.
Milostn˘ pfiíbûh dvou mlad˘ch muÏÛ - ranãera

a kovboje, ktefií se poznali v létû roku 1963

a stali se pfiáteli na cel˘ Ïivot. Film získal nedáv-

no tfii Oscary. ReÏie A. Lee. V 17.00 a v 19.30 

25. - 28. 4. âÍ≈AN 
Dánsko/âína 2005, 93 min.

Pfiíbûh instalatéra, jehoÏ po pûtadvaceti letech

opou‰tí manÏelka, otrávená letargií jeho du‰e

i tûla. V út a ve st v 19.30, ve ãt a pá v 17.00
SUPER SIZE ME USA 2004, 100 min.
Dokument. Co by se stalo, kdybyste nepozfieli

nic jiného neÏ stravu z rychl˘ch obãerstvení po

dobu celého mûsíce? 

V út a ve st v 17.00, ve ãt a pá v 19.30 
FILMOV¯ KLUB

3. 4. SALÓ ANEB 120 DNÍ SVOBODY
Itálie 1975, 135 min.

Pravdûpodobn˘ kandidát na nejvíce ‰okující

film v dûjinách kinematografie. ReÏie P. P. Pa-

solini. V 17.00 a v 19.30
10. 4. LUK J. Korea, Japonsko 2005, 90 min.
Poetické drama: elegicky ladûné podobenství

vypráví poetick˘ pfiíbûh pozdní lásky ‰edesáti-

letého muÏe, kter˘ Ïije na lodi kotvící na otev-

fieném mofii. V 17.00 a v 19.30
24. 4. FERDYDURKE

V. Brit., Polsko 1991, 98 min.
Absurdní drama: v˘jimeãná adaptace románu

v˘znamného polského spisovatele 20. století

W. Gombrowicze. ReÏie Jerzy Skolimowski.

V 17.00 a v 19.30 

www.ckv-ostrava.cz

V˘stavní síÀ
30. 3. – 5. 5.

MILAN HOUSER (1971)
Svût pln˘ svûteln˘ch odrazÛ, stínÛ a projekcí

je svûtem pozoruhodného malífie 

a pfiíleÏitostného sochafie Milana Housera.

V˘stavní prostory II. NP
do 11. 4.

DISCIPULI
Práce studentÛ Gymnázia Hladnov - Slezská

Ostrava.

14. 4. – 5. 5.

ZDENùK STUCHLÍK
Mytické mûsto

V̆ stava fotografií ve spolupráci

s Filozoficko-pfiírodovûdeckou fakultou

Slezské univerzity v Opavû.

tel. 596 138 937
po-pá 10.00 - 17.00   

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 10. 4. a 12. 4.
KfiiÏíkova 15, ã. p. 1705
Byt ã. 1705/1 – velikost 2+1, II. kat. 8.30 - 8.45 hod., 14.30 - 14.45 hod.

plocha 73,15 m2 - v˘chozí cena 197 440 Kã

KfiiÏíkova 17, ã. p. 1706 
Byt ã. 1706/2 – velikost 2+1, II. kat. 8.45 - 9.00 hod., 14.45 - 15.00 hod. 

plocha 76,88 m2 - v˘chozí cena 209 915 Kã

Slavíãkova 20, ã. p. 1874 
Byt ã. 1874/15 – velikost 2+1, II. kat. 9.15 - 9.30 hod., 15.15 - 15.30 hod. 

plocha 85,30 m2 - v˘chozí cena 243 317 Kã

NádraÏní 73, ã. p. 2924
Byt ã. 2924/92 – velikost 0+1, I. kat. 9.45 - 10.00 hod., 15.45 – 16.00 hod. 

plocha 31,50 m2 - v˘chozí cena 115 613 Kã

Milíãova 15, ã. p. 3042
Byt ã. 3042/8 - velikost 3+1, I. kat. 10.15 - 10.30 hod., 16.15 - 16.30 hod. 

plocha 83,356 m2 - v˘chozí cena 218 381 Kã

Podmínky v˘bûrového fiízení
V̆ bûrové fiízení probûhne dvoukolovû:

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

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

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

13. 4. 2006.
2. kolo

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

Informace: odbor správy a prodeje majetku,
âervenková - tel. ã. 599 442 441, Janeãková - tel. ã. 599 442 347

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA

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

SAREZA
Láznû Moravská Ostrava

Sokolská tfi. 2590
Provozní doba - duben 2006

Bazén
Po 6.00 -   8.00 13.30 - 15.00

Út 6.00 -   8.00 12.30 - 16.00 17.00 - 21.30

St 6.00 -   8.00 12.00 - 15.00 17.00 - 21.30

ât 6.00 -   8.00 12.30 - 14.00 17.00 - 21.30

Pá 6.00 -   7.00 11.30 - 19.00

So 8.00 - 18.00

Ne 8.00 - 18.00

Vstupné je ãasovû omezeno v so a ne na 2 hod.

Sauna
Po muÏi 8.00 - 20.00

Út mix 8.00 - 20.00

St muÏi 8.00 - 20.00

ât Ïeny 8.00 - 20.00

Pá muÏi 8.00 - 19.00

So Ïeny 8.00 - 18.00

Vodoléãba - pára
Po mix 14.00 - 20.00

Út muÏi 13.00 - 20.00

St Ïeny 13.00 - 20.00

ât muÏi 14.00 - 20.00

Pá Ïeny 13.00 - 19.00

So muÏi 8.00 - 18.00

Klasické masáÏe ve vodoléãbû a saunû.

Prádelna
Po - Pá  6.00 - 14.00

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

a

ulice                          byt ã.        vel.           kat. plocha      min. poÏadovaná     prohlídky dne
v˘‰e nabídky        18. 4.        20. 4.

Palackého 75 2 1+1 I. 44,46 m2 17 340 Kã 9.00 13.00

Palackého 73*) 1 1+1 I. 52,79 m2 20 588 Kã 9.00 13.00

Spodní 25 3 1+1 III. 53,70 m2 20 943 Kã 9.30 13.30

Spodní 25*) 1 1+1 II. 53,65 m2 20 924 Kã 9.30 13.30

Dostojevského 3*) 10 1+1 II. 58,88 m2 22 963 Kã 10.00 14.00

Po‰tovní 23*) 11 1+1 I. 40,58 m2 15 826 Kã 10.00 14.30

*) o zafiazení tûchto bytÛ do V¤ bude rada mûstského obvodu rozhodovat dne 30. 3. 2006

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

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

pfii prohlídkách bytÛ:

• pfiihlá‰ku s podmínkami

• formuláfi pro v˘bûrové fiízení

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

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

zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením, Ïadatel odevzdá do 25. 4. 2006 do 11.00 hod.
do podatelny mûstského obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, dvefie ã. 142),

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

deny 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:

Kontakty
Úfiad mûstského obvodu 

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

láte pfies centrum spojovacích sluÏeb, tj.

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

599 442 164

● E-mail. adresa - posta@moap.mmo.cz

● Webové stránky - www.moap.cz

● Úfiední deska - budova úfiadu na Sokol-

ské tfi. 28, elektronická verze na

www.moap.cz

● Tel. ã. do spisovny úfiadu 

(stavební archiv)     –  596 623 230

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

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

12.30 do 16 hod.

o nebytov˘ch prostorech  nabízen˘ch k pronájmu

v mûstském obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz
obecní majetek

Správce Adresa nebytového PodlaÏí Poãet Plocha

prostoru místností (m2)

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

28. fiíjna 116 – sklad, kanceláfi

tel. ã. 596 618 362

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

Puchmajerova 9 – prodejna

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

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

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

NádraÏní 195 – prodejna, kanceláfi

tel. ã. 596 136 313

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

Potfiebuji v˘pis z rejstfiíku trestÛ k dolo-
Ïení své trestní bezúhonnosti. Kde o nûj
mohu v Ostravû Ïádat? 

