
✔ ZMOb MOaP rozhodlo vyhlásit Cenu
mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfií-
voz na rok 2006. Bude se udûlovat za uspofiá-
dání v˘jimeãné akce, ãi série akcí, urãené ve-
fiejnosti a podporující rozvoj podnikatelského,
kulturního, spoleãenského a sportovního Ïivota
v MOb MOaP. 

✔ ZMOb vzalo na vûdomí roãní zprávy
o ãinnostech komisí rady mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz, dále kontrolní-
ho a finanãního v˘boru za rok 2005.

✔ ZMOb schválilo dodatek ã. 2 ke zfiizo-
vací listinû Základní a matefiské ‰koly Os-
trava, Ostrãilova 1, p. o. Dodatkem je stano-

ven nov˘ název ‰koly na: Základní ‰kola a ma-
tefiská ‰kola Ostrava, Ostrãilova 1, pfiíspûvko-
vá organizace.

✔ZMOb rozhodlo o poskytnutí úãelov˘ch
dotací mûstského obvodu MOaP pro oblast
kultury na rok 2006. Byla rozdûlena ãástka 
1 300 000 Kã na 56 projektÛ. Celkem bylo po-
dáno 65 Ïádostí.

✔ ZMOb rozhodlo o poskytnutí úãelo-
v˘ch dotací mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz pro oblast sportu, ekolo-
gické v˘chovy, volnoãasov˘ch a zájmovû
vzdûlávacích aktivit, sociální práce a vytvá-
fiení lep‰ích Ïivotních podmínek pro zdra-
votnû postiÏené na rok 2006. Celkem bylo po-
dáno 75 Ïádostí o dotaci. Finanãní prostfiedky
byly pfiidûleny na 72 projektÛ. Rozdûlena byla
ãástka 1 300 000 Kã. 

✔ ZMOb rozhodlo zru‰it vûcné právo
pfiedkupní, a to na náklady ÏadatelÛ, u ná-
sledujících byt. jednotek (vãetnû podílu na
spol. ãástech domu a pozemku): jednotka ã.
2792/9 v domû Ahepjukova 23, jednotka ã.
1675/8 v domû 30. dubna 17, jednotka ã.
1876/1 v domû Zborovská 21, jednotka ã. 949/3
v domû ·pálova 23.

✔ ZMOb rozhodlo prodat níÏe uvedené
domy s pfiíslu‰n˘mi pozemky:

Jindfiichova 14 (Bytovému druÏstvu Jindfii-
chova 14 za 708 794 Kã), Gorkého 13A (Byto-
vému druÏstvu Gorkého 334/13A za 477 417
Kã), SenováÏná 10 (Bytovému druÏstvu Seno-
váÏná 10 za 901 353 Kã), Maroldova 10 (Byto-
vému druÏstvu Maroldova 10 za 1 883 062 Kã).

✔ ZMOb rozhodlo o zámûru prodat dÛm
Gorkého 11 s pfiíslu‰n˘mi pozemky. 

✔ ZMOb rozhodlo, Ïe nemá zámûr prodat
budovu Kosmova 5 s pfiíslu‰n˘mi pozemky. 

✔ ZMOb rozhodlo o poskytnutí pÛjãky
z „Úãelového fondu oprav a modernizací 
obytn˘ch domÛ na území mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz“ pro rok 2006 
uveden˘m ÏadatelÛm: Bytové druÏstvo 
Bachmaãská 5 (300 000 Kã na obnovu fasády
vãetnû oplechování a v˘mûnu oken), majitelÛm
byt. jednotek 1580/1, 2, 3, 4, 5, 7 v domû Vítûz-
ná 5 (pro kaÏdou jednotku 30 000 Kã na obnovu
fasády vãetnû oplechování a v˘mûnu oken). 

✔ ZMOb schválilo vyplacení 30% slevy
z kupní ceny domÛ a pfiíslu‰n˘ch pozemkÛ,
které jsou ve vlastnictví níÏe uveden˘ch byt.
druÏstev a v osobním vlastnictví: Bytovému
druÏstvu - tfi. 30. dubna 8 (897 427 Kã), Byto-
vému druÏstvu Bachmaãská 9 (216 425 Kã),

Bytovému druÏstvu Zborovská 15 (210 383
Kã), Bytovému druÏstvu Îiviãná 10 (193 873
Kã), Bytovému druÏstvu Vítkovická 6 
(483 547 Kã), dále vyplacení 30% slevy z kup-
ní ceny bytov˘ch jednotek vlastníkÛm v do-
mû Janovského 5 (ãástky podle velikosti jedno-
tek, nepfiesahující 37 tis. Kã). Sleva je poskytnu-
ta podle „Zásad pro prodej domÛ, bytÛ, nebyto-
v˘ch prostorÛ a souvisejících pozemkÛ“.

✔ ZMOb vydalo souhlasné stanovisko
k návrhu zmûny Územního plánu mûsta Os-
travy ã. 2005/04. Zmûna spoãívá ve sjednocení
funkãního vyuÏití lokality Karolina. Nyní je ob-
last urãena v˘hradnû pro funkci jádrové území
s vylouãením ploch pro parky, parkovû uprave-
nou zeleÀ, lehk˘ prÛmysl, sklady aj.

✔ ZMOb vydalo souhlasné stanovisko
k odejmutí pozemku Proke‰ova námûstí ze
svûfiení mûstskému obvodu MOaP a k zaji‰-
tûní majetkové správy Proke‰ova nám. sta-
tutárním mûstem Ostrava.

✔ ZMOb vydalo nesouhlasné stanovisko
k zámûru statutárního mûsta Ostravy prodat
zastavûnou plochu a nádvofií v lokalitû ul.
âeskobratrské (plochy dvora domÛ na ul. Îero-
tínovû a NádraÏní) a pozemky v lokalitû ulic
28. fiíjna a Vítkovické (na pozemcích se nachází
v˘stup z podchodÛ Fr˘dlantsk˘ch mostÛ). (ek)

Dne 28. bfiezna pfiijel do Ostravy prezi-

dent Václav Klaus s chotí Livií. Souãástí

programu manÏelského páru v na‰em mûstû

byla i náv‰tûva Ostravského muzea, pfied

nímÏ jej pfiivítali nad‰ení obãané o pár se-

kund dfiíve neÏ primátor Ale‰ Zedník s dal‰í-

mi pfiedstaviteli Ostravy. Prezident a jeho

Ïena dostali na uvítanou krásné kytice rÛÏí

(na snímku je obdivuje i hejtman EvÏen To-

‰enovsk˘ a jeho Ïena, dáma v ãerveném ob-

leãení). 

Pfied muzeem, jeÏ bylo radniãním sídlem

do 25. ãervna roku 1929, Václav Klaus a pa-

ní Livie krátce promluvili k pfiihlíÏejícím ob-

ãanÛm. Následovala autogramiáda a poté

prezident s manÏelkou vstoupili do historic-

ké budovy, kde byli primátorem obdarováni

dal‰ími, skuteãnû jedineãn˘mi dary - zvony,

nazvan˘mi Václav a Ostrava. Obû umûlecká

díla byla zhotovena ve známé zvonafiské díl-

nû v Brodku u Pfierova. Prezident dostal pûti-

kilového Václava, jehoÏ autorkou je Marie

Tomá‰ková-Dytrychová. Pro paní Livii byla

urãena dvouapÛlkilová Ostrava.

Po zápisu do Pamûtní knihy mûsta Ostravy

vystoupil prezident s doprovodem na vûÏ mu-

zea a krátce obdivoval mûstské centrum z ptaãí-

ho pohledu. V následujících dnech Václav

Klaus nav‰tívil dal‰í mûsta Moravskoslezského

kraje a zajímal se také o povodÀovou situaci. 

Text a foto: EVA KOTARBOVÁ

ulice                          byt ã.        vel.           kat. plocha      min. poÏadovaná     prohlídky dne
v˘‰e nabídky      16. 5.        18. 5.

Palackého 73 3 1+1 I. 46,22 m2 18 026 Kã 9.00 13.00

Va‰kova 19 6 1+1 I. 39,59 m2 15 440 Kã 9.30 13.30

Va‰kova 19 20 1+1 I. 39,59 m2 15 440 Kã 9.30 13.30

Jílová 15 6 1+2 III. 68,88 m2 26 863 Kã 9.45 13.45

NádraÏní 24 4 1+2 I. 69,62 m2 27 152 Kã 10.30 14.30

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 23. 5. 2006
do 11.00 hod. do podatelny mûstského obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, dve-

fie ã. 142),

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

(jsou uvedeny na rubu pfiihlá‰ky).

