
Je ãas ohlédnutí 
VáÏení spoluobãané, 

pfiiblíÏil se konec roku 2005 a moÏná ode mne
ãekáte ohlédnutí za tím, co se nám v uplynu-

l˘ch dvanácti
mûsících po-
dafiilo usku-
teãnit. Nechci
v‰ak tentokrát
podrobnû vy-
poãítávat jed-
notlivé inves-
tiãní akce a u-
dálosti. O tûch
jsme se vás
snaÏili co nej-
objekt ivnûj i
i n f o r m o v a t

v prÛbûhu roku ve zpravodaji Centrum a v ka-
belové televizi Fabex. Zamûfiím se na ty akce,
jimiÏ jsme smûfiovali k zaji‰tûní pfiedvánoãní
a vánoãní atmosféry ve mûstû.

Pfiedev‰ím se musím zmínit o tom, Ïe se
nám spolu s vedením mûsta podafiilo dokonãit
dal‰í ãást pû‰í zóny – úsek ulice 28. fiíjna (me-
zi V‰eobecnou zdravotní poji‰Èovnou a Masa-
rykov˘m námûstím) a ul. Zámeckou. Zmizely
ohrady kolektoru, rozsvítily se nové lampy
vefiejného osvûtlení a „tváfi“ centra se stala
pfiitaÏlivûj‰í a bezpeãnûj‰í nejen pro obchod-
níky a podnikatele, ale i pro vás, obãany. Za-
ãátkem pfií‰tího roku se zaãne mûnit i Masary-
kovo námûstí. Jeho rekonstrukce by mûla b˘t
dokonãena do konce fiíjna 2006 a centrum
mûsta tak dostane definitivní podobu.

Vánoãní ãas jsme jiÏ tradiãnû pfiiblíÏili vá-
noãními trhy, které byly oproti minulému ro-
ku zase lep‰í co do v˘zdoby, zboÏí, obãerstve-
ní i co do poãtu a provedení stánkÛ. Atmosfé-
ru Vánoc také navodilo vánoãní osvûtlení ve-
fiejn˘ch prostranství a ulic v centru Ostravy
i mimo nûj. Dal‰ím nákupem tûchto ozdob
jsme zkrá‰lili je‰tû více komunikací, neÏ to-
mu bylo loni. K prosincové pohodû v˘znam-
nû pfiispûlo i kluzi‰tû na Jiráskovû námûstí,

doplnûné úschovnou a pÛjãovnou bruslí i ob-
ãerstvením.

Nyní jen mal˘ pohled do budoucna... V ro-
ce 2006, kter˘ je posledním rokem tohoto vo-
lebního období, musíme realizovat je‰tû fiadu
investiãních akcí, na které máme vyãlenûno
v rozpoãtu 226 mil. korun. Budeme také v ne-
zmûnûném rozsahu pokraãovat v realizaci zá-
bavn˘ch a sportovních programÛ projektu
Centrum Ïije. O v‰ech akcích vás budeme sa-
mozfiejmû postupnû podrobnû informovat. 

VáÏení spoluobãané, na závûr mi dovolte
vyslovit pfiesvûdãení, Ïe pfies fiadu problémÛ,
které lidské konání bohuÏel doprovázejí, bude
pfií‰tí rok úspû‰n˘ a posune ná‰ mûstsk˘ ob-
vod a mûsto Ostravu tam, kam bychom ho
chtûli v‰ichni dostat - k mûstu práce, kultury
a vzdûlanosti, k mûstu metropolitnímu.
A k tomu nám v‰em pfieji pevné zdraví, mno-
ho klidu a pohody jak v práci, tak v rodinném
Ïivotû.

Ing. LUBOMÍR KARPÍ·EK, 
starosta MOb MOaP

Z P R A V O D A J

MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ LEDEN 2006

Nákupní dfievûné mûsteãko na
Jiráskové námûstí tradiãnû patfií
k pfiedvánoãní atmosféfie centra
Ostravy. Ve stylov˘ch stáncích
i v prosinci 2005 v nûm lidé ku-
povali nejrÛznûj‰í dárky pro své
nejmilej‰í. Pfii tom nakupování
se mohli posílit a osvûÏit rÛzn˘-
mi dobrotami. Bramborové
placky, medovina, svafiené víno,
ofií‰ky, sladkosti… Proã ne, po-
kud je právû v‰eho tak akorát, a-
bychom si nepokazili Ïaludek
a mûli dobrou náladu. 

I leto‰ní trhy se konaly v rám-
ci projektu mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz
Centrum Ïije. Organizovala je
firma RK Invest. Od 5. prosince
se na pódiu uprostfied námûstí
témûfi kaÏdé odpoledne hrálo
a zpívalo. K zábavnému progra-
mu trhÛ patfiila napfi. vystoupe-
ní souborÛ základních ‰kol a 6.
12. koncert populární skupiny
Laura a její tygfii (viz foto), kte-
r˘ ocenili v‰ichni, kdo pfii dobré
muzice zapomnûli na nepfiízeÀ
poãasí. Text a foto: (kot)

Dne 6. prosince 2005 se za pfiítomnosti re-
daktorky kabelové televize Fabex a dal‰ích
novináfiÛ odehrála v˘znamná událost. Staros-
ta na‰eho mûstského obvodu ing. Lubomír
Karpí‰ek pfiivítal ve své kanceláfii nové mís-
tostarostky, a sice Barboru Hlisníkovskou (na
1. snímku vlevo) a Katrin Geröovou, obû jsou
Ïákynûmi 9. A Základní ‰koly Matiãní 5. Ne,
to není silvestrovsk˘ vtip! Skuteãnû se stalo.
Obû ‰kolaãky, ãlenky Dûtského zastupitelstva
Moravská Ostrava a Pfiívoz pfii DDM v Ostr-
ãilovû ul., se pak po nûkolik hodin snaÏily vÏít

do místostarostovské role a poznat práci v ob-
vodním úfiadû. Nejdfiíve si povídaly se staros-
tou. Mluvily napfiíklad o tom, jak fie‰it bez-
peãnostní situaci v centru mûsta. Potom se
dívky zúãastnily porady vedení obvodu s ve-
doucími pracovníky obvodního úfiadu, mûly
také pracovní schÛzku s vedoucí odboru soci-
álních sluÏeb, ‰kolství a vyuÏití volného ãasu
Mgr. Janou Mudrovou. S tou debatovaly 
o úãelnosti zavedení ‰kolních uniforem, opra-
vách ‰kolních hfii‰È, o nûkter˘ch negativních
projevech dûtí aj. 

Aby v ten den nebylo na radnici místosta-
rostÛ hodnû, zahrál si jeden z tûch skuteãn˘ch
– Mgr. Vilém Antonãík - na Ïáka Z· Matiãní
5. Pocit, Ïe nûkteré dÛleÏité vûci uÏ zapomnûl,
si zaÏil v hodinách fyziky a chemie. „Mám
dojem, Ïe dnes se dûti uãí o hodnû více, neÏ
moje generace,“ svûfiil se pozdûji na besedû
s Barborou a Katrin. Uvedl také, Ïe bliÏ‰í po-
znání svûta dûtí, jejich názorÛ a reakcí, je pro
nûho inspirující a mÛÏe se projevit i v nûkte-
r˘ch jeho pracovních rozhodnutích. 

V budoucnu by do ãinnosti radních a úfied-
níkÛ mûly nahlédnout dal‰í Ïáci ‰kol, jejichÏ
zfiizovatelem je mûstsk˘ obvod MOaP. 

Text a foto: (kab)

❆  Pfiejeme vám pohodu, lásku a pracovní úspûchy v roce 2006! ❆

Loni v prosinci to bylo poprvé, co se na Ji-
ráskovû námûstí mohli mládeÏ i dospûlí vydo-
vádût na ledové plo‰e. Tentokrát si na slav-
nostní otevfiení kluzi‰tû, které se uskuteãnilo
v pátek 2. prosince, pospí‰ili dokonce Miku-
lá‰, Andûl a âert, pfiestoÏe jejich hlavní po-
vinnosti spojené s mikulá‰skou nadílkou
a stra‰ením nehodn˘ch dûtí mûly oficiálnû za-
ãít aÏ o tfii dny pozdûji. BodejÈ by se na tako-
vou událost nepfiijeli podívat! Tentokrát klu-
zi‰tû OstravanÛm „darovala“ firma Vodafone
a samozfiejmû opût mûstsk˘ obvod MOaP. UÏ
o prvním prosincovém víkendu si na ledové
plo‰e zajezdilo pfies tisíc nad‰en˘ch bruslafiÛ!
Kolik jich bude do 1. ledna, sdûlíme pfií‰tû. 