Podání Ïádosti není podmínûno trval˘m

pobytem Ïadatele. Îádost lze podat v tûchto

úfiadech: Úfiad mûstského obvodu Morav-

ská Ostrava a Pfiívoz, Úfiad mûstského ob-

vodu Poruba, Úfiad mûstského obvodu Os-

trava-Jih, Úfiad mûstského obvodu Slezská

Ostrava, Úfiad mûstského obvodu Marián-

ské Hory a Hulváky, Úfiad mûstského obvo-

du Radvanice a Bartovice, Úfiad mûstského

obvodu Polanka nad Odrou, Úfiad mûstské-

ho obvodu Vítkovice, Úfiad mûstského ob-

vodu Svinov, Úfiad mûstského obvodu Stará

Bûlá, Okresní soud Ostrava se sídlem v Po-

rubû.

Magistrát mûsta Ostravy Ïádosti o v˘pis

z rejstfiíku trestÛ nepfiijímá!

PÛjdu-li na Úfiad mûstského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz, v které kanceláfii
podám Ïádost? 

V kanceláfii 174 nebo 175 (oddûlení matri-

ky a ohla‰ovny). Nacházejí se v pravém kfiídle

Nové radnice v 1. poschodí. 

Jaké doklady musím mít s sebou?
Údaje na Ïádosti se ovûfií podle va‰eho platné-

ho dokladu totoÏnosti, opatfieného fotografií (te-

dy podle obãanského prÛkazu, cestovního do-

kladu a prÛkazu o povolení pobytu pro cizince). 

Obãan na Ïádosti vyplní jméno, nynûj‰í pfií-

jmení, rodné pfiíjmení, datum a místo naroze-

ní, rodné ãíslo, státní obãanství. Chybí-li

v pfiedkládaném dokladu nûkter˘ z údajÛ uvá-

dûn˘ch na Ïádosti, pfiedloÏí Ïadatel rodn˘ list.

Obãané cizích státÛ pfiedkládají originál ne-

bo úfiednû ovûfienou kopii dokladu rodného ãi

oddacího listu s pfiekladem do jazyka ãeské-

ho. 

V pfiípadû, Ïe Ïádá o v˘pis zmocnûnec nûja-

ké osoby, musí k ovûfiení údajÛ na Ïádosti

pfiedloÏit plnou moc k podání Ïádosti, 

opatfienou úfiednû ovûfien˘m podpisem. Dále

je nutn˘ prÛkaz totoÏnosti zmocnûnce, obãan-

sk˘ prÛkaz nebo alespoÀ rodn˘ list zmocnite-

le k ovûfiení údajÛ na Ïádosti. 

Budu za Ïádost platit nûjak˘ poplatek? 
Za Ïádost o v˘pis z rejstfiíku trestÛ se platí

kolkovou známkou správní poplatek 50 Kã.

Za jak dlouho dostanu v˘pis? 
Va‰e Ïádost bude zaslána na úfiad Rejstfiík

trestÛ Praha, Soudní 1, 140 66 Praha 4. Asi do

dvou aÏ tfií t˘dnÛ od podání Ïádosti obdrÏíte

odtamtud potvrzen˘ v˘pis, a sice po‰tou na

adresu, kterou jste podle svého uváÏení uvedli

v Ïádosti. 

Více informaci na tel. ã.: 599 442 500, 599
442 109, 599 442 108 a na www.moap.cz,
dotazy lze poslat na e-mailovou adresu gi-
basova@moap.mmo.cz. (k)

Odpovídáme na dotazy: V˘pis z rejstfiíku trestÛ

Uzavírka a rekonstrukce Stodolní ulice

Velké investice mûstského obvodu

Jednou z investiãních priorit mûstského ob-

vodu Moravská Ostrava a Pfiívoz v leto‰ním ro-

ce je rekonstrukce ulice Stodolní v úseku od

kfiiÏovatky s ul. NádraÏní za kfiíÏení s ul. Mas-

nou. MOb MOaP získal na tuto investiãní akci

grant z Evropské unie – programu Phare 2003.

Celkové finanãní náklady jsou vyãísleny ãást-

kou 19 mil. korun. Smlouva na realizaci rekon-

strukce byla uzavfiena s firmou ODS - Doprav-

ní stavby Ostrava, a. s., a to na základû v˘sled-

ku v˘bûrového fiízení. Termín dokonãení je 31.

7. 2006.

Z dÛvodu rekonstrukãních prací – I. etapy,

které zaãaly 6. bfiezna, byla provedena úplná 

uzavírka ul. Stodolní v úseku od ul. NádraÏní

po ul. ·kroupovu (vãetnû), která potrvá do 8

hod. dne 5. dubna. Trasy objíÏìky: NádraÏní –

Hollarova – ·ubrtova – Stodolní (od centra

mûsta), NádraÏní – 30. dubna – Podûbradova –

Janáãkova (od Pfiívozu) - NádraÏní – 30. dubna

– Podûbradova – Janáãkova (od Pfiívozu).

Bûhem realizace navazujících etap rekon-

strukce ulice Stodolní dojde k dal‰ím uzavír-

kám ulic i stanovení men‰ích objíÏdûk. Termí-

ny uzávûr budou závislé na prÛbûhu prací a ne-

mûly by podstatnû naru‰it dopravu v centru Os-

travy. 

Za provádûní prací odpovídá ODS – Do-
pravní stavby Ostravy (kontakt: J. Motloch,
vrchní stavbyvedoucí, tel. 602 709 583). (k) 

z jednání rady mûstského obvodu
✔ RMOb schválila:
● v˘roãní zprávu o ãinnosti orgánÛ SMO,

mûstského obvodu MOaP, v oblasti poskyto-
vání informací podle zákona ã. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfiístupu k informacím, za rok
2005 a uloÏila tajemnici obvodního úfiadu
zajistit zvefiejnûní zprávy na úfiední desce
a na webov˘ch stránkách mûstského obvodu
- www.moap.cz (na úfiad bylo podáno 13 Ïá-
dostí o informace).

✔ RMOb vzala na vûdomí:
● rozbor petic a stíÏností obãanÛ za rok

2005 a uloÏila tajemnici obvodního úfiadu
zajistit zvefiejnûní rozboru na internetov˘ch
stránkách MOb MOaP (na úfiad bylo zasláno
57 podání, z nichÏ bylo 9 oprávnûn˘ch stíÏností
a 15 ãásteãnû oprávnûn˘ch stíÏností).

✔ RMOb rozhodla:
● o vyhlá‰ení vefiejné zakázky na realiza-

ci akce „Regenerace sídli‰tû Varenská – 5. 
etapa“ v otevfieném zadávacím fiízení podle
zákona ã. 40/2004 Sb., o vefiejn˘ch zakáz-
kách (v 5. etapû pÛjde o úpravu vefiejné plochy
sídli‰tû u kfiiÏovatky ulic Varenské a Sládkovy),

● o vyhlá‰ení vefiejné zakázky na realizaci
akce „28. fiíjna 149, 151, 153 – zateplení fasá-
dy“ v otevfieném zadávacím fiízení podle zá-
kona ã. 40/2004 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách, 

● o pfiidûlení vefiejné zakázky podle ust.
zák. ã. 40/2004 Sb. na realizaci akce „Re-

konstrukce chodníkÛ Trocnovská“ uchazeãi
JANKOSTAV, s. r. o., O.-Kunãice (cena 
1 997 243,20 Kã),

● o zadání zakázky na dodavatele staveb-
ních úprav na Z· G. Píky 13A – pavilon
B zhotoviteli INTOZA, s. r. o., Mor. Ostrava
(terénní úpravy a vybavení interiéru - cena 
1 949 206 Kã),

● o zadání zpracování studie akce „Rege-
nerace sídli‰tû ·alamouna“ zhotoviteli ATE-
LIER V + V, O.-Poruba (cena 580 000 Kã),

● o zadání jednorázového vyãi‰tûní tra-
vertinov˘ch obkladÛ podchodÛ Fr˘dlant-
sk˘ch mostÛ, se zahájením prací 1. 3. 2006,
jejich ukonãením 30. 4. 2006 a s trvalou roã-
ní údrÏbou od 1. 5. 2006 do 30. 4. 2007 (cena
1 140 020 Kã), 

● o zadání zakázky na realizaci akce „Re-
konstrukce ulice K. Svûtlé“ uchazeãi Ostrav-
ské stavby, a. s. (cena 1 335 275 Kã).