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

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

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

Z P R A V O D A J

MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ KVùTEN 2006www.moap.cz

Centrum Ïije 2006 - zábava na pokraãování 
V tomto roce vstoupil mûstsk˘ obvod Mo-

ravská Ostrava a Pfiívoz do tfietího roku realiza-

ce projektu Centrum Ïije, jímÏ pfiispívá k atrak-

tivitû kulturního, sportovního a spoleãenského

dûní v centru Ostravy. V ãervnu budou velké

programy uskuteãnûné v jeho rámci hlavnû ve

znamení sportování. O tom svûdãí jiÏ první 

akce v nedûli 4. 6. v Komenského sadech, na-

zvaná Centrum Ïije sportem aneb Aerobik
maraton pro v‰echny! Bûhem ní od 13 hod.

vystoupí ‰piãkoví cviãitelé v exhibicích a pak

kaÏd˘, kdo bude mít chuÈ a odvahu zapojit se

do cviãení (více viz inzerát vlevo). V pfiípadû

nepfiíznivého poãasí bude program v nedaleké

tenisové hale sportovního klubu NH TRANS

(v Budeãské ul.). 

V nedûli 11. 6. od 14 hod. probûhne Zaháje-
ní sezony koleãkov˘ch bruslí. I tento sportov-

nû zábavn˘ program bude v Komenského sa-

dech. Charakteristické pro nûj jsou závody dûtí

i dospûl˘ch na koleãkov˘ch bruslích v okolí

památníku. Vyvrcholením bude podveãerní jíz-

da na okruhu, kter˘ povede parkem, ale také 

ulicemi Ostravy.

ProjíÏìku mûstem na in-line bruslích si mo-

hou zájemci zopakovat je‰tû ãtrnáctkrát! Jízdy

budou organizovány kaÏdou následující nedûli

aÏ do 17. 9. v rámci akce Centrem na koleã-
kov˘ch bruslích. Z Komenského sadÛ se bude

vyjíÏdût vÏdy v 18 hod. 

Centrum Ïije létem – Tentokrát ve stylu
westernu! dne 25. 6. od 14 hod. promûní ãást

Komenského sadÛ v americk˘ Divok˘ západ.

Indiánská vesniãka, country muzika, v˘uka in-

diánsk˘ch tancÛ, ukázková vystoupení s lasem,

biãem, soutûÏe, poníci a koncert skupiny Ma-

xim Turbulenc – to budou hlavní programová

lákadla. 

Dal‰í velké zábavné programy nabídne pro-

jekt Centrum Ïije 2006 vefiejnosti aÏ v záfií. Bu-

dou to programy Rozlouãení s létem, Svato-
václavsk˘ jarmark aj., o nichÏ pfiineseme in-

formace pozdûji. 

Do konce ãervna se ov‰em je‰tû uskuteãní

tzv. doprovodné akce Centrum Ïije 2006 (pod

zá‰titou a za finanãní podpory MOb MOaP).

I ty slibují nev‰ední záÏitky. Jsou to:

Mezinárodní bubenick˘ festival – Ostrav-
sk˘ buben, jenÏ pofiádá ve dnech 26. aÏ 28. 5.

TJ Sokol Pfiívoz. K jeho zahájení bude patfiit

prÛvod, kter˘ se v 17 hod. vydá od pfiívozské

sokolovny na Fügnerovû ul. k Nové radnici.

Hlavní koncert zaãne na nám. Svatopluka âe-

cha 27. 5. v 15 hod. Pfiedpokládá se úãast hu-

debních celkÛ z tuzemska i zahraniãí. 

Made in Moto 2006, pofiádané AV Moto Ra-

cing, které se bude konat 10. 6. od 19 hod. na

nám. Svatopluka âecha. Jedná se o pfiehlídku

umûní a odvahy ‰piãkov˘ch motokrosov˘ch

jezdcÛ-kaskadérÛ ve volném stylu, doplnûnou

svûteln˘mi efekty. V programu jsou zahrnuty

i koncerty skupin Traktor, Ramstein Revival

CZ, ONSET a jiné atrakce. Zakonãí jej neob-

vyklá pyrotechnická podívaná. Souãástí Made

in Moto 2006 bude program pro dûti (od 13 do

15 hod.). 

Pfiehlídka dechov˘ch orchestrÛ, kterou or-

ganizuje MládeÏnická dechová hudba Strojí-

renského uãili‰tû z HrabÛvky ve dnech 28. 6.

aÏ 1. 7. Ta pfiedstaví na Jiráskovû nám. fiadu na-

‰ich orchestrÛ, hudebníky z Polska a pravdûpo-

dobnû z ¤ecka, Itálie aj. zemí (koncerty od 10

do 12 hod. a od 15 do 17 hod., 1. 7. jen v uve-

deném dopoledním ãase). 

K doprovodn˘m akcím I. poloviny leto‰ního

roku patfií i Mistrovství âR jednotlivcÛ
a dvouãlenn˘ch druÏstev ve stolním tenise
vozíãkáfiÛ, které se uskuteãní 4. aÏ 7. 5. v hale

TJ NH Ostrava na Varenské ul., dále florbalo-
v˘ turnaj Fat Pipe Cup 2006 ve dnech 22. aÏ

25. 6. na nám. Sv. âecha a na dal‰ích místech

v Ostravû, i akce pofiádané na pfiívozském do-

pravním hfii‰ti v rámci cyklu Pfiívoz se baví
vÏdy od 14 hod. pro dûti i dospûlé, napfi. 13. 5.

Den matek (soutûÏe a hry), 27. 5. SmaÏenice

(zábavn˘ program a veãerní smaÏení vajíãek),

3. 6. Den dûtí - dortiáda. (evk)

Kvûtinov˘ den 
UÏ po desáté probûhne tzv. Kvûtinov˘ den,

tedy vlastnû sbírka, kterou organizuje Liga

proti rakovinû. Ostravské sdruÏení onkologic-

k˘ch pacientÛ Onko-Amazonky a pfiedsedky-

nû Ludmila Váchová pfiipomínají obãanÛm, Ïe

letos získan˘ v˘tûÏek ze sbírky bude vûnován

na prevenci rakoviny u Ïen, zlep‰ení Ïivota

pacientÛ a podporu onkologického v˘zkumu.

Kvûtinov˘ den bude 10. kvûtna. Studenti

a dal‰í aktivisté budou v tu dobu obãanÛm na-

bízet za pfiíspûvek do sbírky Ïlut˘ kvût. (kt)

Z jednání zastupitelstva mûstského obvodu 28. 3. 2006

Prezident Václav Klaus v Moravské Ostravû

Aktuální informace 
pro obãany k povodÀové situaci a praktické ra-

dy je moÏno najít na webov˘ch stránkách na‰e-

ho kraje www.kr-moravskoslezsky.cz ãi na

stránkách krajsk˘ch hasiãÛ www.hzsmsk.cz.

Obãané mohou získávat informace stále také

na internetov˘ch stránkách vefiejné správy

www.portal.gov.cz, na nichÏ jsou prÛbûÏnû

zvefiejÀovány v‰echny úfiednû vydané informa-

ce k ãinnostem po povodních. 