A je‰tû k slavnostnímu otevfiení. To, Ïe se
rozdávaly sladkosti, je asi zfiejmé z pfiítom-
nosti Mikulá‰e. Dodejme, Ïe pásku pfii slav-
nostním aktu otevfiení kluzi‰tû pfiestfiihli 
místostarosta Mgr. Vilém Antonãík (na dru-
hém snímku zleva) a tiskov˘ mluvãí Vodafone
Jakub Hrabovsk˘. Je‰tû pfiedtím místostaros-
ta v krátkém projevu vyjádfiil i svou radost
z dárku, kter˘ potû‰í tisíce bruslafiÛ. V náruãí
se svou dcerkou pak dokázal, Ïe patfií k tûm,
kdo jej ocení i s bruslemi na nohou.

Bruslení na kluzi‰ti tentokrát stále zabírá
kamera a do 1. 1. bude k vidûní na www.voda-
fonenalede.cz. 

Text a foto: EVA KOTARBOVÁ

Na kluzi‰tû Vodafone pfiijel i Mikulá‰

Vánoãní trhy s Laurou a jejími tygry Den velk˘ch zmûn v obvodním úfiadû

Olympionik Jaroslav Bába právû vás zve
na ‰piãkov˘ závod v˘‰kafiÛ

Ostravskou laÈku 2006
Tato soutûÏ s mezinárodní úãastí probûhne 18. ledna v âas Arénû (b˘valá hala Tatran) 
v Moravské Ostravû. Hlavní závod zaãne v 18 hodin! Pfiijmûte také pozvání pofiadatele 

SSK Vítkovice a generálního partnera akce, mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz.

Ostravská soutûÏ je souãástí prestiÏní Moravské v˘‰kafiské tour 2006 
a projektu Centrum Ïije 2006



Nedávno probûhla v hale Sareza na Hru‰ov-
ské ul. soutûÏ Ïákovsk˘ch druÏstev o putovní
pohár v judu „Konam cup 2005“. Pro v‰echny
zúãastnûné bylo pfiekvapením,
Ïe jako jedin˘ neporaÏen˘ pro-
‰el turnajem pofiádající Baník
Ostrava, kter˘ mûl pomûrnû
mladé a nezku‰ené závodníky
(viz foto). Ostrav‰tí baníkovci
zvítûzili i v následujících kate-
goriích: ve váze do 24 kg Lu-
ká‰ Dominik, ve váze do 27 kg
Luká‰ Patrik a ve váze do 60 kg
Martin Sobek.

Zvlá‰tní ceny sponzora tur-
naje fy Konam byly udûleny
dvûma ãlenÛm vítûzného druÏ-
stva za jejich individuální v˘-
kony, a to závodníkÛm Tomá‰i
Kohnovi a benjamínku Filipu

Pelikánovi. Více na http://mujweb.cz/sport/ju-
do.ostrava/. (kev)

Foto: archiv oddílu 

K povinnostem pracovníkÛ Technick˘ch slu-
Ïeb Moravská Ostrava a Pfiívoz (TS MOaP)
patfií mimo jiné i pravidelné vyprazdÀování
odpadkov˘ch nádob (ko‰Û) trvale umístûn˘ch
na vefiejn˘ch prostranstvích, na
zastávkách mûstské hromadné
dopravy, chodnících i jinde.
V centru mûsta a v místech do-
pravních uzlÛ to dûlají kaÏd˘
den, jak nám sdûlil Petr Smo-
leÀ, námûstek pro provoz TS
MOaP. Jinde v na‰em mûst-
ském obvodu se tyto nádoby vy-
prazdÀují kaÏd˘ druh˘ den.
Mohlo by to asi staãit, kdyby si
lidé uvûdomovali, Ïe jsou tako-
vé ko‰e urãeny na drobné od-
padky, napfi. pouÏité jízdenky,
papíry, malé kelímky aj. Jenom-
Ïe jsou i takoví jedinci, ktefií si
tyto odpadkové nádoby „ple-
tou“ s popelnicemi a kontejne-
ry, jeÏ stojí pfied jejich domem.
Neváhají vecpat do jejich malého prostoru tfie-
ba objemnûj‰í krabici ãi nûkolik dvoulitrov˘ch
plastikov˘ch láhví od nejrÛznûj‰ích nápojÛ,
takÏe se pak uÏ do nich nic víc nevejde. To roz-

ãílí dal‰ího kolemjdoucího a ten pak ve zlosti
odhodí na zem tfieba jízdenku, obal od nanuku,
sáãek od bonbonÛ aj. Nepofiádeãek zaãne rÛst,
roste a roste! Stát se to mÛÏe tfieba dvû tfii ho-

diny poté, co pracovníci TS MOaP odpadkové
nádoby vysypali. Není to ‰koda?! Pfiece chce-
me mít kolem sebe pûkné a ãisté prostfiedí. 

Text a foto: (kot)

K cestovním dokladÛm 
Od 1. l. 2006 nab˘vá úãinnosti ustanovení

paragrafu 41a zákona ã. 329/199 Sb., o ce-
stovních dokladech, podle nûjÏ k cestû do stá-
tÛ Evropské unie lze jako cestovní doklad
pouÏít i obãansk˘ prÛkaz se strojovû ãiteln˘-
mi údaji, pokud nemá oddûlenou vyznaãenou
ãást. To znamená, Ïe od uvedeného data uÏ
nelze pfii cestování do státÛ EU pouÏívat
obãanské prÛkazy typu identifikaãní karty
bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ.

Pokud obãan pojede od 1. 1. 2006 do státÛ
EU s dítûtem do vûku 15 let, které nemá pas,
musí si uvûdomit, Ïe pro nû mohou nastat
komplikace, tfiebaÏe má dítû zapsáno do ob-
ãanského prÛkazu i s jeho rodn˘m ãíslem
(u dítûte-cizince datum narození). Îádn˘m
z tûchto údajÛ se totiÏ neprokáÏe státní ob-
ãanství (rodné ãíslo je pouze vnitrostátní 
identifikaãní údaj!), coÏ mÛÏe b˘t zdrojem
konfliktu. Z tûchto dÛvodÛ Ministerstvo
vnitra âR nedoporuãuje cestování dûtí do
EU bez vlastního cestovního dokladu. 

Îádost o nov˘ pas 
V Úfiadu mûstského obvodu Moravská Os-

trava a Pfiívoz mÛÏete poÏádat o vydání nové-
ho cestovního pasu v oddûlení matriky a ohla-
‰ovny, a sice v kanceláfii ã. 177 (viz foto), jeÏ
se nachází v I. podlaÏí budovy Nové radnice
(pravé kfiídlo). Pfiedem vám podají potfiebné

informace na tel. 599 442 145, pfiípadnû si
o nû mÛÏete napsat na e-mail adresy: krejci
@moap.mmo.cz, stancikova@moap.mmo.cz.
Najdete je také na www.moap.cz. 

K Ïádosti o vydání cestovního pasu je
nutno doloÏit: 

◆ Obãané star‰í 18 let - platn˘ obãansk˘
prÛkaz, 1 fotografii, 200 Kã na správní popla-
tek, star˘ cestovní pas. 

Pfii zapsání dítûte a titulu je nutno doloÏit
rodn˘ list dítûte, rodn˘ nebo oddací list rodi-
ãÛ, doklad o získání titulu nebo vûdecké hod-
nosti.

◆ Obãané od 15 let do 18 let – vlastní plat-
n˘ obãansk˘ prÛkaz, platn˘ obãansk˘ prÛkaz
zákonného zástupce, 1 fotografii, vlastní rod-
n˘ list, 200 Kã na správní poplatek a star˘ ce-
stovní pas. 

◆ Obãané do 15 let - platn˘ obãansk˘ prÛ-
kaz zákonného zástupce, 1 fotografii, rodn˘
list dítûte, 50 Kã na správní poplatek, star˘ ce-
stovní pas, nebo doklad o státním obãanství
âR, kter˘m je osvûdãení o státním obãanství
(vydává Magistrát mûsta Ostravy, matrika,
kanceláfi ãíslo 134 v Nové radnici). 

Text a foto: (k, st)

2leden 2006

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 11. 1. a 16. 1.,
po oba dny dopoledne i odpoledne!

Mánesova 2, ã. p. 2784
Byt ã. 2784/56 – velikost 3+1, I. kat. 8.30 - 8.45 hod., 14.00 - 14.15 hod. 
plocha 77,52 m2 - v˘chozí cena 170 527 Kã
KfiiÏíkova 15, ã. p. 1705
Byt ã. 1705/4 – velikost 2+1, I. kat. 9.00 - 9.15 hod., 14.30 - 14.45 hod.
plocha 80,60 m2 - v˘chozí cena 258 934 Kã
Podûbradova 85, ã. p. 2022 
Byt ã. 2022/7 – velikost 1+1, I. kat. 9.30 - 9.45 hod., 15.00 - 15.15 hod.
plocha 55,30 m2 - v˘chozí cena 173 687 Kã
Podûbradova 63, ã. p. 3057 
Byt ã. 3057/71 – velikost 3+1, I. kat. 9.55 - 10.10 hod., 15.25 - 15.40 hod. 
plocha 68,43 m2 - v˘chozí cena 163 746 Kã
podíl nebytu ã. 3057/902 – kanceláfi 10.10 - 10.20 hod., 15.40 - 15.50 hod. 
plocha 23,49 m2 - v˘chozí cena 150 273 Kã
Upozornûní:
Na vlastníka podílu nebytu se vztahuje vûcné právo pfiedkupní podle obãanského zákoníku.
Veleslavínova 8, ã. p. 1865
Byt ã. 1865/11 – velikost 1+1, I. kat. 10.30 - 10.45 hod., 16.00 - 16.15 hod.
plocha 58,32 m2 - v˘chozí cena 230 422 Kã
Masarykovo nám. 8, ã. p. 2572
Byt ã. 2572/9 - velikost 2+1, I. kat. 11.00 - 11.15 hod., 16.30 - 16.45 hod.
plocha 38,89 m2 - v˘chozí cena 221 715 Kã

Podmínky v˘bûrového fiízení
V̆ bûrové fiízení probûhne dvoukolovû:

1. kolo
Zalepené obálky s oznaãením „V˘bûrové fiízení na prodej bytu“ - s uvedením konkrétní nabídnuté ãástky
za jednotku (nabízená ãástka nesmí b˘t niÏ‰í, neÏ je uvedená v˘chozí cena), je nutno doruãit do podatelny
Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz (dv. ã. 142) do 18. 1. 2006 - do 12.00 hod.