✔ RMOb uloÏila: 
● vedoucí odboru správy a prodeje ma-

jetku pfiedloÏit radû rozpracovan˘ návrh
koncepce správy domovního a bytového
fondu odborem správy a prodeje majetku
Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostra-
va a Pfiívoz. (Správa byt. fondu, kter˘ bude za-
hrnovat po dokonãení privatizace jen okolo
1500 bytÛ, by mûla pfiejít z nynûj‰ích tfií obsta-
ravatelsk˘ch kanceláfií na uveden˘ odbor patr-
nû v pfií‰tím roce.) (kt)

Zpráviãka
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Mo-

ravská Ostrava 1 uspofiádal 5. bfiezna 6. roã-

ník závodu Ostravsk˘ ãertík. SoutûÏ probûhla

v tûlocviãnû na ul. âs. legií 16. âestná prezi-

dentka oddílu Adolfína Taãová uvedla, Ïe

soutûÏe se zúãastnily ãlenky 14 tûlov˘chov-

n˘ch jednot a pfiijely z rÛzn˘ch mûst âR. Zá-

vodilo celkem 115 mladiãk˘ch gymnastek ve

vûku od 4 do 14 let. V kat. star‰ích ÏákyÀ byla

nejlep‰í nadûjná Nikola Fuãková z TJ Sokol

Moravská Ostrava l. (e)

K názvu parku
Na podzim loÀského roku jsme na‰e ãtená-

fie vyzvali, aby do obvodního úfiadu zaslali

své návrhy na pojmenování parku v lokalitû

ulic Îelezárenské, V̆ stavní a Na Jízdárnû, je-

hoÏ druhá ãást bude dokonãena letos v létû.

PfiipomeÀme si, Ïe tento rozsáhl˘ lesopark

vzniká postupnû rekonstrukcí tzv. pásma hy-

gienické ochrany ·alamouna a investorem

nákladné investiãní akce je mûstsk˘ obvod

Moravská Ostrava a Pfiívoz. 

Na na‰i nabídku k úãasti v anketû reagovalo

40 obãanÛ mûstského obvodu a také Ïáci 5.

tfiídy Z· Gajdo‰ova, z nichÏ kaÏd˘ uvedl jed-

no nebo i více jmen. Vícekrát byly navrhová-

ny tyto názvy: park Vladimíra Brázdy (28x),

park ÎelezáfiÛ (2x), park Hlubina (2x), park

Edvína Barto‰e (2x). Zaznamenali jsme i tato

navrhovaná pojmenování: park Nadûje, park

SvûÏesti, Europark, park Porozumûní, park

Budoucnosti, park Tolerance, Hlubinsk˘

park, Ráj Hlubina, Hlubinsk˘ ráj, Eden Hlu-

bina, Hlubina eden, Oáza Hlubina, Hlubinská

oáza, park Rudolfa Kubína, park Ostravan,

park Region, sad Ostravsk˘ch umûlcÛ, sad

Pamûtník, sad Vítek, park Centrum, park

U Hlubiny, Cyklopark, park Odpoãinku, park

Klidu, park Lásky, park Pfiátelství, park Smí-

chu, park ·alamouna a park Na ·alamounû.

Anketa je nyní uzavfiena. O návrzích na ná-

zev parku bude jednat obvodní rada po dokon-

ãení jeho v˘stavby. Definitivní rozhodnutí je

v kompetenci Zastupitelstva mûsta Ostravy. (e)

cyklistick˘ch stezek na území na‰eho mûst-
ského obvodu? 

„Bude pokraãovat v˘stavba cyklistické stez-
ky, která v budoucnu propojí sad BoÏeny
Nûmcové s Landekem. Letos se realizuje dal-
‰í, 4. etapa v˘stavby, a sice v úseku podél uli-
ce Hluãínské od tramvajového obrati‰tû po
most pfies âern˘ potok. U dal‰ích dvou etap
stavby zatím probíhají majetková vypofiádání
s majiteli pozemkÛ, pfies nûÏ stavba pÛjde.“

V uplynul˘ch letech mûstsk˘ obvod inve-
stoval do v˘stavby nadstandardních hfii‰È.
Jsou napfi. u Z· Gen. Píky, Z· Ostrãilova
a Z· Zelená. Budou se stavût dal‰í sportov-
ní areály?

„Na v˘stavbu dal‰ích velk˘ch hfii‰È mo-
mentálnû nejsou peníze. V minul˘ch letech
jsme totiÏ znaãné finanãní prostfiedky vûno-
vali zejména na rekonstrukci Z· Gen. Píky,
coÏ je rozsáhl˘ areál ve velmi ‰patném tech-
nickém stavu. V pfiedloÀském roce byla do-
konãena rekonstrukce tamní ‰kolní jídelny,
loni byla zahájena obnova pavilonu B, která
bude dokonãena v leto‰ním roce, a letos, jak
jsem jiÏ uvedl, zahájíme rekonstrukci pavilo-
nu A.“

V jakém stádiu je rekonstrukce prostor
v budovû na Kostelní ul. ã. 3, jeÏ by mûly
v budoucnu slouÏit Minikinu, které se nyní
nachází v domû na ul. âs. legií?

„Zfiízení Minikina v prostoru b˘valého ta-
neãního sálu restaurace Astorie na Kostelní
ulici naráÏí na problémy v pfiípravû podkladÛ
pro stavební fiízení. Pfiesto vûfiím, Ïe se letos
jiÏ koneãnû podafií rekonstrukãní práce zahá-
jit.“

Na které investiãní akce r. 2006 bychom
je‰tû v tomto pfiehledu nemûli zapome-
nout? 

„Musel bych jmenovat hodnû, protoÏe si
myslím, Ïe v‰echny investiãní akce, jak ty
„malé“, tak i „velké“, pfiispívají k zlep‰ení Ïi-
votního prostfiedí v obvodu. Îádná z nich ale
není pfiehlédnutelná, aÈ uÏ bude realizována
v centru, nebo na sídli‰ti. Obãané si jich urãi-
tû v‰imnou.“ (ek)

Ostravské svatostánky
Vydavatelství Repronis nedávno vydalo

kníÏku Ostravské svatostánky. Publikace ãte-

náfie uvádí do historie mnoha kostelÛ, kaplí

a modliteben, a to nejen církve fiímskokatolic-

ké, ale také do Ïidovsk˘ch synagog, do evan-

gelického kostela ãi husov˘ch sborÛ. Mnohé

z tûchto budov jiÏ nalezneme jen na star˘ch

pohlednicích ãi kresbách. KníÏka vy‰la jako

11. svazek edice Ostravica. Jejím autorem je

Martin Jufiica. Slavnostní kfiest probûhne 30.

3. v 17 hod. v knihkupectví Academia. (k)

ZaslouÏí pozornost
UÏ 3. dubna od 12.30 hod. budou ‰koláci

Z· Gen. Píky proÏívat naplno atmosféru Veli-

konoc. Pro nû a také pro jejich rodiãe je ve

‰kole pfiipraveno „Veselé velikonoãní odpo-

ledne s ochutnávkou“. Zaãne kulturním pro-

gramem, v nûmÏ vystoupí samozfiejmû dûti.

Pak pfiijde na fiadu v˘stavka dûtsk˘ch prací –

velikonoãních ozdob, dále jídel a mouãníkÛ.

UÏ dnes se v‰ichni tû‰í na následující ochut-

návku dobrot. Akce je urãena také pro rodiãe.

(kt)

(Pokraãování na str. 2)

MÛÏe vás zajímat ◆ MÛÏe vás zajímat

NepodceÀujte nebezpeãí poÏárÛ 
K poÏární technice umístûné v obytn˘ch domech, které jsou ve správû mûstského obvodu MOaP

Salesiáni a dûti vzpomínali

Upozornûní: K ptaãí chfiipce 

V prosinci roku 1990 byl znovuotevfien kos-

tel svatého Josefa na Vítkovické ul. v Ostravû

a v r. 1991 pak zahájilo ãinnost stfiedisko za-

mûfiené na pomoc mládeÏi v budovû, jeÏ s ním

sousedí. Salesiáni, ktefií areál s kostelem vybu-

dovali v 30. letech minulého století, se tradiã-

nû v duchu koncepce svého zakladatele Dona

Boska vûnují dûtem ze slab‰ích sociálních vrs-

tev. V Ostravû jde hlavnû o dûti z romské ko-

munity, pro nûÏ pofiádají mimo jiné nejrÛznûj‰í

volnoãasové aktivity. 

