
V prÛbûhu zhruba tfií let investoval MOb

Moravská Ostrava a Pfiívoz znaãné finanã-

ní prostfiedky do vybudování nového par-

ku, kter˘ se nyní nachází v lokalitû ohrani-

ãené ulicemi Místeckou, Îelezárenskou

a V̆ stavní. Obvod si v minulosti napláno-

val úpravu asi 6,1 ha plochy – rekonstrukci

tamního zdevastovaného porostu tzv. pás-

ma hygienické ochrany, které dfiíve oddûlo-

valo prÛmyslovou oblast od sídli‰tû ·ala-

mouna. Zámûrem bylo vytvofiit území

s kultivovanou zelení, s komunikacemi

a mûstsk˘m mobiliáfiem, které by slouÏilo

k relaxaci i sportovnímu vyÏití nejen oby-

vatel sídli‰tû.

V r. 2004 probûhla I. etapa budování no-

vého parku, jenÏ má prozatímní název park

·alamouna. Tehdy se v˘stavba soustfiedila

na pozemky podél ul. Îelezárenské za b˘-

val˘m Kulturním domem Hlubina. Investi-

ce do I. etapy byla 19,55 mil. Kã, z toho 10

mil. ãinila dotace mûsta. V̆ sledkem byla

parková plocha s desítkami stromÛ a stov-

kami kefiÛ, kterou protíná cyklistická stez-

ka a mnoÏství chodníkÛ s laviãkami. 

Rekonstrukce pásma hygienické ochrany

pokraãovala od fiíjna 2005. II. etapa v˘stav-

by byla zamûfiena na území ohraniãené ul.

Na Jízdárnû, Îelezárenskou, Vítkovickou

a Gajdo‰ovou. V‰echny práce byly dokon-

ãeny do srpna 2006. V druhé etapû se jed-

nalo o investici ve v˘‰i 10,773 mil. korun.

Statutární mûsto Ostrava na tuto rekon-

strukci poskytlo dotaci ve v˘‰i 6 mil. Kã.

Práce opût probíhaly podle projektu kan-

celáfie Atos-6 a provádûla je fa Ostravské

stavby, a. s. Druhá etapa také zahrnovala

velké terénní úpravy, vybudování komuni-

kací pro pû‰í, nového vefiejného osvûtlení,

zabudování laviãek a jiného mûstského

mobiliáfie. 

Souãástí rekonstrukce byla i obnova povr-

chu ul. Na Jízdárnû v úseku od ul. Gajdo‰o-

vy k Îelezárenské. Sázení nov˘ch dfievin

bylo fie‰eno, stejnû jako u I. etapy, v rámci

tzv. náhradní v˘-

sadby, kterou ob-

vod ale nefinanco-

val a nezaji‰Èoval. 

Prostfiedí krásné-

ho parku uÏ bylo

vyuÏito pfii realiza-

ci nûkter˘ch pro-

gramÛ obvodního

projektu Centrum

Ïije. Napfi. v záfií se

tam konala zábav-

ná akce Hurá do

‰koly. 

Text a foto: (kot) 

Od poãátku dubna do poloviny srpna leto‰-

ního roku probíhala rekonstrukce pavilonu

A Z· Gen. Píky, kterou provádûla fa Stavos

Stavba, a. s. Mûstsk˘ obvod MOaP do ní in-

vestoval 70,1 mil. korun. Na nároãnou mo-

dernizaci objektu získal obvod ‰edesátimilio-

novou pÛjãku od statutárního mûsta Ostravy.

Rekonstrukce „Áãka“ byla souãástí obnovy

fifejdského ‰kolního areálu. Ta zaãala rekon-

strukcí pavilonu C v r. 2004 (která spoãívala

v modernizaci ‰kolní jídelny i kuchynû a vy-

budování prostor pro archiv MOb MOaP).

S obnovou se pokraãovalo i v roce 2005, kdy

byla zahájena rekonstrukce pavilonu B, do-

konãená letos v bfieznu (v minulém ãísle jsme

psali o tom, Ïe se do „Béãka“ nedávno pfie-

stûhovala z budovy v Matiãní ulici Z· wal-

dorfská). Letos v dubnu pak pfii‰la na fiadu re-

konstrukce pavilonu A vãetnû úprav okolního

terénu. 

V „Áãku“ se zaãalo vyuãovat uÏ 4. záfií,

kdy byl zahájen ‰kolní rok 2006/2007. Ov‰em

na oslavu zmodernizovaného prostfiedí si Ïáci

a uãitelé museli trochu poãkat. Do pavilonu

A se totiÏ poãátkem fiíjna stûhovalo jedno ze

zafiízení Centra kultury a vzdûlávání MO (dá-

le jen CKV), a sice Kulturní zafiízení Gama

(více na str. 4), kde pro nû byla speciálnû 

upravena ãást prostoru. Slavnostní chvíle do-

staly zelenou aÏ 2. 10. 2006. Na zrekonstruo-

van˘ pavilon A se pfii‰li podívat zástupci

mûstského obvodu MOaP a fiada jin˘ch hostÛ.

Se‰li se ve ‰kolním atriu, kde byl vybudován

jedineãn˘ amfiteátr se stanov˘m zastfie‰ením

(viz foto 2). Tam je pfiivítala fieditelka Mgr.

Marie Schäferová. Tehdej‰í místostarosta

Mgr. Vilém Antonãík, odpovûdn˘ za úsek

‰kolství, se bûhem slavnostního proslovu pfií-

tomn˘m svûfiil, Ïe proÏívá velmi radostn˘ den

a uvedl také: „Na rekonstrukci jsme si pÛjãili
60 milionÛ korun. Tato ãástka by se mûla
splácet v následujících tfiech letech. Splátky
máme rozpoãtem pokryté, ale pfiesto chceme
ostravskou radnici poÏádat, aby nám vypÛjãe-
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Den otevfien˘ch dvefií
v Z· a M· Ostrãilova

Tak jako kaÏd˘ rok, tak i letos zveme ro-

diãovskou vefiejnost na „Den otevfien˘ch

dvefií“ v Základní ‰kole a matefiské ‰kole

Ostrava, Ostrãilova 1. Probûhne 28. listopa-

du 2006 od 15 do 17 hodin.

Akce bude jistû vítanou pfiíleÏitostí nejen

pro rodiãe budoucích prvÀáãkÛ, ale i pro ty,

ktefií hledají vhodnou matefiskou ‰kolu pro

své dítû. Je tu moÏnost seznámení se s pro-

stfiedím základní ‰koly a ‰kolní druÏiny, se

‰kolním vzdûlávacím programem jak v bûÏ-

n˘ch, tak i mezinárodních tfiídách, s v˘ukou

anglického jazyka, ale i s vyuãujícími. K na-

hlédnutí budou i novû vybudované uãebny

v nadstavbû ‰koly. 

Mgr. ALENA TÒMOVÁ,
zástupce fieditelky

V pavilonu A Základní ‰koly Gen. Píky v‰e voní novotou, pozornost pfiitahuje také amfiteátr

Místo pÛvodního pásma hygienické ochrany je na ·alamounû nov˘ park

né peníze ponechala. Bylo by dobré pouÏít je
pro rozvoj ‰kolství na‰eho obvodu.“

Potom v amfiteátru zaznûly písniãky v po-

dání ‰kolního sboru Melodie (foto 1), kter˘

vede uãitelka Dana Boháãková, a vybraní

‰koláci pfiedvedli i sportovnû ladûná vystou-

pení. 

Pfiekvapením pro v‰echny byl také dort

v podobû fifejdského ‰kolního areálu, kter˘ 

upekly kuchafiky v kuchyni základní ‰koly.

(Na snímku obfií sladkost obdivují fieditelka

Z· Gen. Píky Mgr. Marie Schäferová, Vilém

Antonãík, fieditelka Z· waldorfské Mgr. Vlas-

ta Henchozová a fieditelka CKV Marie Janá-

ková.)

Odpoledne se uskuteãnil Den otevfien˘ch

dvefií KZ Gama, jehoÏ souãástí byl i veãerní

koncert skupiny ·ajtar. 

Rekonstrukce pavilonu A
zahrnovala:

● obnovu podlah, v˘mûnu oken, zhotovení

nov˘ch sociálních zafiízení, provedení dispo-

V˘sledky voleb do zastupitelstva mûstského obvodu a mûsta Ostravy 
V tomto ãísle na‰eho obvodního mûsíãníku

pfiiná‰íme pfiehled v˘sledkÛ voleb do Zastupi-

telstva mûsta Ostravy a Zastupitelstva mûst-

ského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, a si-

ce umístûní jednotliv˘ch stran. Vzhledem k to-

mu, Ïe povolební ustavující zasedání uvede-

n˘ch zastupitelstev (na nichÏ jsou voleni pri-

mátor, jeho námûstci a dal‰í ãlenové mûstské

rady, dále starosta MOb, místostarostové a ob-

vodní radní) se uskuteãnily aÏ po vydání listo-

padového ãísla, podrobnûj‰í informace o v˘-

sledku komunálních voleb najdete ve zpravo-

daji Centrum, kter˘ vyjde 29. listopadu. 

◆ Volby v MOb MOaP probíhaly ve 47 vo-

lebních okrscích. Do volebních seznamÛ bylo

zapsáno 34 418 obãanÛ, tedy tolik jich mohlo

dát svÛj hlas kandidátÛm jednotliv˘ch stran.

K volbám v‰ak pfii‰lo 28,85 % voliãÛ. Do vo-

lebních schránek bylo vhozeno 9926 obálek.