2. kolo
V‰ichni Ïadatelé budou pozváni 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

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení uchazeãÛ na poskytnutí pÛjãky z „Úãelového fondu oprav 
a modernizací obytn˘ch domÛ“ pro rok 2006 podle obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 3/1994, 

vydané mûstsk˘m obvodem Moravská Ostrava a Pfiívoz.

V souladu s ãl. III, bod 1b) citované vyhlá‰ky o poskytování pÛjãek ostatním vlastníkÛm 
obytn˘ch domÛ a ve smyslu ãl. IV, bod 5 téÏe vyhlá‰ky se upfiesÀuje úroková míra 

poskytnuté pÛjãky a doba splatnosti následovnû:

Pofi. ã. Druh (úãel) pÛjãky Úrok. Doba splatnosti Max. v˘‰e
sazba pÛjãky

01 Opravy stfiechy, komínÛ vã. 4 % 5 let do 100 tis.
klempífisk˘ch prvkÛ - star‰ích 15 let na 1 dÛm

02 Zfiízení plynového nebo elektrického 5 % 3 roky do 30 tis.
topení na 1 byt

03 Dodateãná izolace domu proti spodní 4 % 3 roky do 50 tis.
vodû - star‰ích 10 let na 1 dÛm

04 Obnova fasády domu vã. oplechování, 4 % 5 let do 30 tis.
v˘mûny oken u domu star‰ího 15 let na 1 byt

05 Vybudování WC, koupelny nebo 7 % 3 roky do 30 tis.
sprchového koutu v bytû, na 1 byt
kde dosud není zfiízena

06 Nadstavba domu provedená 6 % 8 let do 200 tis.
v souvislosti s opravou a modernizací na 1 byt
domu, kterou vznikne nov˘ byt

07 Vestavba bytu provedená v souvislosti 6 % 8 let do 150 tis.
s opravou a modernizací domu na 1 byt

08 Oprava kanalizaãní pfiípojky 4 % 3 roky do 10 tis.
na 1 dÛm

• Îadatelé podají své pfiihlá‰ky, které musí obsahovat náleÏitosti podle ãl. V, bod 3 v˘‰e uvedené vyhlá‰-
ky, v podatelnû mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, Proke‰ovo nám. 8, Ostrava, nejpozdûji
do 31. 1. 2006 v obálce s oznaãením „Îádost o pÛjãku z Úãelového fondu oprav a modernizací 
obytn˘ch domÛ“.

• V̆ sledky budou v souladu s citovanou vyhlá‰kou zvefiejnûny do 20 dnÛ od schválení zastupitelstvem
mûstského obvodu.

• Podmínkou ãerpání pÛjãky je uzavfiení smlouvy mezi vlastníkem domu a mûstsk˘m obvodem Morav-
ská Ostrava a Pfiívoz. Pokud z jakéhokoliv dÛvodu s vybran˘m úãastníkem nedojde k uzavfiení smlou-
vy, bude vyzván dal‰í Ïadatel v pofiadí.

• V ostatním se v˘bûrové fiízení a podmínky poskytování pÛjãek fiídí ustanoveními obecnû závazné vy-
hlá‰ky ã. 3/1994, vydané mûstsk˘m obvodem Moravská Ostrava a Pfiívoz.

Vyhlá‰ku ã. 3/1994 o „Úãelovém fondu oprav a modernizací obytn˘ch domÛ na území mûstského
obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz a o poskytování pÛjãek z tohoto fondu” je moÏno zakoupit 
v úfiední dny v podatelnû Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, Proke‰ovo nám. 8,
Ostrava. Vyhlá‰ka a Ïádost jsou také k dispozici na webov˘ch stránkách: www.moap.cz.

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA

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

ulice                          byt ã.        vel.           kat. plocha      min. poÏadovaná     prohlídky dne
v˘‰e nabídky        10. 1.        12. 1.

Tyr‰ova 25 5 1+2 I. 50,04 m2 19 516 Kã 9.00 14.00

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

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 17. 1. 2006
do 11.00 hod. v podatelnû mûstského obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, dvefie
ã. 142),

■ podmínky pronájmu bytu jsou shodné s podmínkami z pfiedchozích v˘bûrov˘ch fiízení
(jsou uvedeny na rubu pfiihlá‰ky).

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

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

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

◆ Nová adresa webov˘ch stránek mûstského obvodu: www.moap.cz ◆ Napi‰te, jak se vám stránky líbí ◆

Kam se stromkem 
Ozdobené vánoãní stromy nás o svátcích po-

tû‰ily a nyní pfiichází ãas, kdy tu nádheru odstro-
jíme a budeme pfiem˘‰let, jak se stromeãku zba-
vit. Urãitû jej není tfieba za tmy házet z okna na
dvÛr nebo na chodník pfied domem. Staãí jej vy-
nést a poloÏit vedle stanovi‰È nádob na odpad
z domácností. Od poloviny ledna bude totiÏ spo-
leãnost OZO organizovat mimofiádn˘ svoz od-
loÏen˘ch vánoãních stromkÛ. NezapomeÀte ale,
Ïe na stanovi‰tû odpadov˘ch nádob pfied domy
nepatfií staré ledniãky, praãky apod.! Kam s tím-
to velkoobjemov˘m odpadem, vám poradí na
tel. ã. 800 100 699 (OZO Ostrava). (k)

Název pro park 
UÏ jednou jsme vyz˘vali obãany, aby na kon-

taktní adresy Úfiadu mûstského obvodu MOaP
posílali své návrhy na pojmenování nového
parku, kter˘ do poloviny roku 2006 vznikne na
místû zdevastovaného pásma hygienické ochra-
ny ·alamouna (ãást je jiÏ vybudována podél 
ulice Îelezárenské!) O názvu sice rozhodne Za-
stupitelstvo mûsta Ostravy, ale pfiedtím zváÏí
návrh radních mûstského obvodu MOaP. Ti pfii-
hlédnou k názorÛm obãanÛ, ktefií se do hledání
pojmenování zapojili, ãi to je‰tû udûlají. 

Obvodní úfiad uÏ zaznamenal nûkolik desítek
telefonick˘ch a písemn˘ch podnûtÛ k názvu
parku. Ozvali se jednotlivci, ale také obãané za-
stupující skupiny lidí – ‰kolákÛ, seniorÛ aj. Nej-
ãastûji bylo poÏadováno pojmenování park
Vladimíra Brázdy. Lidé si také pfiáli: park Hlu-
bina, Hlubinsk˘ ráj, park Radost, park Ostra-
van, park Na ·alamounû, park ·alamouna, park
ÎelezáfiÛ, park Rudolfa Kubína a park Edvína
Barto‰e (E. Barto‰ byl závodním inÏen˘rem Do-
lu Hlubina a pozdûji fieditelem Vûdecko-v˘-
zkumného uhelného ústavu v O.-Radvanicích).

Nápady posílejte na adresu: Úfiad mûst-
ského obvodu MOaP, ing. Jifií Hajn˘, odbor
správních ãinností, Proke‰ovo nám. 8, 729
29 Ostrava. E-mail: hajny@moap.mmo.cz,
tel. ãíslo 599 442 157. (ko) 

Poznamenejte si 
✔ Pfiipomínky k zimní údrÏbû tzv. místních

komunikací, k nimÏ patfií vozovky, kde nejezdí
mûstská hromadná doprava (trolejbusy, auto-
busy a tramvaje), mohou obãané sdûlit na dis-
peãinku Technick˘ch sluÏeb Moravská Ostra-
va a Pfiívoz (tel. ãíslo 596 112 526, nepfietrÏit˘
provoz do 31. 3. 2006). 