Patnácté v˘roãí znovuotevfiení Stfiediska

mládeÏe Don Bosko si salesiáni s dûtmi a je-

jich pfiíznivci pfiipomnûli ve dnech 24. a 25. 

února. Spoleãnû si promítali filmy a prohlíÏeli

fotky, zúãastnili se slavnostní m‰e. Pfii tom byl

ãas i na osobní vzpomínky a také na ochutnání

narozeninového dortu (viz foto). K úãastní-

kÛm dvoudenní oslavy, jichÏ bylo asi sto, pat-

fiili i b˘vali „civilkáfii“ a zamûstnanci, ktefií ve

stfiedisku pÛsobili od jeho obnovy. Atmosféru

sváteãního setkání zaÏil i místostarosta mûst-

ského obvodu MOaP ing. Václav Janalík. 

¤editel stfiediska Mgr. Jifií Caha uvedl, Ïe

dennû pfiichází do zafiízení asi 60 dûtí, vût‰inou

ÏákÛ základních ‰kol. V mûsíci bfieznu se nû-

které zúãastnily i ãtyfidenního lyÏafiského zá-

jezdu, jenÏ byl z velké ãásti hrazen z prostfied-

kÛ organizace. (ko)
Foto: archiv stfiediska

Velikonoãní akce
Dny velikonoãních fiemesel opût pfiipravuje

Klub ÁMOS a SdruÏení Telepace. Probûhnou

v budovû sdruÏení, která se nachází na Kostel-

ním nám. 2 v Mor. Ostravû, ve dnech 1. a 2. 4.

od 14 do 18 hod. Zájemci si mohou vyzkou‰et

staré fiemeslnické techniky, ozdobit vyfouklá

vajíãka (pfiinesená z domu) a pfiipomenout si

tradice Velikonoc. BliÏ‰í informace na tel. ãísle

596 114 209.

Ostravsk˘ informaãní servis pofiádá fiadu ak-

cí k VelikonocÛm, napfiíklad na 13. a 14. 4.

chystá pro náv‰tûvníky vyhlídkové vûÏe ukáz-

ku v˘roby tatarÛ a 17. 4. odmûní malé „‰mig-

rustníky“, ktefií budou znát velikonoãní fiíkan-

ku, sladkou pozorností. (e)
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V úter˘ 21. února si pfiipomnûlo své první

„narozeniny“ Rodiãovské centrum Chaloup-

ka, jeÏ má své sídlo v nebytov˘ch prostorách

mûstského obvodu MOaP na NádraÏní ul. 80

(vedle hotelového domu Jindfiich). V uveden˘

den mohl do centra pfiijít kaÏd˘ rodiã s dítkem

ve vûku do ‰esti let, kter˘ chtûl proÏít malou

oslavu. Nemohla se obejít bez krájení a ochut-

návání dortu, na nûmÏ byla symbolická mar-

cipánová chaloupka. Svíãku na nûm spolu

s dûtmi sfoukli místostarosta Mgr. Vilém An-

tonãík (na snímku) a vedoucí odboru sociál-

ních sluÏeb, ‰kolství a vyuÏití volného ãasu

obvodního úfiadu ing. Jana Mudrová. 

Edita Kozinová,

jedna z dobrovol-

n˘ch organizaã-

ních pracovnic,

o aktivitách centra

prozradila: 

„Nejvíce je
v dopoledních ho-
dinách vyuÏívána
na‰e herna pro dû-
ti do 6 let. Odpo-
ledne je nejvût‰í
zájem v pondûlí
o angliãtinu pro
dûti od 3 let a ve
ãtvrtek o masáÏe,
relaxace a cviãení
pro kojence. 

V dobû, kdy si

dûti hrají, rodiãe vyuÏívají internet a moÏnost
kopírovaní. Pro maminky je pfiipraven podle
témat pravideln˘ v˘tvarn˘ program, uãí se
napfiíklad vyrábût svíãky z vosku. V pondûlí
dopoledne mohou ty, které ãekají na narození
miminka, absolvovat tûhotenské cviãení
a pfiedná‰ku s porodní asistentkou.

Do budoucna bychom chtûli dovybavit her-
nu zajímav˘mi hraãkami, zlep‰it pfiíjezd pro
koãárky zadním vchodem a nadále nabízet
maminkách pfiistup na internet. Pfiejeme si, 
aby se rodiãÛm a dûtem u nás líbilo a aby se
k nám rádi vraceli.“

âinnost rodiãovského centra zaji‰Èují dob-

rovolné pracovnice. Chaloupka je pro zájem-

ce otevfiena v pracovní dny od 8.30 do 11.30

a od 14.30 do 17 hod. BliÏ‰í informace na

www.rcchaloupka.unas.cz. 

Speciální dubnov˘ program: 7. 4. soutûÏ

O nejlep‰í velikonoãní recept, 12. 4. Veliko-

noãní stfieda v Chaloupce (v˘tvarné aktivity),

21. 4. V rámci Dne Zemû na Slezskoostrav-

ském hradû v˘roba dáreãkÛ u stánku Cha-

loupky. (kova)

Dá se fiíci, Ïe v Moravské Ostravû je hodnû

galerií. Jenom namátkou pfiipomínám:

GVUO Ostrava (v Domû umûní), v˘stavní síÀ

Sokolská 26, fotografická galerie Fiducia, ga-

lerie Beseda, Mlejn, Magna, V̆ tvarné cent-

rum Chagall a Galerie 7. K uveden˘m mÛÏe-

me pfiidat i galerii Kruh, která se nachází v do-

mû na Zahradní ulici. Právû tu si dnes více

pfiiblíÏíme. 

Tamní v˘stavy

organizuje Unie

v˘tvarn˘ch umûl-

cÛ – SdruÏení v˘-

tvarn˘ch umûlcÛ

a teoretikÛ Ostra-

va. Její ãlenové se

vlastnû sami po-

starali o vznik

Kruhu. Byl otev-

fien pfied dvûma lé-

ty, a sice 10. bfiez-

na 2004 v nebyto-

v˘ch prostorách,

které Unii pronajal

za symbolickou

cenu mûstsk˘ ob-

vod Moravská Os-

trava a Pfiívoz. NeÏ byly tamní místnosti

vhodnû upraveny na v˘stavní sínû, mnozí re-

nomovaní umûlci natírali skfiínky, police, pfii-

stavovali nábytek, uklízeli... KdyÏ bylo v‰e

hotovo, za projevenou iniciativu spojenou se

vznikem galerie byli pochváleni hlavnû: Jan

Teisler, Karel Haruda, Bedfiich Pûknica, Jana

·molková, Rudolf Kouba a Vratislav Varmu-

Ïa. 

V̆ stavní ãinnost byla zahájena spolkovou

v˘stavou, nazvanou Krabice. Do konce leto‰-

ního bfiezna probûhlo v galerii Kruh 17 v˘-

stavních akcí. Byla napfi. prezentována díla Ji-

fiího Myszaka, Jana ·mejkala a ZdeÀka Méz-

la. Náv‰tûvníci tam mohli obdivovat hraãky

pfiedních ãesk˘ch umûlcÛ ãi osobité ‰perky

studentÛ Stfiední soukromé umûlecké ‰koly

v Ostravû-Michálkovicích. Vefiejnost se

v Kruhu setkala také s díly chorvatsk˘ch v˘-

tvarníkÛ skupiny LIRAC, která na oplátku za-

se pfiedstavila ostravské umûlce v Chorvat-

sku. 

V leto‰ním v˘stavním plánu galerie je 9 v˘-

stav. K vidûní uÏ byly fotografie Andreje Bar-

ly, tvorba ostravské autorky Evy Damborské

(viz foto), která promûÀuje textilní materiál

v pfiekvapující umûlecká díla. Do 14. 4. jsou

v galerii vystaveny malby a grafiky Josefa

Odrá‰ky. Av‰ak uÏ 19. dubna v 17 hod. pro-

bûhne vernisáÏ k pfiehlídce tvorby chorvat-

sk˘ch v˘tvarníkÛ a od 10. kvûtna galerie ná-

v‰tûvníkÛm nabídne setkání s obrazy Stani-

slava Stacha z Polska. Pfiíznivci v˘tvarného

umûní se mohou tû‰it i na v˘stavu grafické

tvorby Milo‰e Urbáska, Jana Teislera a dal‰í

v˘stavní akce. 

