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Obãané mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz volili v komunálních volbách ve dnech 20. a 21. fiíjna 2006 své zástupce do obvodního a mûstského zastupitelstva. Volby se konaly ve 47 vo-
lebních okrscích MOb MOaP a na jejich správn˘ prÛbûh dohlíÏelo 470 ãlenÛ volebních komisí. Postarali se o to, aby v˘sledky sãítání byly uzavfieny uÏ ve 21.56 hod. dne 21. 10. 2006. Pfii volbách do
zastupitelstva mûstského obvodu byla volební úãast obãanÛ 28,85 %. Text a foto: kot

Krásné Vánoce! 
Pfied námi jsou opût Vánoce! Doba, kdy chce-

me zapomenout na v‰echny drobné i velké ne-
pfiíjemnosti a touÏíme vnímat jen svûtlé stránky
Ïivota. Mnoho z nás uÏ nyní dûlá v‰e pro to, aby
poslední dekáda prosince byla skuteãnû naplnû-
na pfiedev‰ím du‰evní pohodou. Ano, ta by mûla
b˘t hlavním cílem, k nûmuÏ dobûhneme ve spû-
chu v‰edních prosincov˘ch dní. (k)

Ing. Tomá‰ Stodulka
radní
(ODS)

Ing. Jan Stoklasa
radní

(âSSD)

Jana ·tûdroÀová
radní
(ODS)

Tomá‰ Kufiec 
místostarosta

(âSSD)

Michal Bayer
radní

(âSSD)

Michal Hinãica
radní
(ODS)

Ing. Miroslav Svozil
starosta
(ODS)

Ing. Jifií Groll
místostarosta

(ODS)

Ing. Jifií Havlíãek
místostarosta 

(âSSD) 

Zastupitelstvo mûstského obvodu se se‰lo v novém sloÏení 
(Z ustavujícího zasedání) 2. 11. 2006

Ustavující zasedání Zastupitelstva mûstské-

ho obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz po fiíj-

nov˘ch komunálních volbách probûhlo 2. li-

stopadu 2006 a mûlo slavnostní atmosféru.

Jednání zahájil, jak stanoví zákon o obcích,

nejstar‰í zvolen˘ kandidát na ãlena zastupitel-

stva – ing. Milan Adámek. Poté sloÏili v‰ichni

kandidáti svÛj slib: „Slibuji vûrnost âeské re-
publice. Slibuji na svou ãest a svûdomí, Ïe
svoji funkci budu vykonávat svûdomitû, v zá-
jmu obce a jejích obãanÛ a fiídit se Ústavou
a zákony âeské republiky.”

Mûstsk˘ obvod MOaP má pro volební ob-
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ãlenÛ. V tabulce (vpravo) najdete informace

o jejich politické pfiíslu‰nosti, poãtu hlasÛ,

které získali ve volbách aj. SloÏení obvodního

zastupitelstva (dále jen OZ) podle poãtu man-

dátÛ je následující: Obãanská demokratická

strana – 17 ãlenÛ, âeská strana sociálnû de-

mokratická – 9 ãlenÛ, KSâM – 5 ãlenÛ, Stra-

na zelen˘ch – 2 ãlenové a SNK Evrop‰tí de-

mokraté 2 ãlenové. 

NejdÛleÏitûj‰ím bodem programu ustavují-

cího zasedání OZ byla volba devítiãlenné Ra-

dy mûstského obvodu Moravská Ostrava

a Pfiívoz, tj. starosty, tfií místostarostÛ a tzv.

neuvolnûn˘ch ãlenÛ rady. Hlasování bylo ve-

fiejné a do funkcí byli zvoleni v‰ichni kandi-

dáti, které navrhla vítûzná ODS a koaliãní

âSSD. (Klub Strany zelen˘ch a Strany nezá-
visl˘ch kandidátÛ - Evrop‰tí demokraté za
ãlena rady navrhl Franti‰ka VyhÀáka /SZ/.)

Starostou mûstského obvodu se stal ing.
Miroslav Svozil (ODS), místostarosty byli
zvoleni ing. Jifií Groll (ODS), Tomá‰ Kufiec
(âSSD) a ing. Jifií Havlíãek (âSSD). Dal‰í-

mi ãleny obvodní rady se stali: ing. Tomá‰
Stodulka (ODS), Jana ·tûdroÀová (ODS),
Michal Hinãica (ODS), Michal Bayer
(âSSD) a ing. Jan Stoklasa (âSSD).