✔ Zimní údrÏbu vozovek, které pouÏívá
mûstská hromadná doprava, zaji‰Èují Ostravské
komunikace. (Dispeãink má tel. ãíslo 596 622
922, nepfietrÏit˘ provoz celoroãnû). (k)

Mûstská policie informuje 
Dne 2. 12. oslovila Ïena (19 let) na ul.

v centru mûsta hlídku Mûstské policie Ostrava
a uvedla, Ïe pracuje v hernû na Jindfiichovû ul.
v Mor. Ostravû a Ïe pfiedchozího dne jí tam ne-
znám˘ muÏ odcizil mobilní telefon. A právû to-
hoto ãlovûka spatfiila nedaleko místa, kde oslo-
vila hlídku. StráÏníci muÏe (25 let) zadrÏeli
a pfiedali Policii âR, která událost dále ‰etfií.

Dne 9. 12. po 22. hod. byla na ul. Tyr‰ovu
v Mor. Ostravû vyslána hlídka MPO, a to do 
okolí pasáÏe Vesmír. Na základû zábûrÛ kame-
rového systému zde bylo zji‰tûno zneãi‰Èování
prostranství skupinkou lidí (16 – 19 let). Pfii
prokazování totoÏnosti nebyl schopen jeden
z mladíkÛ (16 let) prokázat svou totoÏnost.
K jejímu zji‰tûní byl pfiedveden na Policii âR.
ZadrÏen˘m byla na místû uloÏena bloková po-
kuta. ·estnáctiletého mladíka si posléze vy-
zvedli rodiãe. (kej, ko)

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe SdruÏení âeská kato-
lická charita pofiádá v prvních dnech roku ce-
lostátní akci nazvanou Tfiíkrálová sbírka. Cí-
lem sbírky je formovat vefiejnost k sociální-
mu cítûní, k pomoci bliÏnímu, umoÏnit v‰em
obãanÛm podílet se na charitní práci a získat
tak finanãní prostfiedky pro konkrétní ãin-
nost ve prospûch sociálnû slab˘ch a trpících.
Do této sbírky se zapojí i Charita Ostrava ve
spolupráci s Charitou sv. Alexandra v Ostra-
vû-Kunãiãkách v dobû od 2. do 12. ledna 2006.

PfiipomeÀme, Ïe v Tfiíkrálové sbírce 2005 vy-
koledovali na‰i koledníci do sbírkov˘ch poklad-
niãek 1 298 855,50 Kã, z toho byla Charitû Os-
trava a Charitû sv. Alexandra po odeãtení ãástky
na celostátní a mezinárodní projekty SdruÏení
âeské katolické charity a Diecézní charity os-
travsko-opavské poskytnuta ãástka celkem 873
550 Kã na zabezpeãení níÏe uveden˘ch charita-
tivních aktivit: na provoz charitní soc.-právní
poradny a humanitární pomoc na‰im klientÛm
(30 000 Kã), v˘stavbu hospice (50 000 Kã), roz-
voj chránûn˘ch dílen (111 032 Kã), na projekt
„První ‰ance“ (20 000 Kã), terénní sluÏbu pro 
osoby bez pfiístfie‰í (130 000 Kã), denní centrum
pro seniory Domovinka (40 000 Kã), charitní 
o‰etfiovatelskou a peãovatelskou sluÏbu stfiedis-
ka Tereza (51 650 Kã), Charitní dÛm sv. Vero-

niky pro onkologicky nemocné v Paskovû 
(100 000 Kã), na pfiíspûvek na odstranûní ‰kod
vznikl˘ch vlnou tsunami v Srí Lance a Indonésii
(340 000 Kã).

Za pomoc pfii Tfiíkrálové sbírce 2005 jsme
dárcÛm a na‰im koledníkÛm a koledníãkÛm nû-
kolikrát dûkovali ústnû, písemnû i spoleãenskou
akcí. Dûkujeme i nyní. 

Získané pfiíspûvky z Tfiíkrálové sbírky 2006
plánujeme pouÏít na tyto projekty: „Automobil
pro mobilní hospicovou jednotku“, „V̆ stavba
hospice – pofiízení pozemku“, „Rozvoj chránû-
n˘ch dílen - pracovní uplatnûní handicapova-
n˘ch lidí“, projekt „První ‰ance“, „Humanitární
aktivity“, „Charitní stfiedisko poradensk˘ch
a sociálních sluÏeb – provoz“, „Kontaktní místo
pro osoby v nouzi - poskytování humanitární po-
moci“, „Rekonstrukce Charitního domu sv.
Franti‰ka - azylového domu pro osoby bez pfií-
stfie‰í“.

Na‰i prosbu o pomoc pfii Tfiíkrálové sbírce
2006 obracíme na v‰echny obãany, ktefií vníma-
jí potfieby osob trpících jak˘mkoli handica-
pem, a bez podpory kter˘ch se neobejdeme. 

MARTIN PRAÎÁK, 
fieditel Charity Ostrava, 

Ing. PAVEL FOLTA, 
fieditel Charity sv. Alexandra

Tfiíkrálová sbírka 2006 Charity Ostrava

Jeden uklízí a druh˘...?

Ostrav‰tí baníkovci nejlep‰í 

K seriálu Úfiad mûstského obvodu MOaP
pod lupou se vrátíme v pfií‰tím ãísle.



Rádi pfiipomínáme sraz bludi-
ãek, stra‰idel, skfiítkÛ, ãarodûjÛ
a ãarodûjek a jejich stra‰idlacké
fiádûní, které zaãalo v pátek 4. 11.
v Matefiské ‰kole na Jízdárnû
a skonãilo aÏ následujícího dne.
Celá ‰koliãka byla v tu dobu vy-
zdobena rÛzn˘mi hallowinsk˘mi
motivy (zavû‰ení duchové, pavu-
ãiny s pavouky, d˘nû aj.). „V‰ech-
ny chodby a schodi‰tû osvûtlova-
ly dobfie zaji‰tûné svíãky v ozdo-
ben˘ch lahvích,“ uvedla fieditelka
Lenka Ml˘nková. 

ProtoÏe rej stra‰idel se odb˘vá
hlavnû veãer, pfiivedli rodiãe dûti do ‰kolky po 18
hod., pfievleãené za pohádkové postaviãky a vy-
bavené ovocn˘mi a dal‰ími dobrotami. Pak zaãal
rej, kter˘ trval do 22. hodiny: tanec, stra‰ení, sou-
tûÏe, hledání pokladu a jiné hry, pohádky... A na-
konec spoleãná spinkání a sobotní snídanû.

„Podûkování za nároãnou pfiípravu této akce
a ochotu vûnovat svÛj voln˘ ãas pro zábavu
a radost dûtí patfií v‰em pedagogÛm a zamûst-
nancÛm na‰í ‰koly,“ zdÛraznila paní fieditelka.

(kot)
Foto: archiv M· Na Jízdárnû

3leden 2006

Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

6. 1. 18.00 hod.
PAUL RYDER – PORTRÉTY
VernisáÏ fotografií, více na www.ryder.cz
9. 1. 9.00 hod.
OUTDOOR ECHO III.
Ozvûny mezinárodního festivalu outdooro-
v˘ch filmÛ
10. 1. 9.00 hod.
OUTDOOR ECHO IV. 
Ozvûny mezinárodního festivalu outdooro-
v˘ch filmÛ 
10. 1. 18.00 hod.
KAVKAZ - DOMBAJ 
Cestopisná pfiedná‰ka M. Klesla
13. 1. 18.00 hod.
FILIP SKLENÁ¤ – âERVENÉ DLAÎ-
DICE
Kniha o lidskosti - kontroverzní pfiíbûh ze
souãasné Ostravy. Autorské ãtení.

16. 1. 18.00 hod.
MONGOLSKO – ZEMù POSLED-
NÍCH KOâOVNÍKÒ
Cestopisná pfiedná‰ka I. Dokoupila 
20. 1. 18.00 hod.
SETKÁNÍ S ALE·EM RUMLEREM 
Lidové léãitelství
24. 1. 18.00 hod.
MEXIKO, GUATEMALA
Cestopisná pfiedná‰ka L. Bednáfie
26. 1. 18.00 hod.
DIVADLO DIVIDLO (klubové setkání) 
30. 1. kavárna Atlantik 18.00 hod. 
HUDEBNÍ VEâÍREK ZU· EDUARDA
MARHULY II.
Jazz a klasika ve vlnách Atlantiku 
KOUZLO POHYBU
Bfii‰ní tance, relaxace - kaÏdou st. od 18
hod., ve ãt od 10 hod. 