Vzpomínkov˘ akt 
u pfiíleÏitosti 61. v˘roãí osvobození Ostravy

probûhne dne 29. 4. 2006 od 10 hod. u Pa-

mátníku osvobození âeskoslovenska Rudou

armádou v Komenského sadech. 
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Informace k volbám do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR

Nepfiehlédnûte
rozmístûní kontejnerÛ na velkoobjemov˘

odpad v kvûtnu a poãátkem ãervna

od 15. do 17. 5. 
28. fiíjna 143, Chocholou‰kova 6, Foerstro-

va 29-31, Nedbalova 7-8, Nedbalova 20, Ne-

dbalova 28, Nedbalova 38, Zelená 51, Zelená

58, Hornická 63-65, Hornická 45, Hornická

76

od 17. do 19. 5.
Hornick˘ch uãÀÛ 13, Havífiská 18, Sportov-

ní 2, Sportovní 16, Sportovní 24, Gajdo‰ova

11, Gajdo‰ova 31, Gajdo‰ova 41, Gajdo‰ova

50, ·alamounská 4, Na Jízdárnû 27-29, Uhel-

ná 22

od 19. do 22. 5.
Karolínská 3, Zelená 31-35, Na ·iroké 6-8,

Na ·iroké 14-16, Na ·iroké 31, Petra Kfiiãky

1, Petra Kfiiãky 13, Petra Kfiiãky 23, námûstí

Jifiího Myrona, Vítkovická 6, Válcovní 28,

Válcovní 44 

od 22. do 24. 5. 
Ahepjukova 2, Ahepjukova 4, Ahepjukova

6, Ahepjukova 9, Gen. Janou‰ka 12, Lecho-

wiczova 3-5, Lechowiczova 23-25, Lecho-

wiczova 31, Josefa Brabce 7-9, Josefa Brabce

21, Josefa Brabce 35, Gen. Píky 4

od 24. do 26. 5.
Gen. Píky 1-3, Gen. Píky 13-15, Gen. Píky

10, Gen. Píky 28, Oskara Motyky 3-5, Ahep-

jukova 23, Ahepjukova 33, Lechowiczova 1,

Lechowiczova 2, Lechowiczova 3, Gen. Píky

1B, Josefa Brabce 1-3

od 26. do 29. 5.
Sládkova 6-8, Sládkova 18-20, Sládkova

32, Sládkova 36, Sládkova 38, Varenská 24,

Sládkova 27A, Varenská 4-6, Varenská 18-20,

Hornopolní 37, Hornopolní 45, GaráÏní 18

od 29. do 31. 5.
Bozdûchova 6-8, Janovského 4, Janovské-

ho 43, SenováÏná 1-9, SenováÏná 14, Na Fi-

fejdách 1, Na Fifejdách 5-9, Nemocniãní 12,

Kafkova 6-8, Kafkova 13, 28. fiíjna 88-90,

Místecká 5

od 31. 5. do 2. 6.
Îofínská 13, Denisova, Jureãkova, Tyr‰ova

20-22, Zeyerova 1, Stfielniãní 12, 30. dubna

13, Ml˘nská 9, Milíãova 17, Zahradní 7, He-

rodova 3, NádraÏní 41

od 2. do 5. 6.
Podûbradova 60, Podûbradova 61, Podû-

bradova 63, Podûbradova 66, Podûbradova

82-84, Bieblova 3, Gorkého 7-9, Gorkého 19-

23, Tolstého 14, Bieblova 22, NádraÏní 105-

109, Na Spojce

od 5. do 7. 6.
Engelmüllerova 2, Engelmüllerova 14, Re-

pinova 22, Mánesova 6, Mánesova 17, Mari-

ánskohorská 4, Mariánskohorská 13-15, Ma-

roldova 4, Maroldova 10, Jirská 9-11, Jirská

23-25, Myslbekova 7

(Informace o dal‰ím rozmístûní v pfií‰tím ãísle)

Pro va‰e chvíle volna
◆ Na slezskoostravském hradû pofiádají

Ostravské v˘stavy 24. a 25. 5. akci nazvanou

Stfiedovûká kuchyÀ a 27. a 28. 5. Hradní slav-

nosti k 2. v˘roãí znovuotevfiení hradu. 

◆ V galerii Beseda bude od 4. 5. v˘stava

dûl Michaela Rittsteina „Obrazy” (otevfieno

po aÏ pá od 9 do 19 hod.). Potrvá do 30. 6.

◆ V galerii Kruh je do 5. 5. v˘stava Nové

kontakty. Nabízí setkání s díly umûlcÛ z chor-

vatské Crikvenice. 

◆ V Janáãkovû konzervatofii Ostrava
zaãne 11. 5. v 18.30 premiéra hry N. Simona

Hodn˘ pan doktor. Toto maturitní pfiedstavení

se studenty oboru dramatického umûní nastu-

doval reÏisér Bedfiich Jansa (repríza 17. 5.). 

Dne 15. 5. pofiádá konzervatofi slavnostní

koncert k Ïivotnímu jubileu Ivana Mûrky (od

18.30 hod.). 

◆ Pûvecká ‰kola Evy Gebauerové-Phil-
lips zve na koncert studentÛ dne 25. 5. ve foy-

eru Divadla Antonína Dvofiáka. Zaãátek v 18

hod. Zazní písnû, operní árie a ukázky ze svû-

tov˘ch muzikálÛ. 

◆ V kinû Art (DK mûsta Ostravy) pro-
bûhne 30. 5. Mezinárodní festival filmÛ pro
dûti a mládeÏ Zlín – Ostrava 2006. Promítá-

ní pro ‰koly v 8, 10 a 12 hod. Pro dal‰í zájem-

ce v 15, 17 a 19.30 hod. Vstup bezplatn˘! (k)

● Volby do Poslanecké snûmovny Parla-

mentu âeské republiky se uskuteãní ve dnech

2. ãervna 2006 od 14.00 do 22.00 hod. a 3.

ãervna 2006 od 8.00 do 14.00 hod.

● Právo volit do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky má kaÏd˘ ob-
ãan âeské republiky, kter˘ alespoÀ druh˘
den voleb dosáhl vûku 18 let. PfiekáÏkami ve
v˘konu volebního práva jsou zákonem sta-

novená omezení
osobní svobody
z dÛvodu ochra-
ny zdraví lidu
a zbavení zpÛso-
bilosti k právním
úkonÛm. 

● Voliãi bude

umoÏnûno hlaso-

vání poté, kdy

prokáÏe svou to-

toÏnost a státní obãanství âR (platn˘m obãan-

sk˘m prÛkazem, cestovním, diplomatick˘m

nebo sluÏebním pasem âR, nebo cestovním

prÛkazem âR).

Pokud voliã nemá svÛj obãansk˘ prÛkaz

v pofiádku a nevlastní nûkter˘ z ostatních uve-

den˘ch dokladÛ, mÛÏe poÏádat o vyhotovení

obãanského prÛkazu bez strojovû ãitelné zóny

s dobou platnosti na 1 rok, s pfiiloÏením dvou

fotografií. Magistrát mûsta Ostravy, Gorkého

2, Moravská Ostrava, tento typ obãanského

prÛkazu vyhotovuje ve dnech voleb v souvis-

losti s v˘konem volebního práva obãanÛ.

● Seznam voliãÛ vede obecní úfiad samo-
statnû pro kaÏdé volby do PS. Tento seznam
voliãÛ bude uzavfien dne 31. 5. 2006 v 16.00
hod. Znamená to, Ïe voliã vykoná své voleb-
ní právo v tom volebním okrsku, ve kterém
byl k tomuto dni veden v evidenci obyvatel
jeho trval˘ pobyt. Zmûna trvalého pobytu

v dobû od uzavfiení seznamÛ do dne konání
voleb nemá na jeho zafiazení do seznamÛ vo-
liãÛ Ïádn˘ vliv. Rozhodne-li se volit v okrsku
nového trvalého pobytu, je to moÏné jen
s vyfiízen˘m voliãsk˘m prÛkazem, jenÏ bude
voliãi vystaven v místû pÛvodního trvalého
pobytu.

● Voliãi trvale hlá‰ení v na‰em obvodu, kte-

fií ve dnech konání voleb do Poslanecké snû-

movny Parlamentu âeské republiky nebudou

v místû trvalého pobytu, mohou poÏádat o vo-

liãské prÛkazy buì písemnû nejpozdûji do 26.

5. 2006, nebo osobnû do 31. 5. 2006 v Úfiadu

mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz,

Nová radnice, Proke‰ovo nám. 8 (kanceláfi ã.

178 – ohla‰ovna v 1. poschodí), a to v pondûlí

a ve stfiedu v dobû od 8.00 do 11.30 a od 12.30

do 17.00 hod.,ve ãtvrtek od 8.00 do 11.30 a od

12.30 do 16.00, po pfiedloÏení obãanského prÛ-

kazu, nebo cestovního dokladu. 

Písemná Ïádost o vydání voliãského prÛka-

zu, zaslaná po‰tou, musí b˘t opatfiena úfiednû 

ovûfien˘m podpisem voliãe. PfiedloÏení tohoto

prÛkazu a dokladu totoÏnosti opravÀuje voliãe

k hlasování v kterémkoliv volebním okrsku na

území âR nebo ve zvlá‰tním volebním okrsku

v zastupitelském úfiadu âeské republiky v cizi-

nû.

● Hlasovací lístky budou v‰em voliãÛm
dodány nejpozdûji 3 dny pfiede dnem voleb.
Budou také k dispozici v kaÏdé volební míst-
nosti. 