Jak rozdûlili obãané svou pfiízeÀ mezi jednotli-

vé strany, ukazuje tabulka vlevo, v níÏ je uve-

den poãet hlasÛ a také poãet získan˘ch mandá-

tÛ, tedy míst, která obsadily uvedené strany

v Zastupitelstvu mûstského obvodu Moravská

Ostrava a Pfiívoz, jichÏ je celkem 35.

◆ Pro volby do Zastupitelstva statutárního

mûsta Ostravy bylo na seznam voliãÛ zapsáno

253 343 obãanÛ, odevzdan˘ch obálek bylo 

81 292, volební úãast v procentech byla 32,16.

Procentuální zisk hlasÛ a poãet mandátÛ stran,

které se dostaly do zastupitelstva mûsta, je násle-

dující: KDU-âSL - 5,72 %, 3 mandáty, âSSD -

27,60 %, 18 mandátÛ, KSâM - 16,59 %, 10

mandátÛ, ODS - 37,71 %, 24 mandáty.

◆ ◆ ◆

Ustavující zasedání Zastupitelstva mûstské-

ho obvodu MOaP bude pravdûpodobnû 2. 11.

2006 od 9 hod. v zasedací síni Nové radnice.

Kandidátní listina pro volby do Hlasy Poãet
zastupitelstva mûstského obvodu abs. v % mandátÛ

l. Obãanská demokratická strana (ODS) 140 877 44,18 17

2. SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ – 16 557 5,19 2

Evrop‰tí demokraté (SNK-ED)

3. âeská strana sociálnû demokratická 78 589 24,65 9

(âSSD)

4. Strana zelen˘ch (SZ) 19 116 6,00 2

5. Národní strana (NS) 1 701 0,53 0

6. Komunistická strana âech a Moravy 46 775 14,67 5

(KSâM)

7. KfiesÈanská a demokratická unie – 15 232 4,78 0

âeskoslovenská strana lidová (KDU-âSL)

âervenû oznaãené strany budou mít nyní své zástupce v zastupitelstvu mûstského obvodu
podle poãtu získan˘ch mandátÛ. (Pokraãování na str. 4)



Nedávno byla zahájena rekonstrukce 

areálu Lázní Moravská Ostrava, které

jsou jedním ze zafiízení spol. Sportovní

a rekreaãní zafiízení mûsta Ostravy, s.r.o.,

SAREZA. Urãitû tuto skuteãnost jiÏ pfii-

vítalo mnoho obãanÛ na‰eho obvodu.

Proto pfiiná‰íme podrobnûj‰í informace

o této rekonstrukci. Na otázky odpovûdûl

jednatel spoleãnosti SAREZA ing. Ivo

Mocek. 

Kdo stavbu financuje a s jak˘mi fi-
nanãními prostfiedky se na ni poãítá?
Kdo je zhotovitelem zakázky? 

„Zpracovaná projektová dokumentace
pfiedpokládá náklady na kompletní rekon-
strukci Lázní Moravská Ostrava v celkové
v˘‰i asi 189 mil Kã, vãetnû projekãních
a inÏen˘rsk˘ch prací. První etapa bude po-
kryta z dotací poskytnut˘ch statutárním
mûstem Ostrava a za pfiispûní spoleãnosti
Dalkia, âeská republika, a. s., která se za-
vázala dát mûstu na rekonstrukci venkov-
ního areálu 40 mil. Kã. Zhotovitel zakázky
vze‰el z v˘sledkÛ v˘bûrového fiízení a je jím
sdruÏení firem, které tvofií spoleãnosti By-

tostav Poruba, a. s., Berndorf Bäderbau, 
s. r. o., a TCHAS, s. r. o.“

Které ãásti areálu byly do rekonstruk-
ce zahrnuty a k jakému datu budou opût
zpfiístupnûny vefiejnosti? 

„Vlastní rekonstrukce areálu je rozdûle-
na do nûkolika fází, u nichÏ bude období
realizace závislé na získan˘ch finanãních
prostfiedcích. První etapu, která byla podle
pfiedpokladu zahájena pfiípravn˘mi prace-
mi na pfielomu mûsíce srpna a záfií 2006,
tvofií kompletní rekonstrukce venkovního
areálu a navazujících ãástí vnitfiního areá-
lu, tzn. rozvodny a sociálního zázemí ná-
v‰tûvníkÛ. Právû pro realizaci úprav ãásti
vnitfiního areálu byla v zafiízení v˘luka
provozu v dobû od 16. do 27. 10. 2006.
Venkovní areál bude vefiejnosti zpfiístup-
nûn v rámci zahájení letní sezony 2007.“

Jaké hlavní zmûny budou provedeny?
âím Láznû Moravská Ostrava vefiejnost
pfiekvapí po rekonstrukci?

„Rekonstrukce venkovního areálu zahr-
nuje úpravu stávající bazénové vany, u kte-
ré dojde k roz‰ífiení o vstupní schodi‰tû,

vybudují se vodní 
atrakce, stanovi‰tû
plavãíka se stanicí
první pomoci, bude
instalována skluzav-
ka a povrch bazénové
vany proveden systé-
mem nerezového ple-
chu. Dojde k opravû
pÛvodních brodítek
a vybudování nov˘ch.
V blízkosti bude zbu-
dován nov˘ objekt za-
hrnující obãerstvova-
cí zafiízení. 

Po provedení v‰ech
hlavních stavebních

prací budou následovat terénní úpravy
a dovybavení areálu – jedná se pfiedev‰ím
o instalaci laviãek, odpadkov˘ch ko‰Û 
apod. Dále bude v areálu zfiízeno pouliãní
a zahradní osvûtlení. V blízkosti novû
vzniklé letní pokladny se vybudují dûtské
prolézaãky a houpaãky. V neposlední fiadû
se pfiedpokládá odstranûní objektu b˘valé
úpravny vody a vznik parkovi‰tû s kapaci-
tou 45 parkovacích míst v tomto prosto-
ru.“ (kot)
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V‰imnûte si
Mûstsk˘ obvod MOaP kaÏdoroãnû (od r.

1993) vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na poskytování
úãelov˘ch dotací, které pokaÏdé získávají desít-
ky organizací i jednotlivci. Nejinak tomu bylo
letos. BliÏ‰í informace najdou zájemci v inzerá-
tu níÏe!

Fotografiemi pfiipomínáme, Ïe mûstsk˘ ob-
vod napfi. v r. 2005 pfiidûlil dotaci na nastudo-
vání maturitního pfiedstavení v Janáãkovû kon-
zervatofii Ostrava, a sice na inscenaci Sen noci
svatojánské (v reÏii B. Jansy), a Ïe v r. 2006 díky
grantu zorganizovala Z· Gajdo‰ova pro ‰kolá-
ky akci Malování s umûlcem Stanislavem Ho-
linkou na Jiráskovû námûstí. Text a foto: (kot)

Z jednání obvodního zastupitelstva 19. 9. 2006
(Z poslední schÛze zastupitelÛ zvolen˘ch

pro období let 2002 - 2006)
◆ ZMOb vzalo na vûdomí Zprávu o v˘-

sledku hospodafiení mûstského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz za I. pololetí roku
2006. (Hospodafiení obvodu skonãilo pfiebyt-
kem ve v˘‰i 33 412 000 Kã. Zisku bylo dosaÏe-
no pfiekroãením nedaÀov˘ch pfiíjmÛ (62,5 %),
pfiekroãením kapitálov˘ch pfiíjmÛ pfiedev‰ím
z prodejÛ domÛ (62,3 %) a nízk˘m ãerpáním
kapitálov˘ch v˘dajÛ (15,6 %) z dÛvodu zatím
neukonãen˘ch investiãních akcí.)

◆ ZMOb vydalo souhlasné stanovisko
k zámûru statutárního mûsta Ostravy pro-
dat nemovit˘ majetek svûfien˘ mûstskému
obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz: 

– pozemek p. ã. st. 395, zast. pl., o v˘mûfie

454 m2, pozemek p. ã. st. 467, zast. pl., o v˘mû-

fie 2274 m2 (oba v k. ú. Pfiívoz, lokalita ul. Pa-

lackého) za podmínky prodeje po kolaudaci

stavby (Movit – reality, s. r. o., O.–Poruba,
chce v lokalitû vybudovat dva objekty, v první
fázi polyfunkãní dÛm, jehoÏ souãástí má b˘t
restaurace a taneãní sál s kapacitou asi 150 
osob),

– ãást pozemku parc. ã. 1960/1, ost. plocha,

z celkové v˘mûry 8046 m2, ãást pozemku parc.

ã. 1931, ost. plocha, z celkové v˘mûry 1095

m2, ãást pozemku parc. ã. 1928, ost. plocha,

z celkové v˘mûry 622 m2, v‰e v k. ú. M. Ostra-

va, lokalita ul. Pobialovy a Janáãkovy, za pod-

mínky zfiízení vûcného bfiemene pfiíjezdu a pfií-

stupu do dvorní ãásti pro nájemníky domu Po-

bialova 23 a prodeje pozemkÛ po kolaudaci

stavby (o pozemky má zájem Spoleãnost Slez-
ské nemovitosti, s. r. o., Ostrava, která chce po-
kraãovat ve v˘stavbû domu na Janáãkové ul.,
v sousedství domu Pobialova 23, a vybudovat
tak nároÏní dÛm na plánovaném prodlouÏení
ul. Masné),

– pozemek p. ã. st. 85/1, zast. plocha, o v˘-

mûfie 544 m2, v k. ú. Pfiívoz, lokalita ul. Macha-

rovy a Libu‰iny, za podmínky prodeje po ko-

laudaci stavby (spoleãnost GYNCENTRUM
Ostrava, s. r. o., má zámûr na pozemku vystavût
ambulantní zdravotnické zafiízení ve dvoupo-
dlaÏní budovû s podzemním parkováním),

– ãást pozemku parc. ã. 2635/3, ost. plocha,

z celkové v˘mûry 4322 m2 (cca 3500 m2), ãást

pozemku parc. ã. 3594/3, ost. pl., z celkové v˘-

mûry 1461 m2 (cca 650 m2), pozemek parc. ã.