5. 1. DVD projekce
AUDIOSLAVE 
6. 1. DVD projekce
PAT METHENY GROUP
11. 1. Diaprojekce
K2 2005  
POLDA SULOVSK :̄ JAK TAM BY-
LO…
12. 1. Koncert
MILLION POUNDS 
P. MIXA, T. MOHR, R. HORVAT, K.
KLEâKOVÁ
13. 1. Jazz
THE GIZD Q
16. 1.
OD OKAPU AÎ K WATERLOO…
A DÁLE
17. 1. Koncert
FLERET
18. 1. Koncert 
NJOREK
J. „OLIN“ NEJEZCHLEBA, M. MÜL-
LER, S. BAREK
19. 1. Blues
MORIBUNDUS 
P. VITÁSEK, I. O. KRAJINA, J. B.
PERZINA, J. OÎANA, L. ·IPULA, M.
âERMÁK 
20. 1. Jazz
DRIVE WAVE 
H. Mù·ËÁNEK, P. KABIL, L. MUÎÍK,
J. BUâÁNEK,  P.  ANDOGA
24. 1. Jazz
JAZZ Q MARTINA KRATOCHVÍLA

ZPÍVÁ OSKAR PETR
25. 1. Koncert
IVAN HLAS TRIO 
+ J. „OLIN“ NEJEZCHLEBA, N. KO-
VÁCS
26. 1. Jazz
DANA VRCHOVSKÁ & JI¤Í UR-
BÁNEK BAND 
27. 1. Jazz
BORIS BAND COMBINATION 
28. 1. Koncert
FILIP M
30. 1. zaãátek v 19.00 hod. Swing
LR COSMETIC BIG BAND EDY ·UR-
MANA

3. 1. 17.15 hod.
ZEMù BENELUXU
Klub pfiátel v˘tvarného umûní pro pfiíznivce
cestopisn˘ch pofiadÛ
5. 1. od 15.00 do 18.00 hod.
PORADNA ODVYKÁNÍ KOU¤ENÍ

pro vefiejnost, zdarma
10. 1. 14.45 hod.
SNùHULÁâEK pro ·D
Zábavné sportovní odpoledne
13. 1. 19.00 hod.
TÓNY CEST
54. trampsk˘ veãer kapely Tempo di vlak
19. 1. 9.00 a 10.30 hod.
SVùT MEZI MRAKY pro M· a Z·
Divadelní pohádka
22. 1. 15.00 hod.
âERTÒV ML¯N pro dûti
Nedûlní divadelní pohádka

26. 1. 9.00 a 10.30 hod.
MA·KARNÍ PLES aneb Hopsalínovo fiá-
dûní
28. 1. 17.00 hod.
TANEâNÍ ZÁBAVA
Pro seniory a nejen pro nû
30. 1. 9.00 a 10.30 hod.
MALUJEME POHÁDKY
Jak na to, radí ilustrátor dûtsk˘ch knih
11. - 30. 1. 
V̆ stava dûtsk˘ch prací z M· Lechowiczova

● ● ●

Kurzy pro dûti a dospûlé: angliãtina, fran-
couz‰tina, nûmãina, ital‰tina, ru‰tina, klavír,
keyboard, kytara, flétna, thai – chi, aerobic,
bfii‰ní tance, cviãení Ïen, ‰ití, paliãkování,
v˘tvarn˘, ‰achov˘, kouzelnick˘ a douãovací
krouÏek, podvojné úãetnictví.

3., 10., 17., 24. a 31. 1. 14.00 hod.
JAK NA TO 
Pohybové studio pro holky i kluky
5. 1. 9.00 a 10.15 hod.
AFRICKÁ POHÁDKA pro M·
Humorn˘ pfiíbûh pln˘ africk˘ch rytmÛ
o lovci, kter˘ se vypravil lovit zvífiátka.
Hraje Divadlo „V batohu”.
13. 1. 9.00 a 10.15 hod.
TO JE D¤INY S VITAMINY

urãeno M· a Z·
Komponovan˘ pofiad o zdravé v˘Ïivû a po-
hybu
19. 1. 9.00 a 10.15 hod.
NA T¤I KRÁLE O KROK DÁLE (pra-
nostika, hádanky a soutûÏe) pro M· a Z·
25. a 26. 1. 9.00 a 10.15 hod.
NEBOJTE SE ZEPTAT pro Ïáky Z·

Pfiedná‰ka o volbû povolání 
26. 1. 16.00 hod.
ABY NEZLOBILI pro vefiejnost
Novoroãní vystoupení dûtí z hudebních
a pohybov˘ch kurzÛ
27. 1. 9.00 a 10.15 hod.
HOLOCAUST pro Z· a S·
Pfiedná‰ka ke Dni památky obûtí holocaus-
tu
31. 1. 14.00 hod.
·EL P·TROS S P·TROSICÍ
Veselé odpoledne nejen pro jedniãkáfie!

● ● ●

Od ledna zahajujeme kurzy: hudební -
flétna, keyboard, kytara, pohybové - rytmi-
ka pro dûti, aerobic, kalanetika, zdravotní
- cviãení na velk˘ch míãích a overballech,
bfii‰ní tance, jiné - ruãní práce pro dûti.

596 121 765

mimo sobotu 
a nedûli
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3. - 6. 1. ZLOMENÉ KVùTINY
USA 2005, 105 min. 

Star‰í muÏ se setká se v‰emi Ïenami, které v je-
ho Ïivotû nûco znamenaly. ReÏie J. Jarmusch.

V út a st v 17.00, ve ãt a pá v 19.30
KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ 

USA 2005, 118 min.
Film o dvou legendárních bratrech nûmeckého
pÛvodu – J. a W. Grimmov˘ch, v reÏii T. Gil-
liama (Monty PythonÛv létající cirkus aj.).

V út a st v 19.30, ve ãt a pá v 17.00 

10. - 13. 1. ·ÍLENÍ âesko 2005, 118 min.
J. Tfiíska  a J. Du‰ek ve filmu J. ·vankmajera,
inspirovaném tvorbou E. A. Poea a mark˘ze
De Sadea. V út a st v 17.00, ve ãt a pá v 19.30 
TOYEN âesko 2005, 63 min.
Pohled do Ïivota slavné ãeské malífiky, známé
jako Toyen. V út a st v 19.30, ve ãt a pá v 17.00 
17. - 18. 1. PODIVNùJ·Í NEÎ RÁJ 

USA / Nûmecko 1983, 89 min.
Kultovní snímek J. Jarmusche o Ïivotû tfií vy-

dûdûncÛ marnû hledajících m˘tus „amerického
snu“. V 17.00 a v 19.30 
19. - 20. 1. 3 IRON J. Korea 2004, 95 min.
Film o mladíkovi, kter˘ vyhledává prázdné by-
ty. Jednoho dne se tak náhodnû setká s t˘ranou
manÏelkou bohatého muÏe.  V 17.00 a v 19.30
24. - 27. 1. MRTVÁ NEVùSTA TIMA BUR-
TONA USA 2005, 78 min.
Animovaná komedie o osudech mladého muÏe
vtaÏeného do podsvûtí mrtv˘ch. ReÏie T. Buton. 

V úter˘ a ve st ve 20.00 a ve ãt a v pá v 17.30
RAY (Ray) USA 2004, 153 min
Drama. Vzestupy a pády hudebníka Raye Char-
lese. V út a ve stfi v 17.00 a ve ãt a v pá v 19.30 

FILMOV¯  KLUB
2. 1. EVANGELIUM SV. MATOU·E 

Itálie 1964, 135 min.
Slavn˘ snímek P. P. Pasoliniho, dílo s biblickou
novozákonní tematikou. V 17.00 a v 19.30 
9. 1. KYTICE Z TISÍCE A JEDNÉ NOCI 

Itálie 1974, 128 min.
Pasoliniho film na motivy Pohádek tisíce a jed-

né noci, nastiÀující, Ïe lidská sexuální pfiiroze-
nost nezná omezení. V 17.00 a v 19.30
16. 1. DùJINY NÁSILÍ USA 2005, 96 min.
Drama obyãejné rodiny, která se stává terãem
medializace. V 17.00 a v 19.30
23. 1. DOBR¯ DEN, NOCI 

Itálie 2003, 106 min.
Posledních dny Ïivota stateãného pfiedsedy
kfiesÈanskodemokratické strany. Uvádíme v
premiéfie! V 17.00 a v 19.30
30. 1. P¤ÍBùH MARIE A JULIENA

Francie 2003, 150 min.
Osamûl˘ hodináfi ve vztahu k záhadné vydû-
raãce a pod vlivem tajemné Marie. Uvádíme
v premiéfie! V 17.00 a v 19.30
31. 1. UNARFILM
Speciál vûnovan˘ tvorbû undegroundu
NEB¯T DNE·NÍ âesko 2005, 110 min.
Film P. Marka s herci divadla XXXH’X
XOˇXXOXX. Jedna chata, tfii lidé, tfii dávky.
Souãástí projekce i krátké snímky P. Marka. 

V 17.00 a v 19.30

www.ckv-ostrava.cz

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)

LAER, v.o.s. NádraÏní 1265/24 1. NP 3 100,79
Puchmajerova 9 – prodejna
tel. ã. 596 115 114 30. dubna 3059/4, 6 2. NP 4 265,31

– sluÏby, kanceláfi, ateliér
Masarykovo nám. 3/3 1. NP 3 166,17
– prodejna
Tyr‰ova 1823/12 2. NP 10 234,00
– knihovna
Stfiední 1831/1 1. PP 7 219,83
– krejãovství, prodejna 1. NP
Sokolská tfi. - objekt garáÏe 1. NP 1 14,00
– na p. ã. 1012/9, 1 stání

BYTASEN, spol. s r.o. Na Jízdárnû 2895/18 1. NP 2 33,00
28. fiíjna 116 – kanceláfie, sluÏby
tel. ã. 596 618 362 U Stadionu 1. NP 1 21,00

– garáÏ na pozemku
p. ã. 2294/18

RK ARES, s.r.o. NádraÏní 996/195 1. NP 3 84,10
NádraÏní 996/195 – prodejna, kanceláfie
tel. ã. 596 136 311

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.