Text a foto: (Ek)

Prioritami mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz v oblasti investiãních akcí
byly v uplynul˘ch letech rekonstrukce a vel-
ké opravy domovního fondu, komunikací,

hfii‰È, ‰kolních
budov a námûstí.
Bude to podobné
v roce 2006? Na
tuto a dal‰í otáz-
ky odpovûdûl
mís tos taros ta
ing. Milan Svo-
boda, kter˘ má
na starosti oblast
investic. 

„Také letos bu-
deme pokraãovat

v rozsáhl˘ch rekonstrukcích a opravách. 
Opût jsou zamûfieny na obnovu domovního
fondu, komunikací, vefiejn˘ch prostranství
sídli‰È a ‰kolská zafiízení. V minulém roce se
nám podafiilo projekãnû pfiipravit nûkolik v˘-
znamn˘ch akcí, které budou zahájeny uÏ na
jafie.“ 

Jak velké finanãní prostfiedky má obvod
v leto‰ním roce k dispozici na investiãní ak-
ce a velké opravy? Jsou v nich zahrnuty ta-
ké dotace z mûsta Ostravy?

„Na investiãní akce máme v roce 2006 pod-
le aktuálního plánu investic k dispozici 
277 mil. korun, z toho 3 mil. Kã jsou dotace
z mûsta, 60 mil. korun tvofií návratná finanãní
v˘pomoc mûsta Ostravy, kterou musíme spla-
tit do tfií let, a 13 mil. korun ãiní dotace z Ev-
ropské unie, poskytnutá v rámci programu
Phare 2003 - II. etapa. 

Na velké opravy jsme vyãlenili dal‰ích 20
mil. Kã.“ 

MÛÏete uvést konkrétní ãástky, s nimiÏ
se poãítá na obnovu domovního fondu, ko-
munikací a ‰kolsk˘ch zafiízení?

„V rámci kapitálov˘ch v˘dajÛ, urãen˘ch na

investice, chceme na obnovu domovního fon-
du vûnovat asi 60,5 mil. korun, z toho napfií-
klad na rekonstrukci Domu s peãovatelskou
sluÏbou Gajdo‰ova 25 mil. Kã. 

Na komunikace a vefiejná prostranství je
vyhrazena ãástka 93 mil. Kã a na ‰kolská za-
fiízení 119 mil. korun. Na ostatní akce je vy-
ãlenûno 4,5 mil. Kã. Dal‰ích 17 mil. Kã je ur-
ãeno na opravy domovního fondu a 3 mil. Kã
na opravu komunikací.“ 

MÛÏete vyjmenovat nejv˘znamnûj‰í in-
vestiãní akce leto‰ního roku?

„Nejv˘znamnûj‰ími akcemi roku budou re-
konstrukce Stodolní ulice za 19 mil. korun, re-
alizovaná s pfiispûním Evropské unie, rekon-
strukce pavilonu A Základní ‰koly Gen. Píky
za 65 mil. korun, dále také regenerace pane-
lového sídli‰tû Varenská, a to dal‰í etapa ob-
novy za 19 mil. korun. Na poslední uvedenou
akci jsme poÏádali o dotaci ze státního rozpo-
ãtu. Rekonstrukce pavilonu A Základní ‰koly
Gen. Píky je finanãnû kryta pfiedev‰ím z v˘‰e
uvedené návratné finanãní v˘pomoci mûsta
Ostravy. 

V leto‰ním roce jsme také zadali zpracování
studie na novou rozsáhlou akci, která bude re-
alizována v nûkolika dal‰ích letech, a to bude
tzv. Regenerace panelového sídli‰tû ·alamou-
na.“ 

Zmínil jste rekonstrukci ulice Stodolní.
Kdy zaãne a kdy bude dokonãena? 

„Tato rekonstrukce uÏ byla zahájena 6.
bfiezna. Smlouva s dodavatelem stavebních
prací, firmou ODS – Dopravní stavby Ostra-
va, a. s., byla podepsána v lednu 2006 na zá-
kladû v˘sledku v˘bûrového fiízení. V prÛbûhu
rekonstrukce této komunikace provede fa Os-
travské vodárny a kanalizace opravu vodo-
vodní sítû a obnovu kanalizace v úseku mezi
ulicí Podûbradovou a PoráÏkovou. Poté zaã-
nou práce spojené s rekonstrukcí komunikace
v ãásti od NádraÏní ul. aÏ za ul. Masnou, je-
jímÏ investorem je ná‰ obvod. Vozovka bude
provedena z Ïulov˘ch kostek a chodníky bu-
dou vydláÏdûny Ïulov˘mi deskami, vzniknou
podélná parkovací stání, doplnûno bude ve-
fiejné osvûtlení. Poãítá se také s v˘sadbou ze-
lenû a instalací laviãek i dal‰ího mûstského
mobiliáfie. 

Termín dokonãení rekonstrukce je 31. 7.
2006 a je dán uzavfienou smlouvou o poskyt-
nutí dotace z programu Phare.“

Poãítá se v r. 2006 s dal‰ími dotacemi EU
na jiné stavby? 

„V leto‰ním roce se jiÏ s dal‰ími dotacemi
z EU nepoãítá.“

Bude se letos pokraãovat ve v˘stavbû

BlíÏí se volby 
Ve dnech 2. a 3. ãervna 2006 se uskuteãní

volby do Poslanecké snûmovny Parlamen-

tu âeské republiky. 

Voliãsk˘ prÛkaz 
pro volby do Poslanecké snûmovny 

Parlamentu âeské republiky 
◆ Úfiad mûstského obvodu Moravská

Ostrava a Pfiívoz oznamuje obãanÛm trvale

hlá‰en˘m v tomto obvodu, ktefií se ve

dnech voleb nebudou zdrÏovat v místû tr-

valého pobytu, Ïe voliãské prÛkazy pro

volby do Poslanecké snûmovny Parlamen-

tu âeské republiky budou vydávány od 18.

5. 2006, a to v ohla‰ovnû na‰eho úfiadu, ad-

resa Nová radnice, Proke‰ovo námûstí 8 (1.

poschodí, kanceláfi ã. 178). Obãané si je

mohou vyzvednout v pondûlí a ve stfiedu od

8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod. a ve

ãtvrtek od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do

16.00 hod. 

◆ O voliãsk˘ prÛkaz mÛÏe voliã poÏá-

dat i písemnû, nejpozdûji v‰ak do 26. 5.

2006. Písemná Ïádost musí b˘t opatfiena

úfiednû ovûfien˘m podpisem. Îádat o vy-

stavení voliãského prÛkazu, aÈ písemnû ãi

osobnû, mÛÏe voliã jiÏ nyní, respektive od

vyhlá‰ení voleb (8. 2. 2006). Osobnû je

pak moÏné Ïádat na na‰em úfiadû aÏ do 31.

5. 2006.

Voliãsk˘ prÛkaz bude pfiedán pfiímo voli-

ãi nebo osobû, která se prokáÏe plnou mocí

s ovûfien˘m podpisem Ïadatele. Úfiad na

poÏádání voliãi prÛkaz také za‰le.

◆ PfiedloÏení voliãského prÛkazu a do-

kladu totoÏnosti opravÀuje obãana, aby byl

zapsán do v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu

voliãÛ (ve

dnech voleb do

Poslanecké snû-

movny Parla-

mentu âeské re-

publiky) v ja-

kémkoli voleb-

ním okrsku, po-

pfiípadû zvlá‰t-

ním volebním

okrsku. 

◆ Podrobnûj‰í informace k vydávání
voliãsk˘ch prÛkazÛ budou poskytnuty
na tel. ãísle 599 442 118 nebo 599 442
536.

DoplÀte volební komise
Obãané, ktefií mají zájem pracovat jako

ãlenové v okrskov˘ch volebních komisích

mûstského obvodu MOaP, se mohou tele-

fonicky nebo osobnû pfiihlásit v Úfiadu

mûstského obvodu Moravská Ostrava

a Pfiívoz (oddûlení administrativní kancelá-

fie, N. Luka‰íková, tel. ã. 599 442 415, 1.

patro budovy Nové radnice, ã. dvefií 156),

a to nejpozdûji do 30. 4. 2006. První zase-

dání okrskov˘ch volebních komisí budou

ve dnech 10. 5. a 12. 5. 2006. 