2635/69, ost. pl., o v˘mûfie 604 m2, v‰e v k. ú.

Mor. Ostrava, lokalita ul. 28. fiíjna, za podmín-

ky prodeje aÏ po kolaudaci stavby (soukrom˘
podnikatel má zámûr na tûchto pozemcích po-
stavit dva objekty o rozloze asi 19 800 m2 admi-
nistrativních prostor, vãetnû doprovodn˘ch slu-
Ïeb, stravovacích zafiízení, ubytovacích pro-
stor, a dále podzemní parkovi‰tû).

◆ ZMOb nepfiijalo usnesení k návrhu za-
dání zmûny ã. 2006/02 Územního plánu mûs-
ta Ostravy (jedná se o pozmûnûní funkãního
vyuÏití území v lokalitû mezi ul. Muglinovskou,
Sokolskou tfi. a Hru‰ovskou, a tím o zvût‰ení
funkãních plochy „Obãanská vybavenost“ na
úkor plochy „Sportovní areály“).

◆ ZMOb rozhodlo prodat dÛm SenováÏ-
ná 12 s pfiíslu‰n˘mi pozemky, a zfiídit 
zástavní právo a vûcné právo pfiedkupní
k uveden˘m nemovitostem, Bytovému druÏ-
stvu SenováÏná 12 za 795 849 Kã. 

◆ ZMOb rozhodlo o prodeji pozemku
o v˘mûfie 419 m2, v k. ú. Mor. Ostrava v lo-
kalitû ul. ·krétovy, spoleãnosti KORAS Tra-
de, spol. s r. o. (za cenu 1004,70 Kã/m2, tj. cel-
kem 420 970 Kã, za podmínky zfiízení bezplat-
ného vûcného bfiemene pfiístupu a pfiíjezdu pro
vlastníka sousedních pozemkÛ). 

◆ ZMOb rozhodlo poskytnout 30% slevu
z kupní ceny domÛ podle Zásad pro prodej
domÛ, bytÛ, nebytov˘ch prostorÛ a souvise-
jících pozemkÛ: Ahepjukova 21 (499 288 Kã
Bytovému druÏstvu Ahepjukova 21), Ahepju-
kova 1 (557 357 Kã Bytovému druÏstvu Ahep-

jukova l), Bieblova 20 (188 247 Kã spoluvlast-
níkÛm), Engelmüllerova 4 (505 188 Kã Byto-
vému druÏstvu Engelmüllerova 4), Foerstero-
va 21 (131 527 Kã spoluvlastníkÛm)), Gen. Ja-
nou‰ka 8 (290 380 Kã Bytovému druÏstvu Gen.
Janou‰ka 8), Gen. Janou‰ka 12 (316 240 Kã
Bytovému druÏstvu Gen. Janou‰ka 12), Jílová
10 (106 986 Kã vlastníkovi), Na ·iroké 18
(259 740 Kã Bytovému druÏstvu NASIR 18),
Sokolská 115 (472 356 Kã Bytovému druÏstvu
Sokolská 115), Bachmaãská 7 (246 425 Kã
Bytovému druÏstvu Bachmaãská 7), Gajdo‰o-
va 14 (308 242 Kã Bytovému druÏstvu Gajdo-
‰ova 14), 28. fiíjna 96 (144 539 Kã vlastníko-
vi). 

◆ ZMOb rozhodlo poskytnout 30% slevu
z kupní ceny bytov˘ch jednotek a spolu-
vlastnick˘ch podílÛ z pfiíslu‰ného pozemku
vlastníkÛm jednotek v domû Slavíãkova 26
(podle v˘‰e uveden˘ch „Zásad pro prodej…“). 

◆ ZMOb souhlasilo s odejmutím domÛ
Îofínská 13 a Palackého 93 vãetnû pfiíslu‰-
n˘ch pozemkÛ z majetku MOb MOaP (prv-
ní dÛm chce mûsto Ostrava prodat a v druhém
by mûla b˘t sluÏebna mûstské policie).

(kot)

V˘bûrové fiízení
Základní ‰kola Ostrava, Gen. Píky 13A,

p. o., vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na místo 
ekonoma (ekonomky) ‰koly. 

PoÏadujeme zaslání strukturovaného Ïivo-

topisu, ovûfiené fotokopie dokladÛ o dosaÏe-

ném nejvy‰‰ím vzdûlání, v˘pis z rejstfiíku

trestÛ, doloÏení délky zamûstnání (praxe

v pfiíspûvkové organizaci ve ‰kolství vítána). 

Potfiebné doklady za‰lete na adresu: Zá-
kladní ‰kola Ostrava, Gen. Píky 13A, p. o.,
Gen. Píky 13A/2975, Ostrava 702 00 do 6.
11. 2006. 

Obálku oznaãte „V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ“.

ZasnûÏené chodníky, silnice, vefiejná pro-
stranství jsou starostí tûch, co je musejí udr-
Ïovat ve schÛdném a sjízdném stavu. Ptáte
se, kdo odpovídá za údrÏbu komunikací
v na‰em mûstském obvodu? Jsou to: 1. Tech-
nické sluÏby Moravská Ostrava a Pfiívoz (tel.
ã. dispeãinku 596 113 596 a 596 112 526,
www.tsmoap.cz), 2. Ostravské komunikace,
a. s., tel. ã. dispeãinku 596 622 922, www.o-
kas.cz) a 3. majitelé pfiilehl˘ch objektÛ.

Je dobré vûdût, jak je údrÏba komunikací roz-

dûlena. Technické sluÏby MOaP zabezpeãují

prÛjezdnost komunikací, kde nejezdí mûstská

hromadná doprava (autobusy, trolejbusy

a tramvaje), dále prÛchodnost parkÛ, námûstí

a jin˘ch vefiejn˘ch prostranství. Ostravské ko-

munikace se zase starají o „pátefiní“ silnice, te-

dy ty, kde jezdí vozidla hromadné dopravy.

MajitelÛm objektÛ pak zÛstává starost

o chodník pfiilehl˘ k jejich nemovitosti. Nemû-

li by zapomínat, Ïe zákon ã. 13/1997 Sb., o po-

zemních komunikacích, v paragrafu 27 uvádí:

„Vlastník nemovitosti, která v zastavûném úze-
mí obce hraniãí se silnicí nebo s místní komu-
nikací, odpovídá za ‰kody, jejichÏ pfiíãinou by-
la závada ve schÛdnosti na pfiilehlém chodní-
ku, která vznikla zneãi‰tûním, náledím nebo
snûhem, pokud neprokáÏe, Ïe nebylo v mezích
jeho moÏností tuto závadu odstranit; u závady
zpÛsobené povûtrnostními situacemi a jejich
dÛsledky takovou závadu zmírnit.“

V zimû nûkdy zpÛsobují problémy rampou-

chy a laviny snûhu padající ze stfiech. Mohou

také zapfiíãinit napfi. zranûní chodcÛ a po‰koze-

ní parkujících vozidel. Majitelé domÛ (vãetnû

spoleãenství vlastníkÛ a bytov˘ch druÏstev) by

si mûli uvûdomit, Ïe nejvhodnûj‰ím fie‰ením,

jímÏ pfiedejdou úrazÛm, není ohrazení budovy,

kter˘m je omezen vstup na chodník, ale tím je

provedení nezbytn˘ch technick˘ch opatfiení na

budovû, aby spad ze stfiechy kolemjdoucí a au-

ta neohroÏoval.

Poznamenejte si
■ Pfiipomínky k zimní údrÏbû tzv. místních

komunikací, k nimÏ patfií vozovky, kde nejezdí

mûstská hromadná doprava, mohou obãané

sdûlit na dispeãinku Technick˘ch sluÏeb Mo-

ravská Ostrava a Pfiívoz (tel. ãísla 596 113 596,

596 112 526, nepfietrÏit˘ provoz od 1. 11. 2006

do 31. 3. 2007). 