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

● Tel. ã. do spisovny úfiadu 
(stavební archiv)     – 596 623 230

● 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

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.

V˘stavní síÀ
5. 1. – 10. 2.

RENÉ HÁBL (1968)
obrazy

V˘stavní prostory II. NP
do 27. 1.

POEZIE Tù·ÍNSKÉ 
LIDOVÉ ARCHITEKTURY

Ve spolupráci s Muzeem Tû‰ínska, 
Muzeem Beskyd

a za finanãní podpory 
statutárního mûsta Ostravy.

tel. 596 138 937
po-pá 10.00 - 17.00   

SAREZA
Láznû Moravská Ostrava

Sokolská tfi. 2590
Provozní doba - leden 2006

Bazén
Po 6.00 -   8.00 13.30 - 15.00
Út 6.00 -   8.00 13.00 - 16.00 17.00 - 21.30
St 6.00 -   8.00 9.00 - 15.00 17.00 - 21.30
ât 6.00 -   8.00 13.30 - 16.00 17.00 - 21.30
Pá 6.00 -   7.00 9.00 - 19.00
So 8.00 - 17.00
Ne 8.00 - 17.00

V sobotu a v nedûli je vstupné ãasovû omezeno 
na 2 hodiny.

Sauna
Po muÏi 8.00 - 20.00
Út mix 8.00 - 20.00
St muÏi 8.00 - 20.00
ât Ïeny 8.00 - 20.00
Pá muÏi 8.00 - 19.00
So Ïeny 8.00 - 18.00

Vodoléãba - pára
Po mix 14.00 - 20.00
Út muÏi 13.00 - 20.00
St Ïeny 13.00 - 20.00
ât muÏi 14.00 - 20.00
Pá Ïeny 13.00 - 19.00
So muÏi 8.00 - 18.00

Nabízíme klasické masáÏe 
ve vodoléãbû a saunû.

Prádelna
Po - Pá  6.00 - 14.00

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

MÛÏe vás zajímat
z jednání rady mûstského obvodu 

◆ Rada rozhodla 
- na základû doporuãení hodnotící komise

a schválení závûreãné zprávy z v˘bûrového
fiízení Ministerstvem pro místní rozvoj âR
o pfiidûlení zakázky a uzavfiení smlouvy na
realizaci projektu „Rekonstrukce Stodolní
ulice v Ostravû“ s uchazeãem ODS – Do-
pravní stavby Ostrava, a. s. (cena 15 966 859
Kã, rekonstrukce bude provedena nejpozdûji
do konce srpna 2006, ãást nákladÛ bude hraze-
na z prostfiedkÛ programu Phare, ãást ze stát-
ních zdrojÛ a z rozpoãtu MOb), 

- pfiidûlení vefiejné zakázky podle zák.
40/2004 Sb. na realizaci akce Hluãínská 68,
70 – fasáda vã. zateplení, v˘mûna oken“
sdruÏení firem SLONKA – OSTRAVSKÉ
STAVBY (cena 5 517 712 Kã, rekonstrukce
bude zahájena na jafie r. 2006), 

- pfiijmout do majetku SMO, MOb MOaP,
finanãní dar ve v˘‰i 20 000 Kã od spoleãnos-
ti BUVI Promotion, s.r.o., Opava, jako pfiís-
pûvek na obnovu dûtsk˘ch hracích prvkÛ
pro Matefiskou ‰kolu Ostrava, ·pálova 32,

- uzavfiít smlouvu o dílo na realizaci fotogra-
fického kalendáfie na rok 2007 s R. ·Èastn˘m
(za cenu 140 000 Kã, majetková práva k fotogra-
fiím i ke kalendáfii budou pfievedena na MOb),

- poskytnout finanãní dar E. Schajnovi ve
v˘‰i 20 000 Kã na nákup bûÏeck˘ch lyÏí, bot,
vázání a holí pro dûti, které nav‰tûvují do-
pravní hfii‰tû v O.-Pfiívoze,

- poskytnout finanãní dar oddílu Hand-
ball club Ostrava ve v˘‰i 10 000 Kã na úhra-
du nájmu sportovní haly SAREZA pfii mezi-
národním turnaji házené, 

- o vydání souhlasu podle stavebního záko-
na s umístûním stavby „Oprava lávky pfies
Ostravici na ul. Horovû“ pro stavebníka sta-
tutární mûsto Ostrava a na jeho náklady.

◆ Rada schválila
- návrh plánu investic na rok 2006 podle

priorit (v plánu jsou napfi. rekonstrukce Stodol-
ní ul., dále II. etapa v˘stavby parku na ·alamou-
nû, rekonstrukce 2 hfii‰È v lokalitû Fifejdy II),

- návrh jmenovit˘ch oprav domovního
a bytového fondu a místních komunikací,
zaji‰Èovan˘ch investiãním odborem v r.
2006, do v˘‰e dostupn˘ch finanãních pro-
stfiedkÛ. (k)

Stra‰idlacké fiádûní a hody ve ‰kolce

K pohodû po svátcích 
● Kulturní akce v Janáãkovû konzerva-

tofii Ostrava:
11. 1. v 18.30 hod. - Novoroãní koncert

Studentského symfonického orchestru JKO
16. 1. v 17.30 hod. - VernisáÏ v˘stavy foto-

grafií A. Tuka „America Latina – Peru a Bolí-
vie“

19. l. v 17.00 hod. - Koncert ÏákÛ ZU·,
Sokolská 15, Mor. Ostrava

23. 1. v 19.00 hod. - Umûlecká agentura
Presto uvádí „ENSEMBLE POÉTIQUE“

30. a 31. 1. v 18.30 hod. - Studenti Janáã-
kovy konzervatofie hrají operu CH. W. Gluc-
ka „Napraven˘ opilec“ (premiéra, reÏie I.
Rozsypalová). 

● V hudebním oddûlení Knihovny mûsta
Ostravy (budova u S˘korova mostu) bude 
uveden recitál studentÛ JeÏkovy konzervato-
fie Praha dne 11. 1. od 17 hod.

● V kostele sv. Václava zaãne 6. 1. v 18
hod. inscenace opery P. Helebranta Jesliãky
sv. Franti‰ka. Úãinkují umûlci Národního di-
vadla moravskoslezského aj. (E, za)



Z· Ostrava, Gajdo‰ova 9 
Zápis 16. a 17. 1. 15 - 18 hod. 
Vzdûlávací program: Základní ‰kola s roz‰ífie-

nou v˘ukou v˘tvarné a hudební v˘chovy. MoÏ-
nost v˘bûru ze dvou jazykÛ (AJ a NJ) od 4. roã.
Jazyky vyuãovány i formou krouÏkÛ od 1. tfiídy
podle zájmu. Z· organizuje soutûÏe a vefiejná vy-
stoupení. ·kola nabízí fiadu zájmov˘ch útvarÛ.
SdruÏení Rodiãovská iniciativa pofiádá pro rodi-
ãe a dûti i víkendové akce. V Z· se nachází Gale-
rie Na chodbû, v níÏ vystavují profesionální 
umûlci, a Dûtská v˘tvarná galerie pro Ïáky ‰kol.
Ve v˘uce se uplatÀuje i projektová práce. Více
na: tel./fax: 596 634 126, tel. 596 627 610,
www.volny.cz/zsogajdosova/, e-mail reditel-
ka.zsg@volny.cz.

Z· Ostrava, Gebauerova 8 
Zápis 16. a 17. 1. 12 - 17 hod.
Vzdûlávací program: Základní ‰kola. Pfiíprav-

n˘ roãník pro dûti se sociálním znev˘hodnûním.
V Z· je 15 krouÏkÛ: poãítaãové, v˘tvarné, kera-
mické i hudební. Bûhem ‰kolního roku probíhají
tvÛrãí dílny se zamûfiením na v˘znaãné dny (Vá-
noce, Velikonoce, Den Zemû aj.). Îáci reprezen-
tují ‰kolu ve sportovních a v˘tvarn˘ch soutûÏích,
v nichÏ dosahují úspûchÛ. Více na tel. 596 134
328, www.zs24.ostrava.indos.cz.

Z· Ostrava, Gen. Píky 13A
Zápis 16. 1. 12.00 - 17.00 hod.