● KaÏd˘ voliã se musí pfied hlasováním ode-

brat do prostoru urãeného pro úpravu hlasova-

cích lístkÛ, jinak mu okrsková volební komise

hlasování neumoÏní. V tomto prostoru vloÏí

voliã do úfiední obálky jeden hlasovací lístek

(tj. lístek se jmény kandidátÛ vybrané politické

strany, hnutí nebo koalice), na nûmÏ mÛÏe za-

krouÏkováním pofiadového ãísla nejv˘‰e

u dvou kandidátÛ vyznaãit, komu dává pfied-

nostní hlasy.

● Voliã, kterému jeho zdravotní stav nedo-
voluje pfiijít do volební místnosti, mÛÏe poÏá-
dat ve dnech voleb, aby ho ãlenové okrskové
volební komise nav‰tívili s pfienosnou volební
schránkou. Îádosti jiÏ nyní eviduje paní Na-
ta‰a Luka‰íková na tel. ãísle 599 442 415 nebo
paní Zuzana Vobecká na tel. ãísle 599 442 107.

● K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu

voleb ve volební místnosti je kaÏd˘ povinen 

uposlechnout pokynÛ pfiedsedy okrskové vo-

lební komise. 

● Úfiad mûstského obvodu Moravská Os-
trava a Pfiívoz (v budovû Nové radnice na Pro-
ke‰ovû nám. 8) bude v prÛbûhu voleb zaji‰Èo-
vat sluÏbu, která v kanceláfii ãíslo 177 vydá vy-
hotovené obãanské prÛkazy, a to 2. 6. od 14.00
do 22.00 hod. a 3. 6. 2006 od 8.00 do 14.00 hod.

Okrsky a volební místnosti jsou podle místa trvalého bydli‰tû stanoveny v mûstském obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz takto:
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Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

5. 5. 18.00 hod.
OBRAZY - MIREK SABEV (vernisáÏ a za-

hájení pfiehlídky Maják 2006)

MAJÁK 2006 (od 8. do 12. 5.)
8. roã. pfiehlídky amatérského divadla 

Projekt realizován za podpory statutárního

mûsta Ostravy

8. 5. Janáãkova konzervatofi Ostrava:
LÁHOR SOUND SYSTÉM (Dekadentní di-

vadlo Beru‰ka a XXXHXXHX) v 18.00, MO-
NOLOGY VAGINY (Intimní divadlo Praha,

D. Bláhová aj.) v 19.00, klub Atlantik: 9. 5.
ROZPAKY DR. SVATOPLUKA NOVÁKA
(Kvas) v 18.00, AGRESIVNù (Tom a Jeff

Havífiov) v 19.30, 10. 5. S VYLOUâENÍM
VE¤EJNOSTI (Malé vinohradské divadlo

Praha) v 18.00, AÎ DO KONCE
(XXXHXXHX Ostrava) ve 20.00. Dal‰í infor-
mace o programu v pfiíloze Kam v centru!
9. 5. 18.00 hod.
MICHAL VIEWEGH - DENÍK (autorské

ãtení, beseda aj.)

15. 5. 18.00 hod.
JAROMÍR ·TùTINA - AFGHÁNISTÁN
A TI DRUZÍ (beseda) 

16. 5. 18.00 hod.
STESK KAVÁRENSKÉHO POVALEâE,
KRAKOW – RADOVAN LIPUS A HOSTÉ
18. 5. 18.00 hod.
PETR VÁ·A - 15 LET FYZICKÉHO BÁS-
NICTVÍ (pfiedstavení, workshop aj.)

19. 5. 18.00 hod.

VEâER ANIMOVANÉHO FILMU (s QQ

studiem Ostrava)

22. 5. 15.00 hod.
SETKÁNÍ SENIORÒ A ZDRAVOTNù PO-
STIÎEN¯CH (s generálním fieditelem 
BorsodChem MCHZ ing. A. Pálffym)
22. 5. 18.00 hod.
JAZZ VE VLNÁCH ATLANTIKU (ZU· E.

Marhuly)

23. 5. 18.00 hod.
ACONCAGUA (cestopisná pfiedná‰ka)

25. 5. 18.00 hod.
âTY¤IKRÁT NA KRÁTKO - II. premiéra
(AUREKO II)
26. 5. 18.00 hod.
FOLK A P¤ILEHLÉ ÎÁNRY
L. Bublavá, J. Dospiva, R. Moravcová aj.

29. 5. 18.00 hod.
JAZZOV¯ KONCERT (E. Mike‰ková, M.

·upák)

30. 5. 18.00 hod.
EKVÁDOR 2006 - COTOPAXI, CHIMBO-
RAZO
KaÏdou stfiedu od 17. 5. 19.00 hod.
RYTMUS ÎIVOTA A TANEC DU·E (cy-

klus proÏitkové taneãní terapie) 

KOUZLO POHYBU - bfii‰ní tance, relaxace
KaÏdou st od 18 a ve ãt od 10 hod. 

Pfiipravujeme: Pfiímûstsk˘ tábor s v˘ukou
jízdy na koni ve dnech 21. - 25. 8, 28. 8. - 1.
9. Pfiihlá‰ky do 30. 6. v klubu Atlantik, tele-
fon 599 527 110.

3. 5. DVD projekce

OZZY OSBOURNE 
4. 5. Koncert 

WOTIENKE & BAND (NL/CZ) 
5. 5. Jazz

SOUL - JAZZ CELEBRATION (R. Fra‰ -

sax, J. Kofiínek - hammondy, M. ·ulc - bicí)

10. 5. Koncert

REVELATION 
11. 5. v klubu Fabric ve 21.00 hod. Koncert

100 °C
12. 5. Koncert

ZRCADLOVÉ SESTRY (S. Schvarzová, N.

Kantorová a host J. Philipp) 

13. 5. Akustick˘ koncert

FILIP M
15. 5. zaãátek v 19.00 hod.
TANEC NA ÎIDLI (Taneãní orchestr TEP

hraje tentokrát k poslechu)

17. 5. DVD projekce

RED HOT CHILI PEPPERS 
18. 5. v klubu Fabric Koncert

LADÍ - NELADÍ (pofiad âT Ostrava)

19. 5. Jazz

DRIVE WAVE (H. Mû‰Èánek, P. Kabil, L.

MuÏík, J. Buãánek, P. Andoga) 

20. 5. Koncert

4 DOHODY + HOST
23. 5. Akustick˘ koncert 

LÁëA K¤ÍÎEK - NEJDE VRÁTIT âAS?
24. 5. Jazz

LACO DECZI & CELLULA NEW YORK
(USA) - festival Ostrava Jazz Night 

25. 5. Jazz, funky

MADFINGER 
26. 5. Jazz

BORIS BAND COMBINATION 
29. 5. zaãátek v 19.00 hod. Swing

LR COSMETIC BIG BAND EDY ·UR-
MANA
30. 5. Jazz

DANA VRCHOVSKÁ & JI¤Í URBÁNEK
BAND 
31. 5. Koncert 

RADIM ZENKL TRIO 

2. 5. 17.15 hod.
CESTOVÁNÍ RUMUNSKEM - VALA·S-
KO A BUKOVINA
3. 5. na hfii‰ti Z· Gen. Píky 17.00 hod.
TENISÁCI (sport pro dûti) 

4. a 5. 5. 8.15., 9.30 a 10.45 hod.
·IKOVNÉ RUCE aneb V˘tvarná dílna dûtí
11. 5. 14.00 hod.
MALÍ¤EM CHODNÍKU (soutûÏ pro dûti)

12. 5. 9.30 hod.
·IKOVNÉ RUCE aneb V˘tvarná dílna dûtí
12. 5. 19.00 hod.
TÓNY CEST
Kapela Tempo di vlak a skupina Pfiátelé

16. 5. 9.00 a 10.15 hod. 
ZÁVISLOST NAALKOHOLU pro Ïáky Z·

18. 5. 19.00 hod. 
A. M. ÚLET (folkov˘ koncert)

19. 5. 9.00 a 10.30 hod.
VESELÉ P¤ÍBùHY ÎÁKÒ KOPYTA
A M≈OUKA (komedie) pro Ïáky Z·

21. 5. 15.00 hod. 
O SMOLÍâKOVI 
25. 5. 9.00 a 10.30 hod. 
DEN DùTÍ S HOPSALÍNEM 
25. 5. 15.00 do 18.00 hod. 
DEN ZDRAVÍ (mûfiení tlaku, cholesterolu aj.)