■ Pfiipomínky k zimní údrÏbû vozovek, kte-

ré pouÏívá mûstská hromadná doprava, lze sdû-

lit na dispeãinku a. s. Ostravské komunikace

(tel. ãíslo 596 622 922, nepfietrÏit˘ provoz ce-

loroãnû). (k, b)

Dne 6. 9. 2006 odvysílala âeská televize

v poradnû Reportu krátk˘ pofiad, kter˘ sezná-

mil diváky s problémy, jeÏ jsou v domû na Tyr-

‰ovû ul. 19, kde do‰lo k prodeji bytov˘ch jed-

notek. Do bytu, kter˘ je v nejvy‰‰ím podlaÏí

pod stfiechou, pfii siln˘ch de‰tích zatéká. PÛ-

vodním vlastníkem bytové jednotky byla obec,

tedy mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfií-

voz. Obec fie‰ila tuto havarijní situaci prostfied-

nictvím svého správce - LAER, v. o. s., bûÏ-

n˘m postupem. Stfiechu správce opravil nej-

vhodnûj‰ím zpÛsobem, ale problémy se vrace-

ly. Takhle byla situace v televizním vysílání

prezentována. Z dÛvodu ãasového prostoru ob-

vykle vûnovaného reportáÏím tohoto typu nel-

ze problematiku ve vysílání televize dopodrob-

na rozvést. Proto upfiesÀuji: Od poãátku proce-

su privatizace v pfiedmûtném domû, tak jako

u v‰ech prodávan˘ch domÛ, obec zaji‰Èovala

pouze opravy udrÏovací a havarijní. Pfied pro-

dejem je jednáno s budoucími vlastníky byto-

v˘ch jednotek a ti nemají mnohdy zájem 

o opravy vût‰ího rozsahu. Argumentují zejmé-

na podstatn˘m zv˘‰ením ceny bytu v oprave-

ném domû a pfiípadnou nemoÏností koupû

„draÏ‰ího“ bytu, vãetnû vlastní schopnosti si 

opravy zajistit, a to za niÏ‰í ceny. 

Bytové jednotky byly a jsou prodávány za

velice pfiíznivé ceny s ohledem na opotfiebova-

nost a stáfií bytov˘ch domÛ. V konkrétním pfií-

padû na Tyr‰ovû ul. 19 byla nájemnici v pod-

stfie‰ním bytû situace vysvûtlena, bylo jí objas-

nûno, Ïe kupuje nemovitost tak, jak stojí a leÏí,

a ta si dobrovolnû byt od obce koupila. Po pfie-

chodu vlastnictví na svou osobu uÏ jako maji-

telka pozvala k fie‰ení svého problému âeskou

televizi. 

Základním pfiedpisem, podle kterého je rea-

lizován prodej domÛ a bytÛ, je zákon ã.

72/1994 Sb., o vlastnictví bytÛ. Zodpovûdnost

ke spoleãn˘m ãástem domu mají v‰ichni spo-

luvlastníci, nejen b˘val˘ vlastník. V domû na

Tyr‰ovû 19 obec vlastnila v dobû vysílání uve-

deného pofiadu 36% podíl na spoleãn˘ch ãás-

tech domu. V kupních smlouvách byli noví

vlastníci bytov˘ch jednotek informováni, kdo

je správcem domu. Mohli se na nûj obracet

a taky jako nadpoloviãní vût‰ina vlastníkÛ

mohli a mohou sami iniciovat dal‰í cenovû ná-

roãné opravy, na kter˘ch se obec finanãnû po-

dílí uÏ jen podle velikosti svého spoluvlastnic-

kého podílu. 

Obecnû: Obãané, ktefií si kupují byty, si
musí uvûdomit, Ïe okamÏikem vlastnictví
mají nejen práva vypl˘vající z vlastnictví, 
ale i povinnost se o svou nemovitost starat,
tedy i v mezidobí, kdy není ustanoveno spo-
leãenství vlastníkÛ. Tyr‰ova 19 nebyla bûÏ-
n˘m pfiípadem. Stfiecha byla opravována
nûkolikrát, s dobr˘m úmyslem uvést stav
pfiedmûtného bytu do pofiádku, bez náklad-
né investice na její generální opravu. 

JUDr. ZUZANA HORÁKOVÁ, 
odbor správy a prodeje majetku 

Úfiadu MOb MOaP

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA

MùSTSK¯ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ
vyhlásil

Cenu mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz na rok 2006
● Zámûrem vyhlá‰ení Ceny mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz je podpora rozvoje

podnikatelského, spolkového, kulturního, spoleãenského a sportovního Ïivota v mûstském

obvodû Moravská Ostrava a Pfiívoz.

● Cena MOb mÛÏe b˘t udûlena jednomu, dvûma nebo tfiem pofiadatelÛm – organizátorÛm (fy-

zické nebo právnické osobû) v˘jimeãné akce – série akcí, urãené vefiejnosti, a to bez omeze-

ní. V̆ jimeãnost akce konané v interiérech mûstského obvodu (sály, kostely, haly aj.) musí

b˘t podloÏena. Ocenûní bude pfiedstavovat pamûtní listinu s podpisem starosty a finanãní

dar: za 1. místo 100 000 Kã, za 2. místo 50 000 Kã a za 3. místo 25 000 Kã.

● Pfiihlá‰ku na udûlení Ceny MOb mÛÏe podat investor nebo pofiadatel - organizátor akce na

pfiedepsaném formuláfii, kter˘ musí b˘t vyplnûn ve v‰ech bodech a poslán po‰tou na adresu:

Oddûlení ‰kolství a volnoãasov˘ch aktivit, Úfiad mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfií-

voz, Proke‰ovo námûstí 8, 729 29 Ostrava, nebo podán v podatelnû v˘‰e uvedeného úfiadu

nejpozdûji 15 dnÛ pfied realizací akce. Souãástí pfiihlá‰ky bude ãestné prohlá‰ení pofiadatele -

organizátora akce, Ïe není dluÏníkem statutárního mûsta Ostravy. 

● BliÏ‰í informace: oddûlení ‰kolství a volnoãasov˘ch aktivit, Mgr. Vûra Kuchafiová, tel. ã.

599 444 303, e-mail: kucharova@moap.mmo.cz.

● Formuláfi pfiihlá‰ky ke staÏení a úplné znûní statutu Ceny mûstského obvodu Moravská Os-

trava a Pfiívoz jsou na www.moap.cz.

Librex pfiipravuje 
DÛm knihy Librex chystá poslední leto‰ní

program v rámci cyklu Ostrava do svûta –

svût do Ostravy. Ve dnech 29. 11. aÏ 1. 12. to

budou Dny Kanady. Mezi dal‰í zajímavé

programy bude v listopadu patfiit i tfiídenní

akce Tibet v Librexu, konaná ve dnech 8. aÏ

10. 11., kterou pfiipravuje obãanské sdruÏení

M.O.S.T. Ostrava. (ko)

I. kultury (umûleck˘ch aktivit - vizuálního, hudebního, scénického, 
literárního a ostatního umûní)

II. sportu
III. ekologické v˘chovy
IV. volnoãasov˘ch a zájmovû vzdûlávacích aktivit
V. sociální práce a vytváfiení lep‰ích Ïivotních podmínek pro zdravotnû 

postiÏené

✔ O získání úãelov˘ch dotací se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které do 15. 12.

2006 (vãetnû) pfiedloÏí pfiihlá‰ku s pfiílohami (na pfiedepsaném formuláfii) a pfiíslu‰n˘mi ná-

leÏitostmi, dokladujícími jejich ãinnost ãi jinou souvislost s mûstsk˘m obvodem Moravská

Ostrava a Pfiívoz. 

✔ BliÏ‰í informace a formuláfie pfiihlá‰ek: Úfiad mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfií-

voz (budova na Sokolské tfi. 28), oddûlení ‰kolství a volnoãasov˘ch aktivit (vyfiizuje Mgr.

M. ·lachtová, kanceláfi 211, tel. ã. 599 444 278, e-mail: slachtova@moap.mmo.cz).

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení pro poskytování úãelov˘ch dotací pro rok 2007 v oblastech:

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

Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Rekonstrukce Lázní Moravská Ostrava

DoplÀující informace k televizní reportáÏi 

O údrÏbû komunikací v zimû

VYJÁD¤ENÍ SPRÁVCE
K problému se vyjádfiil i zástupce LAER,

v. o. s., ing. Jaroslav Volek:
Úvodem mého vyjádfiení chci podûkovat ve-

dení obecního úfiadu, Ïe vysly‰elo mou prosbu,

aby zmínûnou reportáÏ vysílanou v âeské tele-

vizi doplnilo a okomentovalo. Dovolím si jen

pfiispût malou rekapitulací prÛbûhu stûÏejních

událostí, které podle mého názoru nejvíce 

ovlivnily dûní za poslední dva roky v domû

Tyr‰ova 19: 

Poãátek roku 2003: Byly rozhodnutím b˘-

valého vlastníka (statutární mûsto Ostrava,

mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz)

zahájeny úkony k prodeji domu. Od tohoto da-

ta správce provádûl v domû jen nejnutnûj‰í zá-

chovnou údrÏbu bez vût‰ích oprav, aby nebyla

nav˘‰ena prodejní cena bytov˘ch jednotek.

Prosinec 2004: Do‰lo k prodeji první bytové

jednotky. Bfiezen 2005: Byla naplnûna zákon-

ná podmínka vzniku spoleãenství vlastníkÛ.

Od této doby zákonodárce ukládá do ‰edesáti

dnÛ svolání ustavující schÛze spoleãenství

vlastníkÛ a zvolení jeho statutárních orgánÛ.

Leden 2006: Na základû rozhodnutí rady

mûstského obvodu byla nájemci pfiedmûtného

bytu, kde se projevovalo zatékání, poskytnuta

sleva na nájmu s úãinností od 1. 1. 2005. Kvû-
ten 2006: Iniciátorka pfiedmûtné reportáÏe, 

uvedené v televizním pofiadu Report, kupuje

tento byt a tím se stává spoluvlastníkem domu.

âerven 2006: Správce domu LAER, v. o. s.,

informuje mûstsk˘ obvod o neudrÏitelnosti

vzniklé situace a navrhuje vût‰í opravu stfiechy.

Îel správce nemûl a doposud nemá oprávnûní

k zadání tak rozsáhlé a finanãnû nároãné opra-

vy. Srpen 2006: Iniciování natoãení televizní

reportáÏe spolumajitelkou domu z podstfie‰ní-

ho bytu. 