17. 1. 12.00 - 17.00 hod.
Vzdûlávací program: Základní ‰kola. Z· má

roz‰ífienou v˘uku tûl. v˘chovy se zamûfiením na
volejbal (dívky) a basketbal (chlapci). Ve spor-

tovních tfiídách jsou i Ïáci s individuálními spor-
ty (stolní tenis aj.). ·kola vyuÏívá nejen v hodi-
nách tûlesné v˘chovy svého vlastního bazénu,
dvou tûlocviãen a rozsáhlého moderního ‰kolní-
ho hfii‰tû. Îáci mohou zpívat v pûveckém sboru
„Melodie”, vydávají ãasopis „Po‰koláãek”. V Z·
je ekologick˘ krouÏek, jenÏ vydává ãasopis
„Malvínka”, a dal‰í: dovedn˘ch rukou, volnoãa-
sov˘ch aktivit, plavání, anglického jazyka aj. 
Více na tel. 596 612 102, www.zsgepiky.cz, 
e-mail zsova.genpiky@tiscali.cz.

Z· Ostrava, Kounicova 2
Zápis 16. 1. 8.00 – 17.00 hod.

17. 1. 8.00 – 16.00 hod.
Vzdûlávací program: Základní ‰kola se zamû-

fiením na Ïáky s v˘vojovou poruchou uãení ve
specializovan˘ch tfiídách. MoÏnost v˘bûru ze
dvou jazykÛ, AJ a NJ od 4. roã. Dûti od 4. roã.
mají ve tfiídû poãítaã. Pofiádáme lyÏafisk˘ v˘cvik,
‰kolu v pfiírodû, relaxaãnû-ozdravné zimní poby-
ty na horách, v˘lety za odmûnu a o víkendu turis-
tickou soutûÏ „O Kounick˘ ‰krpál“ za úãasti Ïá-
kÛ, ale i rodiãÛ. Nabízíme mnoÏství zájmov˘ch
útvarÛ a krouÏkÛ, napfi.: dopravní, pûveck˘, v˘-
tvarn˘, pohybové a sportovní hry, informaãní
technologie - pfiipojení na internet. Více na
tel./fax 596 618 949, www.zskounicova.cz, 
e-mail: zs.kounicova@post.cz.

Z· Ostrava, Matiãní 5 
Zápis 16. a 17. 1. 12 - 17 hod.
v budovû na ul. 30. dubna 20 
Vzdûlávací program: Obecná ‰kola 1. - 5. roã.,

Obecná ‰kola s roz‰ífi. v˘ukou cizích jazykÛ od
3. roã., Základní ‰kola 6. - 9. roã., Základní ‰kola
6. - 9. roã. s roz‰ífi. v˘ukou cizích jazykÛ. V̆ uka
ciz. jazykÛ bude probíhat i v 1. a 2. roã. v rámci
nepovinného pfiedmûtu. Pro v lednu pfiijaté prv-
Àáãky je pfiipraven bezplatn˘ kurz „Nebojte se
psaní“, jenÏ bude probíhat od února do kvûtna
2006. Mimo‰kolní ãinnost ÏákÛ se odehrává v fia-
dû záj. krouÏkÛ. Komunikace ‰koly s rodiãi je
zprostfiedkována i pfies internet v rámci progra-
mu Jedniãka s hvûzdiãkou. Dennû jsou tak se-
znamováni s hodnocením Ïáka, jeho chováním,
nepfiítomností aj. Pfiístup rodiãÛ do programu je
bezplatn˘. Více na tel. 596 127 382, 596 127
380, www.zs-mat5.cz.

Z· Ostrava, NádraÏní 117 
Zápis 16. a 17. 1. 8 - 17 hod.
Vzdûlávací program: Základní ‰kola s tfiídami

pro roz‰ífienou v˘uku tûl. v˘chovy se zamûfiením
na házenou. Házenkáfii opakovanû vítûzí v celost.
pfieborech a umisÈují se i v mezinár. soutûÏích.
Úãastní se soustfiedûní ve Francii aj. Z· má dvû
nová hfii‰tû s umûl˘m povrchem. Zájmová ãinnost
je soustfiedûna v pûveckém sboru, vodáckém klu-
bu a krouÏcích: hra na kytaru, tenis, stolní tenis,
florbal, kopaná, turistika, ekologické aktivity. Z·
vydává ãasopis Termit. V keramické dílnû Ïáci
postupnû vytváfiejí vánoãní betlém prezentovan˘
i na mezinár. v˘stavách. V̆ tvarné práce dûtí zdobí
nûkteré chodby Mûstské nemocnice Ostrava, Do-
mov dÛchodcÛ v Pfiívoze a velkoplo‰né malby
‰kolu. Z· organizuje pfiípravu dûtí pro vstup do 1.
tfi. v rámci programu Metoda dobrého startu. Od
první tfiídy mohou Ïáci nav‰tûvovat pfiípravku pro
v˘uku s roz‰ífienou tûl. v˘chovou. Nepovinná ja-
zyková v˘uka probíhá jiÏ od 1. tfiídy. Více na tel.
ã. 596 116 289, www.zsnad.ostrava.indos.cz.

ZaM· Ostrava, Ostrãilova 1 
Zápis 16. 1. 8.00 - 18.00 hod.
17. 1. 8.00 – 16.00 pro mezinárodní tfiídu
Vzdûlávací program: „…více neÏ jen ‰kola“

v 1. a 6. roãníku. Národní ‰kola ve 2. a 3. roã.
a Základní ‰kola ve 4. - 9. roãníku. V̆ uka angliã-
tiny od 1. tfi. podle vlastní uãebnice. V̆ uka pfied-
mûtÛ v anglickém jazyce v mezinárodní tfiídû.
Více na tel. 596 113 411, www.zsostrcilova.cz,
e-mail ‰kola@zs-ostrcil.cz.

Z· waldorfská Ostrava, Matiãní 18 

Zápis 16. 1. 13 - 17 hod.
17. 1. 12 - 14 hod.

Vzdûlávací program: V̆ uka je zaloÏena na
principech waldorfské pedagogiky. Od l. tfi. se
Ïáci uãí dvûma cizím jazykÛm a hfie na zobcovou
flétnu, dÛraz je kladen na v‰estrann˘ rozvoj 
osobnosti dítûte. Souãástí Ïivota ‰koly jsou slav-
nosti, které spoleãnû proÏívají dûti, uãitelé i rodi-
ãe (Michaelská, Martinská, vefiejná vánoãní
a jarní slavnost v Janáãkovû konzervatofii Ostra-
va). Více na tel. ã. 596 127 371. 

Z· Ostrava, Zelená 42 
Zápis 16. 1. 12 - 18 hod.

17. 1. 12 - 16 hod.
Vzdûlávací program: Základní ‰kola, v˘uka

angliãtiny od 1. tfiídy a informatiky od 4. tfiídy.
Souãástí ‰koly je i velk˘ dûtsk˘ a sportovní areál.
Více informací najdete na tel. ã. 596 633 962,
www.zelena.ostrava.indos.cz.

Církevní Z· a M· Pfiemysla Pittra, 
Ostrava, Jungmannova 3 

Zápis 16. 1. 13 - 15 hod.

Vzdûlávací program: Obecná ‰kola s nepo-
vinn˘m pfiedmûtem náboÏenství. Souãástí
‰koly jsou spec. tfiídy. Pfii v˘chovû a vzdûlává-
ní jsou nápomocni pedagogiãtí asistenti. Inte-
grujeme Ïáky se zdravotním postiÏením. Z·
má vybavené uãebny pro praktické ãinnosti.
Zájmové aktivity dûtí se realizují v krouÏcích:
poãítaãov˘, taneãní, pûveck˘, dramatick˘, v˘-
tvarn˘ a sportovní. Pofiádáme tradiãní akce za
spoluúãasti rodiãÛ: „Mikulá‰skou“, „Vánoãní
zpívánky“, dále sportovní odpoledne, fiemesl-
né dílny aj. ·kola je otevfiena i aktivitám do-
spûl˘ch. Více na tel./fax 596 133 426. (ko)

Foto: archivy Z· a ko 

Zakladatelka obãanského sdruÏení SíÈ ma-
tefisk˘ch center v âR Rut Kolínská (na prvním
snímku uprostfied), drÏitelka titulu „Îena Evro-
py 2003“, nav‰tívila v listopadu rodiãovské
centrum Chaloupka, které se nachází v Morav-
ské Ostravû (NádraÏní ul. 80) a je ãlenem uve-
deného sdruÏení. S velk˘m zájmem si jej pro-
hlédla. Chaloupka, stejnû jako v‰echna centra
v âR, byla zfiízena maminkami na matefiské
dovolené. Ty také bezplatnû zaji‰Èují provoz
a organizují program. 

Pfii své náv‰tûvû R. Kolínská zdÛraznila, Ïe
si mnoho lidí zatím neuvûdomuje, jak je pro
Ïeny dÛleÏité i bûhem matefiské dovolené pfii-
cházet do jiného prostfiedí, neÏ je domácí. 