26. 5. 17.00 hod.
TANEâNÍ ZÁBAVA (nejen pro seniory hraje

kapela Gama)

Od 2. do 30. 5. - v˘stavka dûtsk˘ch kreseb

z M· Varenská 

2., 9., 16., 23. a 30. 5. 14.00 hod. 
JAK NA TO (pohybové studio pro mládeÏ)

3. 5. 17.30 hod.
CLUB 21 (o ekologii a zdraví) pro v‰echny

3. a 4. 5. 9.00 a 10.30 hod.
SLUNÍâKO PRO MAMINKU (v˘roba dárkÛ)

11. a 25. 5. 10.00 a 14.00 hod.
VESELÁ ·KOLKA (Ïertíky a hfiíãky) 

13. a 27. 5. 10.00 - 19.00 hod.
LAN PARTY (setkání poãítaãov˘ch nad‰encÛ)

15., 22. a 29. 5. na hfii‰tích Z· Zelená
15.30 - 17.00 hod.

SPORT V AKCI! (fotbal aj.) pro dûti 

16. 5. 9.00 a 10.15 hod.
PTÁM SE, PAMPELI·KO (hry a fiíkanky) 

25. a 26. 5. 9.00 a 10.30 hod.
STRùDOVùK - DOBA TEMNA? pro Z·

PRO V·ECHNY DùTI!
14. 5. park ·alamouna 13.30 – 18.00 hod.
âERVENÁ, ÎLUTÁ, ZELENÁ (zábavné

odpoledne s dopravní tematikou)

19. 5. na hfii‰ti Z· Zelená 9.00 – 13.00 hod.
SVùT OBJEVÒ (hry, soutûÏe aj.)

Pfiipravujeme Letní prázdninov˘ kolotoã od

10. do 14. 7., od 21. 8. do 25. 8. a od 28. 8. do

1. 9. (vÏdy od 8 do16 hod.). Na dûti ãekají ex-

kurze, v˘lety, sportovní turnaje a soutûÏe. Ce-

na turnusu 700 Kã (poji‰tûní, stravné, jízdné,

vstupné, nápoje). Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace

na tel. 596 626 852.

596 121 765

mimo sobotu 
a nedûli
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1.- 3. 5. FILMY PRO ZAMILOVANÉ
1. 5. KRÁTK¯ FILM O LÁSCE

Polsko 1988, 83 min.
Devatenáctilet˘ sirotek je zamilovan˘ do tfiice-

tipûtilé Ïeny, která redukuje lásku pouze na

sex. V 17.00 a v 19.30 
2. 5. KYTICE Z TISÍCE A JEDNÉ NOCI 

Itálie 1974, 128 min.
ReÏisér P. P. Pasolini ukazuje, Ïe lidská sexuální

pfiirozenost nezná omezení. V 17.00 a v 19.30
3. 5. KRONIKA MILOSTN¯CH NEHOD

Polsko 1985, 115 min.
Pfiíbûh mladé dvojice, která tu‰í, Ïe v tûÏké do-

bû nemÛÏe mít její vztah del‰í trvání. RéÏie A.

Wajda. V 17.00 a v 19.30 
4. - 5. 5. JÁA TY A V·ICHNI OSTATNÍ 

V. Británie, USA 2005, 90 min.
ReÏisérka M. July nabízí svût, kde se místo ironie

ãi zlomyslnosti nalézá citlivost a jemn˘ humor, 

obyãejné je mimofiádn˘m. V 17.00 a v 19.30

9. - 12. 5. MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
Argent., Nûm., V. Brit., USA, 2004, 128 min.
Film inspirovan˘ Ïivotem kubánského revolu-

cionáfie Che Guevary. V 17.00 a v 19.30
16. - 19. 5. PRVNÍ PO BOHU

Rusko, 2005, 99 min.
Velitel ruské ponorky za 2. svût. války bojuje

s fa‰isty, hájí své postavení a lásku.

V út a ve st v 19.30, ve ãt a pá v 17.00
SYRIANA USA 2005, 126 min.
O machinacích ropn˘ch magnátÛ s G. Cloone-

yem. V út a ve st v 17.00, ve ãt a pá v 19.30
23. - 26. 5. GEJ·A USA 2005, 144 min.
Legendární gej‰a, která okouzluje nejmocnûj‰í

muÏe, se trápí pro jednoho nedostupného.

V út a ve st 19.30, ve ãt a pá v 17.00
21 GRAMÒ USA 2003, 125 min.
Tragická nehoda zpÛsobí, Ïe se lidé z odli‰-

n˘ch prostfiedí ocitnou ve spoleãném svûtû. 

V út a ve st v 17.00, ve ãt a pá ve 20.00 

30. - 31. 5. FAKTOTUM
Norsko, USA 2005, 94 min.

Îivot známého literáta a bufiiãe Ch. Bukows-

kého. V 17.00 a v 19.30
FILMOV¯ KLUB

1.- 3. 5. Filmy pro zamilované (viz v˘‰e)

15. 5. U KONCE S DECHEM
Francie 1960, 87 min.

Legendární film, v nûmÏ debutoval J. P. Bel-

mondo. ReÏie J. L. Godard. V 17.00 a v 19.30
22. 5. TANEC V TEMNOTÁCH

Dánsko 2000, 140 min.
Film o ãeské emigrantce (hraje ji Björk), jeÏ 

v USA ‰etfií na operaci, která má jejího synka

zachránit pfied slepotou. V 17.00 a ve 20.00 
29. 5. CHAâIPE âesko 2005, 58 min.
Dokument M. Janka objevuje Ïivot v dûtském

domovû. Souãástí projekce animovan˘ film M.

Pavlátové a P. Kouteckého „... aÏ na vûky” o re-

alitû a snech v manÏelství. V 17.00 a v 19.30

www.ckv-ostrava.cz

V˘stavní síÀ
do 5. 5.

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

od 9. 5. do 26. 5.

DIPLOMOVÉ PRÁCE STUDENTÒ 
INSTITUTU PRO UMùLECKÁ STUDIA

OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

V˘stavní prostory II. NP
do 5. 5.

ZDENùK STUCHLÍK
Mytické mûsto

V̆ stava fotografií ve spolupráci

s Filozoficko-pfiírodovûdeckou fakultou 

SU v Opavû

od 15. 5. do 30. 6.

LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
Vzácné a jedineãné druhy kolibfiíkÛ,

jejich Ïivot v pfiírodû a ekologie.

Ve spolupráci se Slezsk˘m zemsk˘m 

muzeem v Opavû.

tel. 596 138 937
po-pá 10.00 - 17.00   

SAREZA
Láznû Moravská Ostrava

Sokolská tfi. 2590
Provozní doba - kvûten 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

- Od 15. 5. bude plavání pro vefiejnost mimo uvede-

nou dobu také: v po od 19.30 do 21.30, ve st od 15.00

do 16.00 a ve ãt od 8.00 do 12.30 hod.

- Ve státní svátky 1. a 8. 5. bazén v provozu od 8.00

do 18.00 hod.

- 9. 5. Den matek - relaxaãní odpoledne pro Ïeny

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

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. âeskobratrská 1805/32 1. NP 3 86,38

Puchmajerova 9 – rychlé obãerstvení, prodejna 1. NP

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 U Tiskárny 539/2 1. NP 2 45,00

– fotogalerie s obãerstvením

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

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

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. 5. 
Va‰kova 22, ã. p. 1885
Byt ã. 1885/4 – velikost 1+1, III. kat. 8.30 – 8.40 hod., 14.40 – 14.50 hod. 

plocha 42,10 m2 - v˘chozí cena 116 611 Kã

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

plocha 42,10 m2 - v˘chozí cena 121 307 Kã

30. dubna 4, 6, ã. p. 3059 
Byt ã. 3059/14 – velikost 1+1, I. kat. 9.15 - 9.30 hod., 15.30 - 15.45 hod. 

plocha 39,73 m2 - v˘chozí cena 111 749 Kã

âeskobratrská 14, ã. p. 1888 
Byt ã. 1888/4 – velikost 1+3, I. kat. 9.45 - 10.00 hod., 16.00 - 16.15 hod. 

plocha 70,00 m2 - v˘chozí cena 297 543 Kã

Zeyerova 1, ã. p. 2572
Byt ã. 2572/5 – velikost 1+1, I. kat. 10.15 - 10.30 hod., 16.30 - 16.45 hod.

plocha 27,73 m2 - v˘chozí cena 129 585 Kã

prohlídky 17. 5. 
Na ·iroké 14, ã. p. 2600
Byt ã. 2600/7 - velikost 1+2, I. kat. 8.30 - 8.45 hod., 15.00 - 15.15 hod. 

plocha 58,11 m2 - v˘chozí cena 171 216 Kã

Vítkovická 8, ã. p. 3081
Byt ã. 3081/12 - velikost 1+3, I. kat. 9.00 - 9.15 hod., 15.30 - 15.45 hod. 

plocha 74,95 m2 - v˘chozí cena 206 438 Kã

Varenská 38, ã. p. 2974
Byt ã. 2974/55 - velikost 0+1, I. kat. 9.40 - 9.50 hod., 16.10 - 16.20 hod. 

plocha 26,14 m2 - v˘chozí cena 96 170 Kã

V˘bûrové fiízení probûhne dne 18. 5. 2006 v budovû Nové radnice, Proke‰ovo nám. 8, 
Moravská Ostrava, v zasedací místnosti ve 4. patfie, dvefie ã. 406

30. dubna 4, 6, ã. p. 3059, byt ã. 14 8.10 hod. Vítkovická 8, ã. p. 3081, byt ã. 12 10.50 hod.