ZÁVùREM
je‰tû slova JUDr. Zuzany Horákové: Ve zmí-

nûné poradnû Reportu byla zástupcem Krajské

organizace SON âR v Ostravû, Moravskoslez-

sk˘ kraj, doporuãena v˘mûna správce domu.

Jednalo se o radu v obecné rovinû poskytnutou

osobou, která nebyla zfiejmû o problému dosta-

teãnû informována ve v‰ech jeho souvislos-

tech.



z jednání obvodní rady 21. 9. 

■ RMOb schválila 
- návrh plánu investic na rok 2007. (Poãítá

se s novû zahájen˘mi investiãními akcemi – na-
pfi. Regenerace sídli‰tû ·alamouna, Rekon-
strukce Komenského sadÛ, Rekonstrukce ulice
Puchmajerovy aj., na nûÏ je naplánována ãást-
ka 101 mil. Kã. Kromû toho plán zahrnuje in-
vestice, jeÏ byly v investiãním plánu i v tomto
roce, jako rekonstrukce Domu s peãovatelskou
sluÏbou Gajdo‰ova a rekonstrukce stfiechy bu-
dovy Z· Matiãní 5, nacházející se na ul. 30.
dubna. Jejich krytí je zaji‰tûno pfievodem fi-
nanãních prostfiedkÛ z rozpoãtu r. 2006.)

■ RMOb rozhodla
- o vydání souhlasu s umístûním stavby

Rekonstrukce vefiejného osvûtlení oblast
Zelená pro stavebníka statutární mûsto Ostra-

va, na jeho náklady, za podmínky koordinace

se stavbou Regenerace sídli‰tû ·alamouna.

(Pfiedmûtem rekonstrukce je oblast ul. Zelené,
ohraniãená ulicemi 28. fiíjna, V̆ stavní, Hor-
nickou, Havífiskou a Na Jízdárnû.),

- o zadání zakázky na realizaci akce Jung-
mannova 7 – v˘mûna oken, sanace balkonÛ, 
oprava fasády uchazeãi SELNÍK UNIMAPLUS,

s. r. o., Mor. Ostrava (cena 1 956 058,50 Kã),
- o zadání zakázky na realizaci akce Oprava

komunikací Tyr‰ova, Bankovní uchazeãi

STRABAG, a. s., Praha 5 (cena 1 925 757,55 Kã),

- poskytnout penûÏit˘ dar Umûlecké agentu-
fie PRESTO, Mor. Ostrava, ve v˘‰i 20 tis. Kã
na krytí nákladÛ spojen˘ch s natáãením a vy-
dáním hudebního CD s nahrávkami pfiedních
interpretÛ moravskoslezského regionu, 

- o darování pfiebyteãného majetku – 8 ks
star‰ích poãítaãÛ Intel Celeron 366 MHz
vãetnû Windows 98 - Asociaci romsk˘ch ob-
ãansk˘ch sdruÏení MSK, Mor. Ostrava. 

■ RMOb vzala na vûdomí 
- informaci o návrhu obecnû závazné vy-

hlá‰ky statutárního mûsta Ostravy o míst-
ním poplatku za uÏívání vefiejného pro-
stranství a doporuãila její vydání,

- informaci o návrhu obecnû závazné vy-
hlá‰ky statutárního mûsta Ostravy o míst-
ním poplatku ze psÛ a doporuãila její vydá-
ní (pÛjde o novelu vyhlá‰ky 6/2003, která by
mûla sjednotit v˘‰i poplatku pro dÛchodce, kdy
nebudou znev˘hodnûní pfiíjemci více neÏ jed-
noho dÛchodu), 

- informaci o dopravní situaci v podcho-
dech Fr˘dlantsk˘ch mostÛ a uloÏila vedou-
címu investiãního odboru zajistit zpracová-
ní projektové dokumentace pro realizaci
stavby dopravního fie‰ení podle doplnûné
studie Nov˘ pfiíjezd k Fr˘dlantsk˘m mos-
tÛm, zpracované ing. L. Jackem. (kt)
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Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

2. 11. 18.00 hod.
K PRAMENÒM GANGY (INDIE) 
3. 11. 18.00 hod.
P¤ERU·EN¯ VALâÍK (pantomima, ve spo-

lupráci s Alliance Française)

5., 12. a 19. 11. 18.00 hod.
kavárna klubu Atlantik
NEDùLNÍ CHVILKA POEZIE (V. Poláka)

6. 11. kavárna klubu Atlantik 18.00 hod.
V. ROâNÍK FESTIVALU ZÁKLADNÍCH
UMùLECK¯CH ·KOL (liter. dramatick˘ 

obor, ve spol. se ZU· E. Marhuly)

9. 11. 18.00 hod.
JAPONSKÉ POST¤EHY (pfiedná‰ka Ha

Minh, spojená s ochutnávkou tradiãních jídel)

13. 11. 18.00 hod.
STESK KAVÁRENSKÉHO POVALEâE,
díl III. – BRATISLAVA a KO·ICE, RADO-
VAN LIPUS a JÁN ·TRASSER (SR)
(dûjiny kávy a kaváren, ãtení ze vzpomínek li-

terátÛ, malé hudební a divadelní vystoupení,

realizováno s agenturou Lípa slezská a za pod-

pory statutárního mûsta Ostravy)

14. 11. 18.00 hod.
MEXIKO, GUATEMALA (pfiedná‰ka) 

16. 11. vernisáÏ v˘stavy 18.00 hod.
IVA DEDEK – OBRAZY, KERAMIKA

21. 11. 18.00 hod.
âTY¤IKRÁT NAKRÁTKO
Inscenace hry divadla Aureko II Ostrava

23. 11. - 25. 11. 18.00 hod.
NA V¯CHOD

Festival cestování do zemí ex-SSSR a na Balkán

ât - Kavkaz: 18.00 hod. Prielbrusie, 19.00

hod. Bezengi, 20.00 hod. Bombaj

Pá - Stfiední Asie: 18.00 hod. Tian Shan, 19.00

hod. Pamír-Pik Lenina, 20.00 Ferghanská kot-

lina - Pamiro Alai

So - Sibifi a Ukrajina: 17.00 hod. Sajany

a Bajkal, 18.00 hod. Altaj, 19.00 hod. Podkar-

patská Rus, Haliã, Bukovina

27. 11. 18.00 hod.
LAPONSKO (pfiedná‰ka)

28. 11. 18.00 hod.
NAZDAR ANâO! (divadelní pfiedstavení na

motivy povídek A. Berkové z „KníÏky s ãerve-

n˘m obalem“, hraje divadelní soubor pfii klubu

Atlantik)

● ● ●

KOZLO POHYBU - bfii‰ní tance, relaxace 

KaÏdou stfiedu od 17.45 hod.

JÓGA – nejen pro Ïeny 
KaÏdou stfiedu od 19.00 hod.

2. 11. Folk, rock

MANSFIELD TYA (FRANCIE) 
Koncert ve spolupráci sAlliance Française Ostrava

3. 11. Dvojkoncert

F.U.G.A. + BERENICA
4. 11. Koncert

JABLKO≈ 
8. 11. Koncert

NE¤EÎ 
9. 11. Jazz

MICHAL TOKAJ TRIO (POLSKO) - Fes-

tival Jazz & Blues, za podpory MOb MOaP

10. 11. Jazz

JAN SPÁLEN¯ A ASPM - Festival Jazz &

Blues, za podpory MOb MOaP

11. 11. Koncert

KLIPR 
14. 11. v 17.00 hod.
JAZZ TALENT - P¤EHLÍDKA ZU· OS-
TRAVA - MAR. HORY
15. 11. v 18.00 hod.
V. ROâNÍK FESTIVALU OSTRAV-
SK¯CH ZU· 
17. 11. Jazz

KAREL RÒÎIâKA TRIO 
Koncert natáãí âR Ostrava

19. 11. ve 21.00 hod. Koncert v klubu Fabric 

HIRAM BULLOCK GROUP - za fin. pod-
pory mûsta Ostravy a Ministerstva kultury âR
21. 11. Koncert 

DÎUSOV¯ BROUK
22. 11. Koncert

LUBO· POSPÍ·IL + LPG 
23. 11. ve 21.00 hod. Koncert v klubu Fabric 

J.A.R. 
24. 11. Jazz

BORIS BAND COMBINATION 
25. 11. Koncert

OBOROH (s kfiestem CD Nocí mofiem) 

27. 11. v 19.00 hod. Swing 

LR COSMETIC BIG BAND EDY ·UR-
MANA

28. 11. Koncert

SETKÁNÍ CITERISTÒ 
29. 11. Koncert

T 4 (R. DRAGOUN, V. „GUMA“ KUL-

HÁNEK, S. „KLÁSEK“ KUBE·, M. KOP¤I-

VA)

30. 11. Koncert

MARTY HALL - Festival Jazz & Blues, za

podpory MOb Moravská Ostrava a Pfiívoz

1. 11. 17.00 hod.
HRAV¯ MÍâ IV. (volejbal. turnaj dûtí do 15 let)

7. 11. 9.00 a 10.15 hod.
KRIMINALITA MLÁDEÎE (pfiedná‰ka

o právních následcích trestn˘ch ãinÛ) pro Z·

9. 11. 9.00 a 10.30 hod.
ÎÁCI KOPYTO A M≈OUK – POSTRACH
MùSTA (divadelní komedie ze ‰kolního pro-

stfiedí) pro Z·

12. 11. 15.00 hod.
O LÍNÉ BARâE (divadelní pohádka)