PfiestoÏe rodiãovská centra fungují na bázi
dobrovolnosti, potfiebují peníze na zaji‰tûní
ãinnosti. Rut Kolínská uvedla: „Na‰e obãan-
ské sdruÏení chce proto vyhlásit celostátní
sbírku, která by mûla probûhnout po Dni matek
v roce 2006. Bude asi tûÏké pfiesvûdãit vefiej-
nost, Ïe je dobré podporovat i normální rodiny,
nejen ty, kde je nûjak˘ handicap. Matefiská
centra motivují k aktivitû a domnívám se, Ïe
pfiispívají i k zv˘‰ení porodnosti.“

Chaloupka vznikla v r. 2004. Její ãinnost ko-
ordinují Edita Kozinová, Naìa Stibová a Zuza-
na Rokoszová. Nyní centrum sídlí v prosto-
rách, jejichÏ pronájem získalo od mûstského
obvodu MOaP za symbolickou cenu. Dûti do 6
let tam mají moÏnost hrát si za dohledu rodiãÛ
hned v nûkolika místnostech. Pro dospûlé a ta-
ké maliãké se pfiipravuje i vzdûlávací program:
pfiedná‰ky, tûhotenská pfiíprava, laktaãní po-
radna (zaji‰Èováno odborníky). V̆ uka angliãti-
ny je pro dûti od 3 let, v˘tvarné hfiíãky pro rodi-
ãe s dûtmi. Nad‰ené maminky organizují i kurz
bfii‰ních tancÛ, dûtské karnevaly, divadelní
pfiedstavení aj. Na krátkou dobu ãlenky centra
pohlídají i dítû, jemuÏ je více neÏ rok. ProtoÏe
Chaloupka potfiebuje peníze na v˘daje za bûÏ-
n˘ provoz, platí rodiãe vstupné 35 Kã. âas po-
bytu není omezen. (Otevírací doba v po – ãt od
8.30 do 11.30 a od 14.30 do 17 hod., v pá od
8.30 do 11.30). Více informací na http//:
rcchaloupka.unas.cz

Text a foto: (evak)

4leden 2006

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

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

·tûpánka Buãková 
Jifiina âechmánková 
Otakar Entler
AneÏka Grygarová 
Hildegarda Hamalová
Oskar Holub
Hermína Janíková 
Franti‰ka Jıttnerová

Julie Kalová 
Helena Koláfiová 
Vlasta KrÛpová 
Karolina Libi‰ová
Jaroslava Mik‰aníková 
Karel Mruzek 

Franti‰ka Oczadlá
Oldfii‰ka Ondru‰ková 
Ludmila Ptaszková 
EvÏen Sebera 
Vanda ·edûnková 
Franti‰ka ·irmerová 
Anna Wojnarová 
Olga ÎiÏková

ZaslouÏí si obdiv
ManÏelství naplnûné vzájemnou úctou

a láskou zaslouÏí obdiv. O to víc, kdyÏ trvá
padesát let. Právû tolik rokÛ spolu Ïijí man-
Ïelské páry, které v listopadu mûly zlatou
svatbu v obfiadní síni Nové radnice. Tím prv-
ním byli Jozefa a ·tefan Polkovi. Svoje nej-

podstatnûj‰í Ïivotní „ano“ si kdysi fiekli v Tur-
zovce na Slovensku. Za nûkolik let poté uÏ 
oba Ïili v Ostravû, kde vychovali svoje dûti.
Nyní jim pfii zlaté svatbû blahopfiála radní
MOb MOaP Martina Polochová (foto 1). 

Druh˘m „zlat˘m“ párem byli ZdeÀka a Mi-
lo‰ Hrabalovi. I oni si pfii nedávném slavnost-
ním obfiadu pfiipomnûli nejpodstatnûj‰í oka-

mÏiky svého Ïivota, k nimÏ patfiilo narození
dvou dûtí a mnohem pozdûji i ãtyfi vnouãat.
Pan Milo‰ také rád vzpomíná na léta, kdy byl
trenérem basketbalistÛ (VOKD – Poruba).
Tomuto páru na radnici blahopfiála Dagmar
Wobofiilová, radní mûstského obvodu MOaP.

(ko)
Foto: KAMILA KOLOWRATOVÁ

Rut Kolínská nav‰tívila Chaloupku Stojí za pozornost
Fotograf Franti‰ek ¤ezníãek fotí Ostravu od

roku 1980. A nejen ji, ale také události, které se
v ní odehrávají. Z jeho rozsáhlého fotografic-
kého archivu si nedávno vybralo nakladatelství
Repronis a vznikla reprezentativní publikace
s prost˘m názvem Ostrava. Není urãena jen tu-
ristÛm, ktefií do mûsta zavítají, potû‰í v‰echny,
kdo mají Ostravu rádi a Ïijí tady. Je na co se tu
dívat a obdivovat. 

Kniha mûla svÛj prosincov˘ kfiest v knihku-
pectví Academia. (ko)

Rodiãe, do které ‰koly zapí‰ete své dítû? BlíÏí se lednové zápisy do 1. roãníku základních ‰kol!

Patfiíte ke generaci seniorÛ a hledáte nové
známé, pfiátele a zajímavé programy pro chvíle
volna? Zúãastnûte se aktivit Spoleãnosti senior!
Je to obãanské sdruÏení, které má klubovnu
v Kulturním zafiízení Jízdárna. Poznamenejte si
adresu: ul. Na Jízdárnû 18, Moravská Ostrava
(nedaleko od budovy Státní jazykové ‰koly Os-
trava). NeÏ se tam vydáte, mÛÏete získat po-
drobné informace o ãinnosti na telefonních ãís-
lech 596 138 350, 606 475 522, pfiípadnû na
www.seniortip.cz.

● Pravidelné aktivity Spoleãnosti senior
v klubovnû: po od 13 do 14 hod. konverzace
v nûmeckém jazyce, od 14 do 16 hod. povídání
si a volná zábava, út od 9 do 11 hod. krouÏek
rukodûln˘ch prací, st od 14 do 16 hod. karetní
hry, ãt od 14 do 16 hod. krouÏek ruãních prací.

● Lednové besedy a pfiedná‰ky v klubovnû
(Na Jízdárnû 18) od 16 hod.: 5. 1. Astro klub
(povídání o vûcech mezi nebem a zemí), 12. 1.
PraÏská historická zákoutí (pfiedná‰ka s diapo-
zitivy), 19. 1. Procházka dûjinami umûní, 29. 1.
Lékárna a zima jako roãní období.

● Spoleãnost Senior vydává ãasopis Seniortip.
Vychází ãtvrtletnû a je zdarma k dostání napfi.
v informaãním centru v Nové radnici, v Mûst-
ském informaãním centru na NádraÏní ul. a jinde. 

● SeniorÛm, ktefií mají zájem o moderní sdûlo-
vací prostfiedky, nabízí „Spoleãnost“ vzdûlávání
v internetovém centru v Domû kultury mûsta Os-
travy. Za poplatek 300 Kã se tam v‰ichni zájemci

v desetihodinovém kurzu nauãí vyuÏívat v˘hod
e-mailové po‰ty, získávat informace z interneto-
v˘ch stránek, upravovat digitální fotografie aj.
Pfiihlá‰ky poskytnou pfiímo v poãítaãové uãebnû.
Pro ãleny Spoleãnosti senior je internetové cent-
rum otevfieno dennû od 14 do 17 hod. 

● Spoleãnost senior je sdruÏena s dal‰ími or-
ganizacemi v tzv. Koordinaãním centru seniorÛ
a zdravotnû postiÏen˘ch mûsta Ostravy. Pravi-
delné schÛzky „Koordinaãního centra“ jsou
v KZ Jízdárna. Termíny v I. pol. r. 2006: 18.
1., 15. 2., 15. 3.,12. 4., 17. 5. a 14. 6. (k)

Na‰e tipy pro aktivní seniory 

Nabízíme vám informace o základních ‰kolách, jejichÏ zfiizovatelem je mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz, v pfiípadû 
Církevní Z· a M· Pfiemysla Pittra pak Biskupství ostravsko-opavské. Uvádíme i termíny zápisu do 1. tfiíd pro ‰kolní rok 2006/2007!

Zajdûte si na v˘stavu 
V galerii Magna (Bieblova 3) trvá do 20. 1.

v˘stava „Jaroslav Hovadík, v˘bûr z díla“. 25. l.
zaãne v˘stava E. Halber‰táta Zahrádky mého
otce, návrat hasiãského druÏstva. 

V galerii Mlejn (NádraÏní 138a) probíhá do
4. 1. v˘stava Vala‰sk˘ sen (autofii V. Holub, J.
Hrnãárek, L. Majer, J. Drozd, K. Va‰ut aj.) a 5.
1. je v 18 hod. vernisáÏ k v˘stavû maleb ostrav-
sk˘ch autorek Marie a Sofie Prusali.

V Galerii 7 (Chelãického 7) jsou do 13. 1.
vystaveny fotografie A. Satinského (v˘stavu
fin. podpofiil mûstsk˘ obvod MOaP). 

V galerii Na chodbû (Z· Gajdo‰ova 9) bude
10. 1. zahájena v˘stava soch a obrazÛ J. ·meka.

V Knihovnû mûsta Ostravy (v budovû
u S˘korova mostu) bude od 5. do 31. 1. v˘stava
„Krajiny a záti‰í“ malífie Ale‰e Kalvody. (k)