âeskobratrská 14, ã. p. 1888, byt ã. 4 8.50 hod. Varenská 38, ã. p. 2974, byt ã. 55 12.30 hod.

Zeyerova 1, ã. p. 2572, byt ã. 5 9.30 hod. Va‰kova 22, ã. p. 1885, byt ã. 4 13.10 hod.

Na ·iroké 14, ã. p. 2600, byt ã. 7 10.10 hod. Va‰kova 22, ã. p. 1885, byt ã. 6 13.50 hod.

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

rejstfiíku a povûfiení k zastupování firmy. Na zplnomocnûní je nutno ovûfiit podpisy. K jednání si doneste

obãansk˘ prÛkaz. Informace: tel. 599 442 441, 599 442 347, www.moap.cz

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na prodej domÛ vãetnû souvisejících pozemkÛ v souladu 
se Zásadami pro prodej domÛ, bytÛ, nebytov˘ch prostorÛ a souvisejících pozemkÛ

Palackého 93, ã. p. 975, vãetnû pozemku parc. ã. st. 1001, zast. plocha a nádvofií o v˘mûfie 479 m2 v k.

ú. Pfiívoz, obec Ostrava, za vyvolávací cenu domu ve v˘‰i 356 300 Kã a vyvolávací cenu pozemku ve

v˘‰i 143 700 Kã, tj. za celkovou vyvolávací cenu nemovitostí 500 000 Kã
prohlídky dne 10. 5. 2006 9.00 - 9.10 14.00 - 14.10

Podûbradova 83, ã. p. 397, vãetnû pozemku parc. ã. 1464, zast. plocha a nádvofií o v˘mûfie 232 m2

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za vyvolávací cenu domu ve v˘‰i 1 964 400 Kã a vyvolávací

cenu pozemku ve v˘‰i 185 600 Kã, tj. za celkovou vyvolávací cenu nemovitostí 2 150 000 Kã
prohlídky dne 10. 5. 2006 9.00 - 9.10 14.00 - 14.10

Podmínky v˘bûrového fiízení
1. kolo

Zalepené obálky s oznaãením „V̆ bûrové fiízení na prodej domu vãetnû pozemku“ je nutno doruãit do po-

datelny Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz (dv. ã. 142) do 15. 5. 2006 – do 15.00 hod.,
pfiiãemÏ nabídnutá cena musí b˘t konkrétní a nesmí b˘t niÏ‰í neÏ vyvolávací cena nemovitostí.

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

Deset navrhovatelÛ s nejvy‰‰í nabídkou na jednotlivé nemovitosti bude pozváno k osobnímu jednání.

Vyvolávací celkovou cenou nemovitostí bude nejvy‰‰í nabídka 1. kola. Licitovat bude moÏno pouze cel-

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

A)

B)

Nebojte se poãítaãÛ 
Ministerstvo informatiky âR v rámci projek-

tu Národní program poãítaãové gramotnosti

dotuje cyklus ãtyfi dvouhodinov˘ch kurzÛ, bû-

hem nichÏ se zájemci nauãí základy práce s po-

ãítaãem - s textov˘mi soubory, s internetem, 

elektronickou po‰tou i vyuÏívat informací

z portálu vefiejné zprávy a vyhledávat v záko-

nech. Dvouhodinová lekce stojí úãastníka 100

korun, dal‰í náklady hradí stát. Více o kurzech

napfi. na tel. ã. 777 121 112 (infolinka Educo

Centrum, s. r. o., od 8 do 17 hod., uãebny Nád-

raÏní ul. 120 a Dr. Martínka 4) a 977 245 670
(âD-Telematika, a. s., od 6.30 do 14.00 hod.,

uãebna 30. dubna 7). (va)

Stojí za pozornost 
Smí‰en˘ sbor 1. a 2. stupnû ÏákÛ Základní

‰koly a matefiské ‰koly Ostrãilova, kter˘ vedou

Mgr. Eva Draisaitlová a Anna SlabûÀáková,

dosáhl velkého úspûchu v krajském kole XVI.

celostátní pfiehlídky dûtsk˘ch pûveck˘ch sbo-

rÛ, jeÏ se konalo v Orlové. V kategorii I. A se 

umístil ve stfiíbrném pásmu. (k)



Koncem bfiezna se pfiipomíná zásluÏná prá-

ce pedagogick˘ch pracovníkÛ, její pfiínos pro

spoleãnost. Statutární mûsto Ostrava proto

kaÏdoroãnû zvaÏuje návrhy radních mûst-

sk˘ch obvodÛ na ocenûní vynikajících ostrav-

sk˘ch pedagogÛ a posléze rada mûsta rozhod-

ne, komu budou u pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ pfie-

dány diplomy, grafické listy, finanãní dar aj.

Letos se vybíralo z 50 pedagogÛ a 15 z nich

pak 27. bfiezna pfievzalo ocenûní z rukou ná-

mûstka primátora ing. ZbyÀka PraÏáka bûhem

slavnostního programu v Divadle Antonína

Dvofiáka. Mezi nimi byla i fieditelka Základní

‰koly a matefiské ‰koly Ostrãilova 1 – PaedDr.

Dagmar Dluho‰ová. Získala ocenûní „V̆ raz-

ná pedagogická osobnost“. 

Odpovídá Dagmar Dluho‰ová
Máte za sebou 20 let pedagogické praxe

a ve funkci fieditelky jste od prosince roku
1995, takÏe se mohu zeptat: Domníváte se, Ïe
vám osobnû kantofiina a fieditelování dává
nûco, co by vám jiné povolání neposkytlo? 

„Radost. Práce není jednotvárná a kaÏd˘
den pfiiná‰í nûco nového.“

Co povaÏujete za svÛj nejvût‰í pracovní
úspûch v období uplynulého ‰kolního roku? 

„Roz‰ífiení nabídky vzdûlávání o vzdûlávání
v anglickém jazyce.“ 

Které nejv˘znamnûj‰í úkoly stojí pfied
vámi v leto‰ním roce? 

„Vedeme jednání o uzavfiení dohody o part-
nerství s prestiÏní British International Scho-
ol v Praze. Spolupráce trvá uÏ rok. Jedná se
o vzájemné náv‰tûvy vyuãujících, kontakty na
pofiizování uãebních pomÛcek. Chceme po-
kraãovat v dal‰ích aktivitách, které budou
pfiedmûtem smlouvy. 

O prázdninách se bude pfiistavovat jedno
patro budovy Z· v rámci realizace projektu
EU. Nositelem projektu je statutární mûsto
Ostrava a partnery jsou na‰e ‰kola a 1st In-
ternational School of Ostrava – soukromé
gymnázium. V nové pfiístavbû v dopoledních
hodinách bude cizojazyãná v˘uka dûtí Z·
a gymnázia a odpoledne budou prostory pfií-
stupné pro celoÏivotní vzdûlávání, jehoÏ kon-
cepce se v souãasnosti precizuje. Chystáme
se také na reorganizaci v na‰í matefiské ‰ko-
le.“ 

Z úspûchÛ fieditelky
• Je lektorkou funkãního studia vedoucích

pracovníkÛ ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení pro ob-

last „Organizace ‰koly a pedagogického pro-

cesu“. 

• Podílí se na vzdûlávání fieditelÛ matefi-

sk˘ch, základních, speciálních a stfiedních

‰kol. 

• Je autorkou v˘ukov˘ch materiálÛ pro v˘‰e

uvedené studium.

• Zdárnû pro‰la v˘bûrov˘m fiízením na lek-

torku projektu Evropské unie „Úspû‰n˘ fiedi-

tel“ (studium pro fieditele Z· a S·).