14. 11. 14.00 hod. 
Z KOLA VEN! (zábavné odpoledne pro ‰kol.

druÏiny)

15. 11. 17.00 hod.
P¤ESNÁ TREFA (turnaj ve vybíjené mezi

chlapci a dívkami do 15 let)

17. 11. 18.00 hod.
NOâNÍ HVùZDY (kabaret pro dospûlé) 

21. 11. 9.00 a 10.30 hod.
DOSPÍVÁME V ÎENU, MUÎE

pro 6. a 7. tfiídy Z·

24. 11. 17.00 hod.
TANEâNÍ ZÁBAVA (nejen pro seniory) 

26. 11. 18.00 hod. 
NEZMA¤I (koncert oblíbené folk. kapely)

27. 11. 9.00 a 10.30 hod.
NEZMA¤I DùTEM (koncert) pro dûti Z·

29. 11. 9.00 a 10.15 hod.
NÁVYK NA ALKOHOL (pfiedná‰ka o ne-

bezpeãí závislosti a odborná léãba) pro Z·

29. 11. 9.00 a 10.30 hod.
MIKULÁ·SKÁ NADÍLKA (s Hopsalínem

v nebi i pekle)

1. 11. 9.00 a 10.15 hod.
STRA·IDELN¯ SVÁTEK – HALLOWE-
EN (jak se uchránit pfied zl˘mi duchy, zábavn˘

pofiad pro dûti)

3., 10. a 24. 11. 10.00 a 14.00 hod.
VESELÁ ·KOLKA (Ïertíky a hfiíãky pro dûti)

6., 13., 20. a 27. 11. 16.00 hod.
SPORT V AKCI!
Fotbal, basketbal i ping-pong pro v‰echny dûti 

7., 14., 21. a 28. 11. 14.00 hod.
JAK NA TO (pohybové studio pro mládeÏ)

13. – 16. 11. 8.00., 10.00 a 12.00 hod.

PRO DROGY NEMÁ SMYSL UMÍRAT (za

pa‰ování drog si odpykal osm let v thajském

vûzení, beseda s R. Hanykovicsem o tom, co

ho je‰tû ãeká) pro studenty S·

20. a 29. 11. 9.00 a 10.15 hod.
ALKOHOLISMUS (beseda s lékafiem o pfií-

ãinách alkoholismu a jeho dopadu na zdraví) 

pro Ïáky a studenty

23. 11. 9.00 a 10.15 hod.
DO SVùTA! SALAME, EGYPTE (tentokrát

se dûti matefisk˘ch ‰kol „vydají“ za velbloudy,

beduíny a pyramidami)

www.ckv-ostrava.cz

V˘stavní síÀ
do 10. 11.

KATE¤INA ·TENCLOVÁ (1959)
Malífika vytváfiející abstraktní obrazy 

zaloÏené na prÛzkumu pÛsobnosti barev.

Dfiíve se soustfiedila na monochromii 

barevné plochy, v nov˘ch dílech zkoumá

vztah barvy a malífiského gesta. 

od 16. 11. do 29. 12.

JAKUB ·PA≈HEL (1976)
Absolvent ostravské stfiední umûlecké ‰koly

a následnû AVU v Praze, je jednou z nadûjí

ãeské malby. Autora pfiitahuje vlastní 

malífiské gesto, které ve v˘sledku evokuje

vitalitu, melancholii i smutek. 

V˘stavní prostory II. NP
od 26. 10. do 16. 11. 

STRUKTURY V PROSTORU
V̆ stava prací ÏákÛ ZU· Sokolská 15 

od 27. 11. 2006 do 26. 1. 2007

O LOUTCE V POHÁDCE 
V̆ stava prezentující jednotlivé typy loutek

ve znám˘ch pohádkách. Pofiádáno 

ve spolupráci se Slezsk˘m zemsk˘m 

muzeem v Opavû a za finanãní podpory 

statutárního mûsta Ostravy.

tel. 596 138 937
po-pá 10.00 - 17.00   

596 121 765

mimo sobotu 
a nedûli

FRANCOUZSK  ̄PODZIM
(pokraãování filmové pfiehlídky)

1. 11. U konce s dechem (1960, 87 min.) - ne-

stárnoucí drama francouzské „nové vlny”, re-

Ïie J.-L. Goddard, v 17.00 a v 19.30 hod., 2.
a 3. 11. Kdo ví (2001, 157 min.) - podobenství

o Ïivotû a divadle, Itálie versus PafiíÏ, v 17.00

hod., 2. a 3. 11. Pravidelní milenci (2005, 178

min) - revoluãní rok 1968 pohledem mlad˘ch

PafiíÏanÛ, v 19.45 hod.

7. - 10. 11. PRACHY DùLAJ âLOVùKA
âesko, 2006, 90 min.

Kriminální komedie s plejádou ãesk˘ch hercÛ,

kterou inspirovala skuteãná událost. 

V út a ve st v 17.00, ve ãt a v pá v 19.30 hod. 
V·ECHNO NEJLEP·Í

âesko 2006, 93 min.
V. Preiss jako zásadov˘ dÛchodce rozloÏí Ïivot

mladého taxikáfie J. Dolanského. ReÏie M. Kotík. 

V út a ve st v 19.30, ve ãt a v pá v 17.00 hod.
14. - 17. 11. PROPOSITION 

V. Brit., Austrálie, 2005, 104 min.
Western: Drsn˘ pfiíbûh z Austrálie podle scéná-

fie zpûváka a hudebníka N. Cavea. V̆ tvarnû

pozoruhodná, velmi netradiãní a „atmosféric-

ká" záleÏitost. 

V út a ve st v 17.00, ve ãt a v pá v 19.30 hod.
SILENT HILL

Jap., Fran., USA, 2006, 127 min.
Pfiíbûh mladé matky, jejíÏ dcera trpí námûsíãností.

V út a ve st v 19.30, ve ãt a v pá v 17.00 hod.
21. - 23. 11. 
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY

âesko, 2006, 90 min.
Tragikomedie: PsycholoÏka fie‰í Ïivotní situace

klientÛ mlad˘ch, star˘ch, bohat˘ch i chud˘ch,

téÏ duchem. ReÏie V. Chytilová. 

V út a ve st v 19.30, ve ãt v 17.00 hod.
21. - 24. 11. OLD BOY

JiÏní Korea, 2003, 120 min.
Drama: Strhující pfiíbûh novodobého hrabûte

Monte Christa, kter˘ má pouh˘ch 5 dní na pomstu. 

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

28. 11. mimofiádná projekce s delegací tvÛrcÛ

WOJACZEK Polsko, 1999, 90 min
Stylizovan˘ Ïivotní pfiíbûh novodobého pol-

ského prokletého básníka R. Wojaczka. ReÏie

Lech Majewski. V 17.00 a v 19.30 hod.

29. - 30. 11. PÒL âTVRTÉ âR 2006, 90 min
Dokument: Prost˘ Ïivot na Zakarpatské Ukra-

jinû, kde se zastavil ãas. 

Ve st a ve ãt v 17.00 hod.
LIBERTIN V. Brit., 2004, 130 min.
Drama: J. Deep aj. Malkovich excelují ve fil-

mu o ‰íleném, ale geniálním hrabûti. 

Ve st a ãt v 19.30 hod.
FILMOV¯ KLUB

(Zaãátky vÏdy v 17.00 a v 19.30 hod.)
6. 11. DùLNÍKOVA SMRT

Rak., Nûm., 2005, 122 min. 
Dokument: PÛsobivá svûdectví o tak trochu

„netradiãních" povoláních. 

13. 11. COMANDANTE
USA, ·pan., 2003, 99 min. 

Dokument: Kubánská revoluce, kubánská krize,

embargo ze strany USA, souãasn˘ stav Kuby aj. 

20. 11. ÎIVOT BRIANA
V. Brit., 1979, 94 min. 

Legendární ‰estice komikÛ Monty Pythons ve

svém nejúspû‰nûj‰ím filmu. 

27. 11. INÉ SVETY SR, 2006, 78 min. 
Dokument: Portrét rázovit˘ch obyvatel sloven-

ského regionu ·ari‰.

SAREZA
Láznû Moravská Ostrava

Sokolská tfi. 2590
Provozní doba - listopad 2006

Kryt˘ bazén
Po 6.00 -   8.00 12.00 - 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 14.00 - 16.00 17.00 - 21.30

Pá 6.00 -   7.00 8.00 - 19.00

So 8.00 - 17.00

Ne 8.00 - 18.00

Vstupné je ãasovû omezeno v so a ne na dvû 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 - 17.00

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 dovoláte

pfies centrum spojovacích sluÏeb, tj. tel. ã.

599 444 444 (po - pá ve stanovenou dobu)

● Tel. ã. na sekretariát – 599 442 165

599 442 164

● E-mail. adresa - posta@moap.mmo.cz

● Webové stránky - www.moap.cz

● Úfiední deska v podchodu 
pod Fr˘dlantsk˘mi mosty,
elektronická verze na www.moap.cz

● Tel. ã. do spisovny úfiadu 

(stavební archiv)     –  596 623 230

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

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

12.30 do 16 hod.

domu Jirská 32, ã. p. 577, vãetnû pozemku parc. ã. st. 517, zast. plocha a nádvofií, o v˘mûfie 232 m2 v k.