(ko, ma)

Od tfiináctého do posledního února kaÏd˘,

kdo vstoupil do foyeru Nové radnice, si mohl

prohlédnou v˘stavu v˘tvarn˘ch dûl ÏákÛ Zá-

kladní ‰koly Gajdo‰ova. Zajímavé námûty,

rÛzné v˘tvarné techniky a profesionální insta-

lace… Zkrátka bylo naã se dívat. V̆ stavní ak-

ce byla jednou z tûch, jimiÏ uvedená Z·, je-

jímÏ zfiizovatelem je mûstsk˘ obvod MOaP,

vefiejnosti prezentuje v˘sledky svého uãební-

ho programu, kter˘ je orientován i na roz‰ífie-

nou v˘uku v˘tvarné a hudební v˘chovy. Pro

vedení ‰koly a Ïáky byla v˘stava v radnici

velkou záleÏitostí i proto, Ïe se tím splnil 

sen, kter˘ se nepodafiil uskuteãnit v dubnu ro-

ku 2003, tedy v dobû oslavy 130. v˘roãí zalo-

Ïení ‰koly. 

V̆ stavu, na jejíÏ vernisáÏi se pfiedstavily

‰kolní sbory (viz foto), si pfii‰el prohlédnout

také starosta mûstského obvodu ing. Lubomír

Karpí‰ek a místostarosta ing.

Václav Janalík, oba na snímku

nalevo od fieditelky PhDr. Alice

Gregorãíkové. 

KdyÏ skonãily slavnostní

chvíle, fieditelka Z· odpovûdûla

na nûkolik otázek. 

Kter˘mi v˘stavními akce-
mi, uskuteãnûn˘mi v leto‰ním
‰kolním roce, se Z· a Ïáci je‰-
tû mohou pochlubit?

„Pfiedev‰ím znovuotevfiením
Dûtské galerie Gajdo‰ova, kte-
rá se nachází v onkologickém
oddûlení Mûstské nemocnice
Ostrava podle pfiání primáfiky
MUDr. Heleny Fojtíkové. Na tu-

hle aktivitu jsme py‰ní, protoÏe tak pfiiná‰íme
trochu radosti nemocn˘m spoluobãanÛm. Pfii-
pomenout musím i stálou prezentaci v˘tvar-
n˘ch prací na‰ich ÏákÛ v tzv. Dûtské v˘tvarné
galerii ‰koly. MoÏná si nûktefií ãtenáfii zpravo-
daje Centrum vzpomenou na v˘stavní odpo-
ledne a aukci dûtsk˘ch kamenn˘ch plastik,
které jsme organizovali na Jiráskovû námûstí
vloni v záfií ve spolupráci s Centrem kultury
a vzdûlávání Moravská Ostrava.“

Jaké máte tvÛrãí a v˘stavní plány? 
„V ãervnu uspofiádáme dal‰í roãník „So-

chání s Miro PoÏarem“ a na ten naváÏe opût
v˘stava s aukcí na Jiráskovû námûstí. Chystá-
me novinku - 1. roãník „Malování s umûl-
cem“. Bûhem této akce budou na Jiráskovû
námûstí malovat vybraní Ïáci z ostravsk˘ch
‰kol a talentované dûti z rÛzn˘ch mûst Morav-
skoslezského kraje pod vedením známého v˘-

tvarníka. Pfied
námi je i realiza-
ce literárnû–v˘-
tvarné soutûÏe
Pohádky dûtí dû-
tem. Oãekáváme,
Ïe se jí zúãastní
i jedna italská
‰kola.“ 

Mají va‰i Ïáci
‰ance uplatnit se
na stfiedních
‰kolách umûleckého zamûfiení? 

„Ano, kaÏd˘m rokem zaznamenáváme pfii-
jetí ÏákÛ na takové stfiední ‰koly. Letos jedna
Ïákynû úspû‰nû sloÏila talentové zkou‰ky na
Stfiední umûleckou ‰kolu v Ostravû, dokonce
se umístila na 1. místû.“ 

Text a foto: (ko)
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Obrazy ‰kolákÛ zdobily foyer Nové radnice

Tradice velikonoãních svátkÛ 

Velké investice mûstského obvodu

První jarní den je za námi a neÏ se nadûje-
me, budou tu velikonoãní svátky. Mnoho lidí
se uÏ tû‰í na den pracovního volna, kter˘ bu-
de v pondûlí 17. dubna, a hodnû mal˘ch
chlapcÛ na pomlázku, která jim pfiinese tra-
diãnû zdobená nebo ãokoládová vajíãka 
a asi také spoustu jin˘ch sladk˘ch dobrot. 

Pro kfiesÈany jsou Velikonoce nejv˘znam-
nûj‰ími svátky liturgického roku. Postupnû
se vyvinuly z Ïidovského svátku pesach, kter˘
byl a je oslavou dávného vysvobození ÎidÛ
z egyptského zajetí. 

Bûhem velikonoãních svátkÛ se pfiipomíná
umuãení a vzkfií‰ení JeÏí‰e. Nejv˘znamnûj-
‰ím dnem Velikonoc je nedûle - BoÏí hod (le-
tos 16. 4.), kdy se slaví jeho zmrtv˘chvstání.
Pfied BoÏím hodem je je‰tû nûkolik v˘znam-
n˘ch dnÛ - tzv. ·karedá stfieda, Zelen˘ ãtvr-
tek, Velk˘ pátek, Bílá sobota, k nimÏ se váÏe
fiada náboÏensk˘ch rituálÛ, pfiipomínajících

události spojené s ukfiiÏováním JeÏí‰e Krista,
a také lidov˘ch zvykÛ a povûr. Napfiíklad
o Bílé sobotû probíhá pfii náboÏenském ob-
fiadu svûcení ohnû a svíce, zvané pa‰kál, kte-
r˘m se slavnostnû vná‰í svûtlo do kostela.
Svûtící akt se postupnû stal souãástí velkole-
pého církevního obfiadu. Ten pfiipomíná, Ïe
Kristus vnesl svûtlo dobra do lidsk˘ch du‰í
a podtrhuje víru v jeho zmrtv˘chvstání. (ko)

Konkurz
Rada mûstského obvodu Moravská Ostra-

va a Pfiívoz vyhla‰uje konkurzní fiízení na

funkci fieditele/ky Základní ‰koly Ostrava,

Gebauerova 8, pfiíspûvkové organizace. Ter-

mín podání pfiihlá‰ek je do 21. 4. 2006. BliÏ-

‰í informace o podmínkách fiízení na tel. ã.

599 444 303, www.moap.cz a e-mail. adrese

kucharova@moap.mmo.cz.

Nepfiehlédnûte!
Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz

je zfiizovatelem 11 matefisk˘ch ‰kol a 1 ‰kolka

je souãástí Základní a matefiské ‰koly Ostrãilo-

va 1 (dfiívûj‰í M· J. Lady). V souãasné dobû se

v nich pfiipravují na zápis nov˘ch ‰koláãkÛ pro

‰kolní rok 2006/2007, kter˘ by mûl probûhnout

ve dnech 19. a 20. dubna od 8 do 16 hodin (ter-

mín bude obvodní rada schvalovat 30. 3.). Ro-

diãe nebo zákonní zástupci dûtí musí mít u zá-

pisu rodn˘ list dítûte a obãansk˘ prÛkaz. U zá-

pisu vyplní Ïádost o pfiijetí k pfied‰kolnímu

vzdûlávání. 