• Je koordinátorkou ‰kolního vzdûlávacího

programu „Více neÏ jen ‰kola“, kter˘ je od zá-

fií 2005 realizován v 1. a 6. roãníku Z·aM· 

Ostrãilova. 

• Zfiídila metodické stfiedisko pro vzdûlává-

ní ÏákÛ s cizí státní pfiíslu‰ností. 

V˘znamné mezníky pro ‰kolu 
ve ‰kol. roce 2004/2005:

• Slouãení Z· Ostrãilova s M· J. Lady. 

• Realizace projektu „Moje první ‰koliãka“,

zamûfieného na budoucí Ïáky 1. tfiíd: sezná-

mení se ‰kolou a získání nov˘ch návykÛ.

• V kvûtnu 2005 ‰kola získala povolení mi-

nisterstva ‰kolství k v˘uce nûkter˘ch pfiedmû-

tÛ v anglickém jazyce.

• V únoru 2005 se Z·aM· Ostrãilova stala

partnerem Krajského úfiadu MSK v projektu

„Edunet – Modernizace ‰kolních vzdûláva-

cích programÛ a rozvoj klíãov˘ch kompetencí

uãitele základní ‰koly“. Realizace probûhne

ve ‰kolním roce 2005/2006 a 2006/2007.

• ·kola byla zafiazena mezi ‰est Z· v Mo-

ravskoslezském kraji, jeÏ poskytují vzdûlává-

ní cizincÛm.

• V ãervenci 2005 se Z·aM· Ostrãilova sta-

la partnerem mûsta Ostravy v projektu na fi-

nanãní zabezpeãení akce „Rekonstrukce zá-

kladní ‰koly pro úãely mezinárodní ‰koly“. 

• Dokonãení projektu „1st International

School of Ostrava“, jenÏ je postaven na spolu-

práci Z·aM· Ostrãilova a soukromého gym-

názia 1st International School of Ostrava,

v nichÏ probíhá v˘uka nûkter˘ch pfiedmûtÛ

v anglickém jazyce. Text a foto: (kt)

Ve sportovním areálu Základní ‰koly Zele-

ná budou ve stfiedu 24. 5. v 9 hod. slavnostnû

zahájeny 2. ‰kolní olympijské hry 2006 a po-

trvají do pátku 26. 5. Jejich hlavním organizá-

torem je v˘‰e uvedená Z·. 

Olympijské hry probûhnou i na jin˘ch

venkovních sportovi‰tích, v tûlocviãnách

a dal‰ích místech. Nebudou zahrnovat je-

nom sportovní klání. SoutûÏit se bude

v disciplínách: atletika (Z·aM· Ostrãi-

lova), vybíjená (Z· Matiãní 5 a Z· Nád-

raÏní), kopaná (Z· Zelená, Z· Gen. Píky

a Z· Gebauerova), stolní tenis (Z· Kou-

nicova), plavání (Z· Gen. Píky), volej-
bal (Z· Gen. Píky), streetball (Z·aM·

Ostrãilova), vûdomostní soutûÏ (Z· Ma-

tiãní 18) a v˘tvarná soutûÏ (Z· Gajdo‰o-

va). 

Stovky ÏákÛ ze ‰kol mûstského obvodu

budou usilovat o medaile v soutûÏích jednot-

livcÛ a putovní pohár, urãen˘ nejlep‰ímu

‰kolnímu druÏstvu. Ocenûní se budou slav-

nostnû pfiedávat 26. 5. od 11 hod. v areálu Z·

Zelená. 

Místostarosta Mgr. Vilém Antonãík uvedl:

„Putovní pohár zakoupil mûstsk˘ obvod a je
to rarita. Mûfií 113 cm. Zatím je uloÏen 
v Z·aM· Ostrãilova, protoÏe její druÏstvo zví-
tûzilo v 1. ‰kolních olympijsk˘ch hrách, které
se konaly v roce 2004. Tehdy soutûÏilo 660
dûtí. Vûfiím, Ïe letos jich bude je‰tû více a jsem
zvûdav, kdo si tuto cenu odnese.“ 

Po slavnostním zakonãení leto‰ních olym-

pijsk˘ch her dostanou dárek v‰ichni pfiítomní

v areálu Z· Zelená a nemusí to b˘t jenom

soutûÏící. Bude v podobû zábavného progra-

mu (od 13 do 18 hod.) a rÛzn˘ch dal‰ích 

atrakcí, pfii nichÏ se mohou vydovádût dûti

a moÏná také dospûlí. Pfiijìte se na hry podí-

vat! Text a foto: (ko)

TvÛrãí centrum Ostrava, a. s., bylo organi-

zátorem 7. roãníku Harfov˘ch dnÛ Ostrava.

Pfiehlídka opût nabídla sérii koncertÛ, v nichÏ

své umûní pfiedvedly pfiedev‰ím mladé talen-

tované hudebnice. Konala se v bfieznu pod

zá‰titou námûstkynû hejtmana Moravskos-

lezského kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové.

Jedno z koncertních vystoupení za‰títil také

starosta MOb MOaP ing. Lubomír Karpí‰ek.

Byl to Koncert poetick˘, konan˘ ve zcela za-

plnûné aule Pedagogické fakulty Ostravské

univerzity. Posluchaãi vyslechli skladby S.

Prokofjeva, M. Tourniera, M. Giulianiho aj.

autorÛ v podání studentek Janáãkovy konzer-

vatofie Ostrava – harfistek Denisy Chromé

(na snímku) a Katefiiny Sabové i flétnistky

Veroniky Goldové. Souãástí programu byl 

umûleck˘ pfiednes hereãky Marie Vikové (fo-

to 1). Nastudovala Îenu z Bath, jednu

z Chaucerov˘ch Canterbursk˘ch povídek. Je-

jímu recitaãnímu umûní patfiil dlouhotrvající

potlesk. 

Harfové dny Ostrava 2006 vyvrcholily

v Polském domû: Du‰i festivalu – Adû Balo-

vé (harfistce Janáãkovy filharmonie Ostrava

a pedagoÏce ostravské konzervatofie) se po-

dafiilo pfiivést do Ostravy svûtovou hvûzdu

Janu Bou‰kovou, která uÏ fiadu let skvûle 

reprezentuje na‰i republiku v zahraniãí. 

Text a foto: (Ko)

Pfiedstavte si mnoho slavnostnû prostfie-

n˘ch jídelních stolÛ a na nich rÛzné dobroty,

které se obvykle pfiipravují k VelikonocÛm:

dorty rÛzn˘ch tvarÛ s krémov˘mi kvûtinkami

a marcipánov˘mi figurkami, sladké beránky,

podkovy, zajíãky, zeleninové saláty a jiná jíd-

la, k tomu ozdobená vajíãka, kvûtiny, vûtve

stromÛ s mlad˘mi lístky... No a právû takové

to bylo v pondûlí 3.

dubna v jídelnû Zá-

kladní ‰koly Gen. Píky.

Pfiítomn˘m dûtem, uãi-

telÛm i mnoh˘m rodi-

ãÛm pfiecházel zrak

a mocnû pracovaly

chuÈové buÀky. Kona-

lo se totiÏ „Veselé ve-

likonoãní odpoledne 

s ochutnávkou“. V‰e,

co bylo na stolech, pfii-

pravil desetiãlenn˘ per-

sonál jídelny v ãele

s vedoucí Ludmilou

Stfiihavkovou. Peãení,

zdobení a vafiení trvalo

tfii a pÛl dne. Námaha

stála za to! Po vystou-

pení ‰kolního sboru Melodie do‰lo na mlsání.

Ludmila Stfiihavková (viz foto) s radostí krá-

jela témûfi dva metry dlouh˘ dort a rozdávala

dal‰í dobroty. Krásné odpoledne se uskuteãni-

lo nejen díky její iniciativû, ale také proto, Ïe

na nûj pfiispûla fiada sponzorÛ. Akce se zúãast-

nil místostarosta MOb MOaP Mgr. Vilém 

Antonãík a dal‰í hosté. Text a foto: (kt)

Na symbolickou procházku po svûtov˘ch
metropolích se mÛÏete vydat, pokud nav‰tívíte
Miniuni na âerné louce. Od bfiezna je tam to-
tiÏ stálá v˘stava Mrakodrapy svûta. Na ní mÛ-
Ïete obdivovat centra znám˘ch mûst a s nimi
jejich dominanty, napfi. newyorské budovy

Empire State Building, Chrysler Building
a mnoho dal‰ích obdivuhodn˘ch staveb. 