ú. Pfiívoz, obec Ostrava (v souladu se Zásadami pro prodej domÛ, bytÛ, nebytov˘ch prostorÛ a souvise-

jících pozemkÛ)

Celková vyvolávací cena nemovitostí ve v˘‰i 1 918 312 Kã
Prohlídky 8. 11. 2006 9.00 – 9.15 hod. 16.00 – 16.15 hod.

Podmínky v˘bûrového fiízení
1. kolo

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

podatelny Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz (dv. ã. 142) do 10. 11. 2006 - 14.00

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 bude pozváno k osobnímu jednání. Vyvolávací celkovou cenou

nemovitostí bude nejvy‰‰í nabídka 1. kola. Licitovat bude moÏno pouze celkovou vyvolávací cenu.

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

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na prodej

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

Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava

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)
(pfiedchozí uÏívání)

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

28. fiíjna 116 – sklad, kanceláfi

tel. ã. 596 618 362

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

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

tel. ã. 596 115 114 âeskobratrská 611/17 1. NP 2 42,10

– zázemí bufetu

Tyr‰ova 1852/36 1. NP 2 46,42

– prodejna

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.

MÛÏe vás zajímat ■   MÛÏe vás zajímat

Pro chvíle volna 
◆ V galerii Kruh (Zahradní ul.) se mÛÏete do

10. 11. setkat s tvorbou ostravského architekta

a v˘tvarného umûlce Jana Teislera. 

◆ V Ostravském muzeu probíhá aÏ do 10.

12. v˘stava Hala století. Pofiadateli jsou Muze-

um architektury ve Wroclavi a Fakulta stavební

V·B – TU Ostrava. Je vûnována dílu architekta

Maxe Berga a multifunkãní hale, postavené

podle jeho projektu v letech 1911 aÏ 1913. Stav-

ba je v seznamu svûtov˘ch památek UNESCO. 

◆ V galerii Mlejn (NádraÏní ul.) je v rámci

Francouzského podzimu, kter˘ tradiãnû pofiádá

Alliance Française v Ostravû, do 15. 11. v˘stava

Vidût okna. Pfiedstavuje zlomek z fotografické

tvorby v˘tvarníka Jana Sekala z PafiíÏe.

◆ V galerii Beseda (Jureãkova ul.) potrvá od

9. 11. 2006 do 10. 1. 2007 v˘stava dûl Jana

Hendrycha - Plastiky a kresby. 

◆ V galerii Magna (Bieblova ul.) najdete do

17. 11. grafickou tvorbu praÏského v˘tvarníka

Jifiího Sozanského a od 22. 11 do 31. 12. grafiky

Jaroslavy Severové z Prahy. 

◆ Na v˘stavi‰ti âerná louka probûhne ve

dnech 21. aÏ 23. 11. v˘stava Elektrotechnika.

(e)



Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfií-

voz je zfiizovatelem Centra kultury a vzdûlá-

vání Moravská Ostrava, které zahrnuje zná-

mé kluby Parník a Atlantik, dále Minikino,

V˘stavní síÀ Sokolská 26, KZ Jízdárna a do-

nedávna i Kulturní dÛm Gama. Poslední

jmenované zafiízení sídlilo v budovû na Hor-

nopolní ul., ale poãátkem fiíjna se pfiestûho-

valo do prostor v zrekonstruovaném pavilo-

nu A, kter˘ patfií k areálu Základní ‰koly

Gen. Píky na Fifejdách, a dostalo nov˘ ná-

zev - Kulturní zafiízení Gama. Zmûny byly

podnûtem k rozhovoru s fieditelkou CKV

Marii Janákovou. 

Na jaké publikum byla a je zamûfiena
dramaturgie „Gamy“?

„Kulturní dÛm Gama, nyní Kulturní zafiíze-
ní Gama, pokr˘vá pfiedev‰ím potfieby sídli‰tû.
Dramaturgie je zamûfiena jak na pofiady pro
dûti z matefisk˘ch, základních i stfiedních ‰kol,

tak i na stfiední generaci, a to
rÛzn˘mi kurzy a pfiedná‰kami,
dále také na star‰í obãany -
organizují se napfiíklad taneã-
ní veãery pro seniory. Nezapo-
míná se i na programy urãené
v‰em generacím - koncerty
folkového Ïánru, kabarety,
spoleãenské akce a jiné.“

Jak je to se zájmem ve-
fiejnosti o nabízené progra-
my? 

„Myslím, Ïe dramaturgie
KZ Gama rychle reaguje na
poptávku a pfiizpÛsobuje se jí
za pfiedpokladu, Ïe neklesne
kvalita ani úroveÀ pofiadÛ. Za
rok 2005 bylo na 180 akcích
8144 náv‰tûvníkÛ. Urãitû je to
velk˘ poãet programÛ i celko-
vá náv‰tûvnost.“

Bude mít nové sídlo v are-
álu ‰koly vliv na dramatur-
gii KZ Gama? 

„Uvidíme, pokud ano, pak
urãitû kladn˘ … Kulturní zafií-
zení Gama se v‰ak nachází
v prostorách oddûlen˘ch od
‰kolní ãásti budovy a má sa-
mostatné vchody, takÏe my se
opût setkáme s dûtmi ne jako

se ‰koláky, ale jako s náv‰tûvníky na‰ich po-
fiadÛ. 

V‰ichni, kdo zafiízení nav‰tíví, budou pfie-
kvapeni vybavením sálu s klimatizací, vût‰ím
poãtem míst v hledi‰ti, které je stupÀovité
a posuvné. Pochlubit se mÛÏeme i moderní
zvukovou a promítací technikou, pûkn˘m cel-
kov˘m prostfiedím. Je tu i malá cukrárna-ne-
kufiácká kavárniãka s odpoledním provozem,
kde bude také moÏn˘ vstup na internet. Ta jis-
tû pfiiláká studenty a dal‰í obyvatele sídli‰tû.“

Co je‰tû zdÛraznite? 
„Chci slíbit dûtem, ÏákÛm, studentÛm, ale

i celé ‰iroké vefiejnosti, Ïe aãkoliv uÏ pro nû
máme pfiipraveny zajímavé pofiady a akce,
chceme je‰tû zv˘‰it poãet koncertÛ a budeme
rychle reagovat i na poÏadavky pedagogÛ.
Tû‰íme se na v‰echny budoucí náv‰tûvníky
a hosty jak v Kulturním zafiízení Gama, tak
i cukrárnû-kavárnû Gama.“ Text a foto: (kt)

4listopad 2006

Blahopfiejeme
jubilantÛm
z mûstského obvodu 

Moravská Ostrava a Pfiívoz, 
ktefií v listopadu hodlají slavit 

svÛj úctyhodn˘ vûk. 
AÈ proÏívají krásné chvíle 

du‰evní pohody!

Marie Baãkorová 
Marie Dvorníková 
Teofil Filipec 
Vilma Galisová 
Meãislav Jesionka 
Vûra Kymliãková 
Marie Neuwirtová 
Ludmila Purschová 
Emilie ÎiÏlavská 

ziãní zmûny za úãelem zefektivnûní provozu

‰koly, zateplení objektu, obnovení fasády, re-

konstrukci vnitfiních rozvodÛ vody, dále kana-

lizace, topení, elektrorozvodÛ, rozvodÛ poãí-

taãové sítû, elektrického zabezpeãovacího za-

fiízení, obnovu mnoha interiérov˘ch prvkÛ,

jako napfi. dlaÏeb, obkladÛ, barevného fie‰ení

místností, slunolamy aj., 

● obnovu objektu spojovacího krãku s pa-

vilonem C,

● modernizaci atria, kde byla vytvofiena

plocha s dominantním stanov˘m zastfie‰ením

– amfiteátr, kter˘ je urãen pro zájmovou ãin-

nost ÏákÛ, ale bude také vyuÏit pro akce za-

mûfiené na ‰irokou vefiejnost, 

● vytvofiení zázemí pro ãinnost CKV: mul-

tifunkãní sál, klubové místnosti, kanceláfiské

prostory, kavárniãka aj. Text a foto: eva

(Pokraãování ze str. 1)

V pavilonu A
Základní ‰koly

Gen. Píky...

LahÛdky projektu Centrum Ïije 2006 v Komenského sadech a na pfiívozském námûstí Svatopluka âecha
Projekt mûstského obvodu Moravská Os-

trava a Pfiívoz Centrum Ïije 2006 v závûru
léta a na poãátku podzimu nabídl obãanÛm
moÏnost proÏití pohodov˘ch hodin bûhem
dvou velk˘ch programÛ Rozlouãení s létem
& Ostrava in line a Svatováclavského jar-
maku. Kdo je zaÏil ve dnech 17. a 28. záfií,
urãitû pro sebe objevil nûco pfiíjemného.
První akce se konala v Komenského sadech
(foto 1 aÏ 3) a pfiilákala pfiedev‰ím milovní-

ky koleãkov˘ch bruslí nejrÛznûj‰ího vûku.
Pro nû byla pfiipravena fiada soutûÏních
disciplín a v podveãer odstartovaná pro-
jíÏìka mûstem. Sportovních nad‰encÛ pfii-
‰lo hodnû, ti nejlep‰í si odnesli ze soutûÏí
diplomy a drobné dárky. K programu patfii-
lo také loutkové pfiedstavení, které nadchlo
pfiedev‰ím dûti, dále vystoupení kapely ·u-
ba duba band a náv‰tûvníkÛm se nabízely
i dal‰í atrakce. 