Do M· mûstského obvodu jsou zpravidla

pfiijímány dûti ve vûku od 3 let. BliÏ‰í informa-

ce zájemci získají osobnû v níÏe uveden˘ch

‰kolách nebo na pfiíslu‰n˘ch telefonních ãís-

lech, e-mailov˘ch adresách, na www.moap.cz

a popfi. na vlastních webov˘ch stránkách ‰kol:

M· Blahoslavova 6 - tel. ã. 596 120 453,

mariebenesova@tiscali.cz,

M· Dvofiákova 4 - tel. 596 123 326, alena-

zakova@tiscali.cz,

M· Hornická 43A - tel. 596 621 005,

mshornicka@tiscali.cz,

M· KfiiÏíkova 18 - tel. 596 127 266, mskri-

zikova@tiscali.cz,

M· Lechowiczova 8 - tel. 596 612 386,

mslechowiczova@seznam.cz, www.mslecho-

wiczova.com, 

M· Na Jízdárnû 19a - tel. 596 632 651,

msnajizdarne@iol.cz, web.telecom.cz/msna-

jizdarne/, 

ZaM· Ostrãilova 1 - tel. 596 127 235, sko-

la@zs-ostrcil.cz, www.volny.cz/zsostrcilova, 

M· Podûbradova 19 - tel. 596 124 387,

mspodebradova@tiscali.cz,

M· Repinova 19 - tel. 596 123 679, msrepi-

nova@tiscali.cz,

M· ·afafiíkova 9 - tel. 596 136 724, mssafa-

rikova@tiscali.cz,

M· ·pálova 32 - tel. 595 136 782, ms-spalo-

va@quick.cz,

M· Varenská 2a - tel. 596 612 122, msva-

renska@tiscali.cz. (k)

Tipy pro volné chvíle 
● V˘stavi‰tû âerná louka: 
8. a 9. 4. - V̆ stava psÛ, 21. a 23. 4. – v˘-

stavy Domov, Dovolená, Region, Golf Trio

Ostrava 2006, 29. 4. Ble‰í trh (od 7 do 12

hodin).

● Slezskoostravsk˘ hrad: 
5. aÏ 30. 4. Srí Lanka - zemû tsunami

(v˘stava fotografií), 8. a 9. 4. Velikonoãní

jarmark, 21. 4. Den Zemû, 23. 4. Festival

ãesko-polské kultury, 23. 4. Zahájení sezo-

ny - Veteran Car Club Ostrava, 29. a 30. 4.
ValpruÏina noc aneb Pálení ãarodûjnic.

● DÛm knihy Librex
11. 4. v 16.00 - Ostravské medailony -

Oldfiich ·ulefi (beseda s v˘znamn˘m spiso-

vatelem), 19. 4. v 16 hod. - Polsk˘ stÛl (set-

kání s polskou kulturou), 25. 4. - Den

s Mozartem (program k 250. v˘roãí naro-

zení skladatele (v 17 hod. W. A. Mozart

a jeho dílo - pfiedná‰ka s hudebními ukáz-

kami, v 18.30 malá módní pfiehlídka Ama-

deus, v 19.30 Mozartovsk˘ veãer - komor-

ní koncert, úãinkují ãlenové Národního di-

vadla moravskoslezského A. Bochenek–

Osiecka, M. Gurbal’ a J. Fi‰ar. 

● Knihovna mûsta Ostravy – hudební
oddûlení: 11. 4. vernisáÏ v˘stavy fotografií

Václav Marcol – Pfiíbûhy 36. (ko)(Pokraãování na str. 2)

Deset let ãinnosti klubu Parník: 1974 programÛ a 146 tisíc náv‰tûvníkÛ 

Brzy uplyne jiÏ deset let od okamÏiku, kdy

byl v budovû fieditelství Centra kultury

a vzdûlávání v Ostravû 24. dubna 1996 slav-

nostnû otevfien nov˘ klub Parník. Jeho „pre-

historie“ zaãala uÏ dfiíve úvahami o celkovém

vyuÏití budovy na Sokolské 26: návrhy na 

úpravy sklepních prostor v‰ak poãítaly se za-

chováním fiady mal˘ch místností, chybûla

jasná pfiedstava o profilu nového zafiízení,

které zde mûlo vzniknout, a nakonec celá zá-

leÏitost uvízla v mrtvém bodû. Navrhnout 

urychlenû novou koncepci pfiestavby a usku-

teãnit ji – tak znûl jeden z m˘ch hlavních 

úkolÛ po nástupu do CKV v létû 1994. Hodnû

jsem si tehdy lámala hlavu, radila se a nav‰tí-

vila i nûkolik praÏsk˘ch klubÛ vãetnû slavné

Agharty, ale uÏ na podzim 1994 jsem pfiedlo-

Ïila návrh: otevfiít prostor co nejvíce a vytvo-

fiit hudební, hlavnû jazzov˘ klub s restauraã-

ním provozem. Tehdej‰í starosta ing. Radim

Chytka i rada MOb MOaP, stejnû jako jejich

nástupci v ãele se starostou ing. Lubomírem

Karpí‰kem, mû podpofiili, takÏe na jafie 1995

mohly zaãít pfiípravy a o rok pozdûji provoz

nového klubu.

UÏ v prvních osmi mûsících jeho existence

do konce roku 1996 se uskuteãnilo 108 pofia-

dÛ, které nav‰tívilo pfies osm tisíc divákÛ.

V˘konnost klubu se v‰ak trvale zvy‰ovala,

v uplynulém roce pfii‰lo na 200 klubov˘ch

pofiadÛ více neÏ 16 tisíc divákÛ a za deset let

jeho existence nav‰tívilo 1974 akcí témûfi

146 tisíc lidí. Pfiivedla je sem nápaditá dra-

maturgie tvofiená zpoãátku Dagmar PastrÀá-

kovou a Borisem Urbánkem a od roku 1998

souãasn˘m vedoucím klubu Pavlem Giert-

lem, která vÏdy stavûla na vysoké kvalitû po-

fiadÛ i interpretÛ. PÛvodní nabídka se opírala

o jazzové koncerty, pofiádané vÏdy ve ãtvrtek

a pátek pod názvem „Jazz club live“ ve spo-

lupráci s Jazzovou nadací. Postupnû se zkou-

‰ely a zavádûly dal‰í typy pofiadÛ, z nichÏ nû-

které se staly trvalou souãástí ãinnosti klubu.

Platí to zejména o poslechov˘ch diskotékách

s videoprojekcí a postupnû se roz‰ifiující Ïán-

rové ‰kále Ïiv˘ch koncertÛ, které ve druhé

polovinû 90. let doplÀovaly stále profilující

jazzové koncerty a festivaly. Na pfielomu tisí-

ciletí se struktura pofiadÛ znatelnû mûnila, za-

ãaly pfievaÏovat koncerty a recitály rÛzn˘ch

ÏánrÛ a rostl poãet technicky nároãnûj‰ích

velk˘ch koncertÛ pofiádan˘ch pfiedev‰ím

v klubu Fabric s mediálními partnery. Tento

trend pokraãoval rostoucím poãtem exklu-

zivních pofiadÛ na‰ich i svûtov˘ch umûlcÛ

(v roce 2005 to byl napfi. jedin˘ klubov˘ reci-

tál Hany Hegerové v âR, koncert amerického

saxofonisty Maceo Parkera ãi vystoupení vy-

cházející lond˘nské hvûzdy acid jazzu Ma-

liy) i tvÛrãích projektÛ a festivalÛ realizova-

n˘ch samostatnû i ve spolupráci s rÛzn˘mi

partnery.

První velkou akcí v tomto smûru bylo v le-

tech 1996 – 1997 pravidelné natáãení pofiadu

âeské televize Ostrava „Se‰li se...“, v nûmÏ

Jifií Pavlica s Hradi‰Èanem uvádûli na‰e

i zahraniãní hosty. Pofiad byl obnoven v ji-

ném pojetí v roce 2000, ale uÏ následující

rok jej nahradil televizní pofiad „Ladí, nela-

dí“, pofiádan˘ v klubu Fabric s mal˘mi pfie-

stávkami dodnes, v nûmÏ se pfiedstavují

vÏdy dvû ménû mediálnû známé kapely. Na

prvních dílech pofiadu „Se‰li se...“ se podí-

lelo i ostravské studio âeského rozhlasu, kte-

ré v‰ak z klubu dlouhodobû vysílá v pfiímém

pfienosu pfiedev‰ím jednotlivé koncerty (napfi.

jazzové koncerty pfiipravené Borisem Urbán-

kem, koncerty Jaromíra Nohavici, Jany

Kirchner ad.). Od konce 90. let se také kaÏ-

doroãnû v rámci Francouzského podzimu pfii-

pravují s Alliance Française koncerty a vy-

stoupení francouzsk˘ch umûlcÛ.