Od 15. 4. je otevfien venkovní areál Miniu-
ni. Dennû od 10 do 18 hod. Je v nûm umístûno
více neÏ 20 modelÛ v˘znamn˘ch budov Evro-
py a mimo jiné i ojedinûlá kolekce modelÛ Se-

dmi divÛ svûta.
Vstupné: dospûlí 70
Kã, dûti 35 Kã, ro-
dinné 150 Kã. MoÏ-
nost zakoupení karty
Trio (dospûlí 100 
Kã, dûti 50 Kã, ro-
dinná 300 Kã), která
opravÀuje ke vstupu
na slezskoostravsk˘
hrad, do Miniuni
a Sklepa stra‰idel. 

Dne 27. 5. probûh-
ne v areálu jarní 
akce modeláfiÛ „Mo-
deláfisk˘ svût“.

Text a foto: 

Eva Kotarbová

4kvûten 2006

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

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

Ludmila Glosová 
Rudolf Kubûnsk˘ 
Rudolf Mrázek 
Josefa Ne‰porová 
Jindfiich Pekarãík 

Vlasta Popková
Marie Rozbrojová
Oskar Smrãek 
Ludmila ·tigelová

JanáãkÛv máj 2006
XXXI. mezinárodní hudební festival Janáã-

kÛv máj Ostrava se koná ve dnech 22. 5. aÏ 9.

6. pod zá‰titou ostravského primátora A. Ze-

dníka. Zahájí jej Janáãkova Sinfonietta v po-

dání Symfonického orchestru âeského roz-

hlasu v Domû kultury mûsta Ostravy. Letos je

pfiehlídka ve znamení 250. v˘r. nar. W. A. Mo-

zarta, proto bude uvedena i fiada dûl tohoto

hudebního génia. MÛÏeme se tû‰it na vystou-

pení ‰piãkov˘ch umûlcÛ: klavíristÛ I. Kahán-

ka, E. Axe, S. Milsteina, houslisty I. Îenaté-

ho, cembalistky M. Farbood aj. Poprvé v Os-

travû vystoupí svûtová hvûzda, violoncellista 

M. Maisky. Hrát budou vynikající symfonic-

ké orchestry, jako âesk˘ národní symfonick˘

orchestr, Janáãkova filharmonie Ostrava, Mo-

ravská filharmonie Olomouc, Japan Philhar-

monic Orchestra a fiada komorních seskupení.

Napfi. 23. 5. v 19.30 hod. vystoupí v Janáãko-

vû konzervatofii Ostrava proslulé nûmecké

klavírní trio „Abegg“ (koncert je pod zá‰titou

starosty MOb MOaP L. Karpí‰ka). Festival

zakonãí Mozartovo Requiem. Více informací

na www.janackuvmaj.cz. (ko)

Procházka svûtov˘mi metropolemi 
Odpoledne s velikonoãní atmosférou

V˘razná pedagogická osobnost – fieditelka Základní ‰koly a matefiské ‰koly Ostrãilova Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz
vyhla‰uje

Cenu mûstského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz na rok 2006

◆ Zámûrem vyhlá‰ení Ceny mûstského obvo-

du Moravská Ostrava a Pfiívoz je podpora roz-

voje podnikatelského, spolkového, kulturního,

spoleãenského a sportovního Ïivota v mûst-

ském obvodû Moravská Ostrava a Pfiívoz.

◆ Cena MOb mÛÏe b˘t udûlena jednomu,

dvûma nebo tfiem pofiadatelÛm – organizáto-

rÛm (fyzické nebo právnické osobû) v˘jimeã-

né akce – série akcí, urãené vefiejnosti, a to bez

omezení. V̆ jimeãnost akce konané v interié-

rech mûstského obvodu (sály, kostely, haly aj.)

musí b˘t podloÏena. Ocenûní bude pfiedstavo-

vat pamûtní listinu s podpisem starosty a fi-

nanãní dar: za 1. místo 100 000 Kã, za 2. mís-

to 50 000 Kã a za 3. místo 25 000 Kã.

◆ Pfiihlá‰ku na udûlení Ceny MOb mÛÏe po-

dat investor nebo pofiadatel - organizátor akce

na pfiedepsaném formuláfii, kter˘ musí b˘t vy-

plnûn ve v‰ech bodech a poslán po‰tou na ad-

resu: Oddûlení projektového manaÏera, Úfiad

mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfií-

voz, Proke‰ovo námûstí 8, 729 29 Ostrava,

nebo podán v podatelnû v˘‰e uvedeného úfia-

du nejpozdûji 15 dnÛ pfied realizací akce.

Souãástí pfiihlá‰ky bude ãestné prohlá‰ení po-

fiadatele - organizátora akce, Ïe není dluÏní-

kem statutárního mûsta Ostravy. 

◆ BliÏ‰í informace: oddûlení projektového
manaÏera, Bc. Jana Palová, tel. 599 442
355, mail: palova@moap.mmo.cz.

◆ Cena MOb se vyhla‰uje na základû usnese-

ní Zastupitelstva mûstského obvodu Morav-

ská Ostrava a Pfiívoz ã. 640/12 ze dne 22. 3.

2005 a v souladu se zmûnami schválen˘mi 

usnesením Zastupitelstva mûstského obvodu

Moravská Ostrava a Pfiívoz ã. 830/16 ze dne

28. 3. 2006.

◆ Formuláfi pfiihlá‰ky k staÏení a úplné znû-
ní statutu Ceny mûstského obvodu Morav-
ská Ostrava a Pfiívoz je na www.moap.cz.

Na vítûze ‰kolní olympiády ãeká obfií pohár 

Do redakce jsme dostali dopis s prosbou

o pfiipomenutí ãlovûka, jenÏ se velice zaslou-

Ïil o rozvoj ãeského ‰kolství a spoleãenského

Ïivota v Mor. Ostravû a v Pfiívoze v 19. a 20.

století. Jedná se o mimofiádnou osobnost, pro-

to jsme vyhovûli. Je to Josef Uherek (nar. v r.

1875 v Pfiíbofie, zemfiel v r. 1940 v Ostravû),

kter˘ Ïil mnoho let v domû na nám. Svatoplu-

ka âecha. Tento nad‰en˘ pedagog i osvûtov˘

pracovník podle údajÛ z dobového tisku a in-

formací, které nám poskytl pracovník Archi-

vu mûsta Ostravy Martin Jufiica, odváÏnû bo-

joval za ãeské ‰kolství a proti germanizaci.

Byl 14 let pfiedsedou Národní jednoty pro se-

verov˘chodní Moravu a ta se podílela na zfií-

zení fiady matefisk˘ch ‰kolek a ‰kol. 

V Moravské Ostravû a v Pfiívoze pÛsobil od

roku 1897. Uãil na pfiívozské ãeské obecné

‰kole. Spolupodílel se na zaloÏení Sokola

v Pfiívoze v r. 1898 (v letech 1899 - 1901 byl

jeho náãelníkem) a na zfiízení sokolovny tam-

téÏ (dostavûna v r.

1902). Byl u vzniku

dobroãinného spol-

ku Libu‰e (organi-

zace zaloÏila v r.

1919 pfiívozskou ro-

dinnou ‰kolu), dále

Obãanského klubu,

Obãanské záloÏny,

ãeského hasiãského

sboru v Pfiívoze. 

Nedlouho po vzniku âeskoslovenska, a si-

ce v r. 1919, byl Josef Uherek povûfien funkcí

správce novû zfiízené druhé ãeské chlapecké

obecné ‰koly v Pfiívoze (pozdûji pojmenova-

né podle ministra Habrmana*), kde byl velmi

dlouho fiídícím uãitelem. V této funkci v r.

1935 pak ukonãil svou ãtyfiicetiletou uãitel-

skou ãinnost. (k)
*) Sídlo mûla v budovû Na Ml˘nici ã. 36,

v níÏ je dnes Stfiední ‰kola obchodní Ostrava.

Na snímku Dagmar Dluho‰ová poté, co jí k ocenûní blahopfiáli starosta MOb ing. Lubomír
Karpí‰ek (vlevo) a místostarosté Mgr. Vilém Antonãík a Václav Janalík.

Harfové dny a Koncert poetick˘

Pfiipomínáme v˘znamného obãana

Na snímku místostarosta V. Antonãík
s Ïáky Z·aM· Ostrãilova, ktefií mají v ru-
kou putovní pohár olympijsk˘ch her. 