Dne 28. 9. se bûhem jarmarku rozzáfiilo
nám. Svatopluka âecha v Pfiívoze pestrou
paletou barev díky stánkÛm s nejrÛznûj‰ím
stylov˘m zboÏím, kost˘mÛm zpûvákÛ a her-
cÛ, ktefií v nûkolikahodinovém programu
pfiipomínali atmosféru doby, v níÏ Ïil kníÏe
sv. Václav. Ná‰ slavn˘ vladafi nemohl jinak,
neÏ se na uvedené námûstí, stejnû jako vlo-
ni, dostavit v doprovodu své druÏiny. Pfiiví-
tal ho tehdej‰í místostarosta na‰eho obvo-

du Mgr. Vilém Antonãík i otec Bogdan
z pfiívozského kostela (foto 5). Zanedlouho
v‰ak kníÏe opût „odjel do minulosti“ a zase
pfii‰ly na fiadu napfi. historické a lidové pís-
niãky, vystoupení ‰ermífiÛ, pfii nichÏ se tajil
dech. Samozfiejmû náv‰tûvníci dobrotami
sytili své Ïaludky a zvlaÏovali hrdla tradiã-
ními i novodob˘mi nápoji. Kdo pfii‰el, ne-
prohloupil. Takov˘ch byly stovky! 

Text a foto: KOT

Chaloupka nabízí 
Rodiãovské sdruÏení Chaloupka, které sídlí

v jednom z pavilonÛ Matefiské ‰koly Repino-

va 19 (naproti V̆ tvarnému centru Chagall),

pfiipravilo na listopad pro vefiejnost fiadu akcí,

napfi. na 7. 11. Jak nosit miminko v ‰átku –

kurz vázání (od 10.30 hod.), na 14. 11. Po-
chod svût˘lek - 3. roãník tradiãního lampio-

nového prÛvodu, kter˘ netradiãnû zahrnuje

i hledání pokladu (od 16.30 hod., je nutno za-

koupit vstupenky alespoÀ t˘den pfiedem!), dá-

le na 13. 11. Podzimní kouzlo svíãky - v˘ro-

ba dekoraãních svíãek (od 16 hod.) a na 27.
11. Pod stromeãek originál – zdobení odûvÛ

malbou na textil. 

Více informací o tûchto a dal‰ích akcích lze

získat na www.rcchaloupka.cz a tel. ãíslech

775 238 166, 777 240 398. 

Otevírací doba herny: Po - ãt od 8.30 do

11.30 a od 14.30 do 17.30, pá od 8.30 do

11.30 hod. (ek) 

Tipy pro dûti 
◆ Dûtské oddûlení Knihovny mûsta Os-

travy v budovû u S˘korova mostu pfiipravilo

na 3. 11. tvÛrãí dílnu pod názvem Barvy pod-

zimu. Od 12 do 17 hod. se v ãítárnû zájemci

seznámí s tzv. mramorovací technikou zdobe-

ní kvûtináãÛ a svíãek. Dne 24. 11. v 15 hod.

zaãne tamtéÏ zábavn˘ soutûÏní program 

Knihovna jako jevi‰tû (akce za pfiispûní mûst-

ského obvodu Mor. Ostrava a Pfiívoz).

◆ Centrum pro rodinu a sociální péãi –
Klub Ámos pfiipravilo program Pojìte si hrát

s panem malífiem Paulem Klee. Je urãen pro dû-

ti do 10 let. Uskuteãní se ve dnech 6. aÏ 12. 11.

v budovû Telepace na Kostelním nám. v Mor.

Ostravû (u kostela sv. Václava) dennû od 14 do

18 hod. Informace na tel. ã. 596 114 209. (k)

Pro fiidiãsk˘ prÛkaz do b˘valé banky 
Víte, Ïe odbor dopravnû správních ãinností Magistrátu mûsta Ostravy uÏ nemá pracovi‰tû na

adrese Ostrava-Vítkovice, ul. V̆ stavní ã. 55? Pfiestûhoval se totiÏ do b˘valé Union banky, tak-

Ïe se nyní nachází v budovû na ul. 30. dubna 35/635 v Moravské Ostravû! Na nové pracovi‰tû

byly pfievedeny ve‰keré ãinnosti t˘kající se registru fiidiãÛ, registrace motorov˘ch vozidel, ale

i pfiestupkové agendy v provozu na pozemních komunikacích. TakÏe také nov˘ fiidiãsk˘ prÛkaz

si budou obãané vyfiizovat právû tam. 

Povinná v˘mûna fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
Vydáno V˘mûna 
od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 do 31. 12. 2007

od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 do 31. 12. 2010

od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 do 31. 12. 2013

Kontakt na informaãní kanceláfi 599 444 899, 
tel. ãísla na agendu ¤P jsou 599 444 815, 599 444 864, 599 444 866, 599 444 844 a 599 444 843.

Dobrovolníci – spoleãníci osamûl˘ch se-

niorÛ, pod tímto názvem probíhá na území

Ostravy jiÏ pát˘m rokem projekt dotovan˘

Magistrátem mûsta Ostravy a Minister-

stvem vnitra âR. V rámci tohoto projektu

pÛsobí stovka dobrovolníkÛ, ktefií bez náro-

ku na odmûnu nav‰tûvují osamûlé seniory

v domácnostech a sociálních ústavech. Stá-

vají se tak jedenkrát t˘dnû jejich spoleãníky,

doprovází je na procházku nebo k lékafii,

pfiedãítají jim a poskytují rÛzné drobné sluÏ-

by. Dobrovolníci mají hrazeno místní jízd-

né, jsou poji‰tûni po dobu v˘konu dobrovol-

nické sluÏby a ãtyfiikrát do roka se zúãastÀu-

jí do‰kolování a v˘mûny zku‰eností. Na‰e

dobrovolnická sluÏba má akreditaci Minis-

terstva vnitra âR. 

Pfied pûti lety nebylo zfiejmé, zda bude nû-

kdo ochoten se do takové ãinnosti zapojit.

Dnes v‰ak je uÏ patrné, Ïe fiadû lidí mÛÏe

pfiiná‰et taková ãinnost potû‰ení. Chcete-li

i vy patfiit mezi nás, mÛÏete zavolat na tele-

fonní ãísla 776 774 157, 603 887 684 a 776

347 326 (staãí prozvonit), ve veãerních ho-

dinách také na ãíslo 596 246 045. 

Ing. JI¤Í KRUPIâKA, 
Senior servis Ostrava

âeská správa sociálního zabezpeãení in-
formuje o zmûnû zákona ã. 155/1995 Sb.,
o dÛchodovém poji‰tûní, která nabude
platnosti od 1. 1. 2007.

Podle ustanovení paragrafu 5 uvedeného

zákona, upraveného podle znûní zák. ã.

109/2006 Sb., jsou úãastny na dÛchodovém

poji‰tûní pouze osoby peãující osobnû o oso-

bu, která je závislá na péãi jiné osoby ve stup-

ni II (stfiednû tûÏká závislost), nebo ve stupni

III (tûÏká závislost) anebo stupni IV (úplná

závislost). To znamená, Ïe osoby, které peãují

o jedince, jejichÏ zdravotní stav nedosahuje

stupnû závislosti II (stfiednû tûÏká závislost)

a vy‰‰ího, nejsou od 1. 1. úãastny dÛchodové-

ho poji‰tûní. 

Dále upozorÀujeme, Ïe podle paragrafu 120

zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏ-

bách, se osoby, kter˘m ke dni 1. 1. 2007 nále-

Ïelo zv˘‰ení dÛchodu pro ãásteãnou bezmoc-

nost, od tohoto data povaÏují za osoby závislé

na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I.

BliÏ‰í informace ke zmûnám v oblasti dÛ-
chodového poji‰tûní lze získat v Okresní
správû sociálního zabezpeãení Ostrava, ul.
Zelená 34a, odd. dÛchodového poji‰tûní,
tel. ã. 596 662 111. (r)

K dÛchodovému poji‰tûní

Neuvûfiitelná kamenná svatba 
Gama nabídne obãanÛm Fifejd nejen tradiãní pofiady 

Osamûl˘m seniorÛm

Kamenná svatba, to je v lidském Ïivotû nû-

co opravdu v˘jimeãného. Pfiedpokládá to

dlouh˘ Ïivot a mnoho a mnoho vzájemné lás-

ky a úcty. Jedná se totiÏ o rodinné spoluÏití po

dobu dlouh˘ch ‰edesáti pûti let. Jenom má-

lokter˘m manÏelsk˘m párÛm se podafií ka-

mennou svatbu oslavit. Dne 23. záfií si vzácné

jubileum pfiipomnûli manÏelé Jarmila a Milo-

slav Glosovi z Moravské Ostravy, a sice

v Kulturním domû Gama v rámci programu

Setkání s jubilanty, kter˘ pravidelnû pfiipravu-

je Aktiv pro obfiady a slavnosti MOb MOaP.

ManÏelÛm Glosov˘m za mûstsk˘ obvod po-

blahopfiála tehdej‰í radní Dagmar Wobofiilová

(foto 3). Vedoucí oddûlení matriky a ohla‰ov-

ny obvodního úfiadu Jana Stanãíková ke ka-

menné svatbû Glosov˘ch fiekla:

„Velice nás potû‰ilo, Ïe jsme
mohli b˘t u této slavnostní pfiíle-
Ïitosti a sdílet úÏasnou atmosfé-
ru obfiadu, na níÏ mûli podíl 
i ostatní jubilanti.“

Pfiejeme manÏelÛm Glosov˘m,

aby si opût zopakovali „ano“ za

pût let pfii svatbû platinové. (kot)
Foto: Kamila Kolowratová