Záhy po svém vzniku se klub Parník pfiiro-

zenû stal ostravsk˘m centrem jazzov˘ch fes-

tivalÛ a pfiehlídek. V letech 1997 – 1998 to

byl „Blues fest“ ve spolupráci s J. Straich-

lem, od roku 1998 se klub podílel na letním

festivalu „Jaz club live“. V roce 2000 zaãala

série jedineãn˘ch, mezinárodnû obsazen˘ch

projektÛ, vytváfiejících z Ostravy jedno

z center stfiedoevropské jazzové scény. Zdej‰í

publikum se tak do loÀského roku postupnû

mohlo v projektech Hudba bez hranic, Na

jedné lodi ãi Jazz bez hranic, podporovan˘ch

dotacemi Phare i Moravskoslezského kraje,

seznámit se ‰piãkami slovenského a polského

jazzu. Dal‰í mezinárodní festivaly (napfi.

„Jazz & Blues“, podporovan˘ MOb MOaP

a âesk˘m hudebním fondem, nebo „Ostrava

Jazz – Night“ s podporou statutárního mûsta

Ostravy) pak v uplynul˘ch tfiech letech pfii-

vedly do Ostravy slibné interprety i velké

hvûzdy svûtového jazzu, jako jsou Mike

Stern, Hiram Bullock nebo Manu Katche,

ktefií pfiilákali stovky fanou‰kÛ i ze soused-

ních zemí.

Za deset let se na pódiu Parníku pfii rÛz-

n˘ch pfiíleÏitostech vystfiídala celá plejáda

slavn˘ch jmen i zaãínajících hudebníkÛ a ka-

pel. Klub se stal souãástí pravideln˘ch kon-

certních „‰ÀÛr“ znám˘ch ãesk˘ch kapel

a zpûvákÛ – Blues Bandu Lubomíra Andr‰ta,

Vladimíra Mi‰íka a ETC, Zuzany Navarové

a Koa, dvojkoncertÛ Dana Bárty a Illustra-

tosphere i dal‰ích. K jeho popularitû pfiispûly

exkluzivní koncerty na‰ich i zahraniãních

‰piãkov˘ch interpretÛ, kupfi. Ivana Krále, La-

co Deczi, Mariana Vargy aj. Doslova kultov-

ní záleÏitostí se stala v letech 1999 aÏ 2004

beznadûjnû vyprodaná vystoupení Jaromíra

Nohavici. Klubová dramaturgie se nebála ani

riskovat a cílevûdomû vytváfiela prostor pro

zaãínající soubory a interprety (The Gizd Q,

– 123 min., Kri‰tof a dal‰í). 

Rozhodující v˘znam pro rozvoj klubu mû-

la a stále má podpora MOb MOaP, jeho orgá-

nÛ i jednotliv˘ch funkcionáfiÛ, nesmíme v‰ak

zapomenout ani na sponzory, dramaturga P.

Giertla, kter˘ je „du‰í“ klubového dûní, pra-

covníky klubu i jeho pfiíznivce. Díky nim

Parník patfií ke ‰piãkov˘m ãesk˘m hudebním

klubÛm s dobr˘m zahraniãním renomé a v˘-

znamnû se podílí na kulturním dûní v Ostravû

a okolí. 

MARIE JANÁKOVÁ, fieditelka CKV

Foto - archiv klubu Parník: 1. Polák Jó-
zef Skrzek, zakládající ãlen legendární kapely
SBB, 3. Americk˘ bubeník Paul Wertico (le-
genda!, 15 let ãlen Pat Metheny Group, 7krát
Grammy Awards), 4. Malia, anglická zpûvaã-
ka, vycházející jazzová hvûzda.

Tipy pro star‰í
Spoleãnost senior pofiádá v dubnu ve své

klubovnû (Na Jízdárnû 18, Mor. Ostrava) tyto

pfiedná‰ky: 6. 4. - Astroklub (Co Jupiter daru-

je, to Saturn hodnotí), 13. 4. - Radostné Veli-

konoce - velikonoãní motivy s diapozitivy.

20. 4. - Numerologie - rozbor jména, 27. 4. -

Poãátky sportovního hnutí v Ostravû. Zaãátky

vÏdy v 16 hod. Podrobnûj‰í informace: na tel.

603 930 321, 606 411 643, 731 221 291. (h)

V obfiadní síni nové radnice se 4. bfiezna ko-

nala zlatá svatba. Její slavnostní atmosféra se

zraãila v obliãejích v‰ech svatebãanÛ. Nejvíce

ov‰em ve tváfiích Jifiího Benbenka a jeho Ïeny

Ilony Benbenkové. Uzavfieli sÀatek pfied pa-

desáti léty - 3. 3. 1956, a letos v bfieznu si své

ano pfii‰li velmi rádi zopakovat.

Pfii zlaté svatbû vzpomenula oddávající

Martina Polochová, ãlenka Zastupitelstva

mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfií-

voz (viz foto), nejpodstatnûj‰í události z je-

jich Ïivota a na závûr slavnostního projevu

manÏelÛm popfiála: „AÈ vás neopou‰tí radost
ze Ïivota a zájem o své nejbliÏ‰í.“ 

Oba manÏelé pocházejí z Ostravy a po cel˘

Ïivot v ní bydlí. Vychovali spolu dvû dûti Jifii-

nu a Jifiího. Dnes mají radost i ze sv˘ch tfií

vnukÛ, s nimiÏ ãasto tráví prázdniny v rodin-

né chatû na Ostravici. Paní Ilonka pracovala

aÏ do odchodu do dÛchodu v dûlnické profesi

v BáÀsk˘ch strojírnách Ostrava a pan Jifií byl

zamûstnán na Dole Rud˘ fiíjen nejdfiíve jako

zámeãník a po ukonãení prÛmyslové ‰koly ja-

ko technik. 

Snad tím nejkrásnûj‰ím na celém obfiadu

zlaté svatby byla slova Jifiího Benbenka: „Ni-
kdy nás nenapadlo, Ïe bychom se roze‰li.“

Text a foto: Eva Kotarbová

Koordinaãní centrum seniorÛ a zdravotnû

postiÏen˘ch v Ostravû existuje uÏ ‰est˘m ro-

kem a sdruÏuje 40 organizací, jejichÏ ãlenové

si navzájem vymûÀují zku‰enosti a podílejí se

na organizování spoleãn˘ch akcí. Pfiedseda ra-

dy „Koordinaãního centra“ ing. L. Pásek upo-

zorÀuje, Ïe zpravidla kaÏd˘ mûsíc v klubu At-

lantik (v ul. âs. legií) probíhají besedy urãené

seniorÛm a dal‰ím zájemcÛm, ktefií chtûjí pro-

Ïít aktivní stáfií. V pondûlí 10. dubna právû

tam v 15 hodin zaãne beseda o stavu v˘stavby

geriatrického centra v obvodu Ostrava-Jih. 

Informace o dal‰ích aktivitách „Koordinaã-

ního centra“ zájemci mohou získat mimo jiné

i v Kulturním zafiízení Jízdárna ve dnech 12.

4., 17. 5. a 14. 6., kdy probûhnou plánované

schÛzky zástupcÛ jednotliv˘ch organizací (za-

ãátek v 9 hod.). (t)

ManÏelé se nikdy nechtûli rozejít 

Pro rodiãe a malé dûti je tu také Chaloupka

Pro aktivní stáfií seniorÛ

Nahlédnutí do galerie Kruh

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

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

Marie Birkeová 
Ludvík âernoviã 
BoÏena Foltová
Marketa Griesserová 
Helena Hruzková 
Marie Lorencová 
Edeltruda Míãková 

Ludmila Polochová 

Anna Prasielová 

Andûla Robotová 

BoÏena ·edivá 

Greta Ry‰ková 

BoÏena Tichá 

www.centrumzije.cz
● ve‰keré informace o kulturním 

a spoleãenském dûní v centru Ostravy

● propagace akcí zdarma

● inzerce firem zdarma

VyplÀte anketní lístky!
Mûstsk˘ obvod MOaP Ïádá obyvatele

sídli‰tû ·alamouna, aby vyplnili anketní

lístky, které dostali do dopisních schránek,

protoÏe informace získané od obãanÛ je-

jich prostfiednictvím pomohou pfii zpraco-

vání návrhu studie „Regenerace sídli‰tû

·alamouna“. Odevzdejte lístky v Kultur-

ním zafiízení Jízdárna do 4. dubna.
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