Starosta Miroslav Svozil uvedl: „Dovol-
te, abych vyjádfiil víru, Ïe tato zvolená rada
pozvedne mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava
a Pfiívoz na evropskou úroveÀ.“ 

Zastupitelé mûstského obvodu MOaP 
âlenové zastupitelstva mûstského Vûk Návrh Politická Poãet
obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz pfiíslu‰nost hlasÛ
(pofiadí podle volební kandidátní listiny)

1. Ing. Miroslav Svozil 49 ODS ODS 4148

2. Ing. Jifií Groll 55 ODS ODS 4081

3. Ing. Tomá‰ Stodulka 53 ODS ODS 4077

4. MUDr. Jifií Heinrich 59 ODS ODS 4140

5. Mgr. Sylvie Tobiczyková 59 ODS ODS 4088

6. Jana ·tûdroÀová 61 ODS ODS 4073

7. Ing. Martin Svozil 36 ODS ODS 4068

8. Ing. Valentina VaÀková 46 ODS ODS 4113

9. Michal Hinãica 21 ODS ODS 4045

10. Ing. Zdenûk Nytra 45 ODS Bez. pol. p. 4119

11. Ladislav Jodlovski 33 ODS ODS 4079

12. Ing. Milan Adámek 66 ODS ODS 4067

13. Ing. Jifií V˘tisk 61 ODS ODS 4095

14. RNDr. Jana Rutová 52 ODS ODS 4134

15. Ing. Karel Baìura 42 ODS ODS 4065

16. Mgr. Andrea Wlochová 31 ODS ODS 4075

17. DiS. David Tich˘ 30 ODS ODS 4058

18. Tomá‰ Kufiec 58 âSSD âSSD 2304

19. Ing. Jifií Havlíãek 54 âSSD âSSD 2295

20. Ing. arch. Yvona Jungová 50 âSSD âSSD 2364

21. Michal Bayer 28 âSSD âSSD 2280

22. Ing. Jan Krsiãka 60 âSSD âSSD 2268

23. Ing. Jan Stoklasa 34 âSSD âSSD 2296

24. BcA. Michal Kubíãek 32 âSSD âSSD 2273

25. Mgr. Jaroslav Sk˘ba 64 âSSD âSSD 2300

26. Mgr. Iva Tichá 28 âSSD âSSD 2297

27. JUDr. Ivan ·tefek 55 KSâM KSâM 1414

28. RSDr. Jaroslav Beãák 57 KSâM KSâM 1380

29. Josef Blahuta 51 KSâM KSâM 1382

30. Ing. Jaromír Fabián 56 KSâM KSâM 1371

31. Jifií Hurta 46 KSâM KSâM 1369

32. Vladimír Polák 29 SNK ED Bez. pol. p. 711

33. Ing. Leopold Sulovsk˘ 52 SNK ED Bez. pol. p. 733

34. PhDr. Franti‰ek VyhÀák 57 SZ SZ 671

35. Bc. Lenka Niklová 42 SZ Bez. pol. p. 702

Rozdûlení zodpovûdnosti 
Zastupitelstvo mûstského obvodu MOaP

svûfiilo novému starostovi a místostarostÛm

zabezpeãování konkrétních úkolÛ takto:

Starosta ing. Miroslav Svozil na úsecích
interního auditu a finanãní kontroly, redakce

Centrum, obrany, bezpeãnosti a ochrany, pro-

jektového manaÏera, financí a rozpoãtu.

Místostarosta ing. Jifií Groll na úsecích
správy a prodeje majetku, správních ãinností.

Místostarosta Tomá‰ Kufiec na úsecích
sociálních sluÏeb, ‰kolství a vyuÏití volného

ãasu.

Místostarosta ing. Jifií Havlíãek na úse-
cích: investic, místního hospodáfiství, dopra-

vy a obchodu.

Stanoveno bylo i zastupování starosty v do-

bû jeho nepfiítomnosti v tomto pofiadí: a) ing.

Jifií Groll, b) Tomá‰ Kufiec, c) ing. Jifií Havlí-

ãek.

âlenové obvodní rady 

Nové vedení mûsta
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva

mûsta Ostravy dne 8. listopadu 2006 byl

zvolen primátorem ing. Petr Kajnar (âSSD)

a do funkcí námûstkÛ primátora byli zvole-

ni: RNDr. Luká‰ Îenat˘, Ph.D. (ODS), ing.

Zdenûk Trejbal (âSSD), Mgr. Lubomír Po-

spí‰il (ODS), Vojtûch Mynáfi (âSSD) a ing.

Dalibor Madej (ODS). Více informací o no-

vé radû a zastupitelstvu mûsta napfi. na

www.ostrava.cz.



V oblasti Fifejd, na pozemcích, kde byla

v minulosti centrální trÏnice (podél. ulice

Hornopolní) a dal‰ích, byla nedávno zahájena

v˘znamná stavba The Orchard Ostrava, která

zmûní charakter této lokality. Stavebníkem je

firma Portal Investments, s. r. o. 

V uvedené oblasti by mûlo po nûkolika eta-

pách v˘stavby vzniknout moderní business

centrum, v nûmÏ budou tfii administrativní bu-

dovy (36 000 m2 plochy), hotelov˘ komplex

(se 185 pokoji), nûkolikapodlaÏní parkovací

objekt ãi pezzerie.

Ke zmínûné stavbû a dal‰ím se vyjádfiil
nov˘ starosta mûstského obvodu ing. Miro-
slav Svozil: „Vítáme takovou investici od
soukromého investora. Doufám, Ïe tato a jiné,
které se v na‰em mûstském obvodu uÏ realizu-
jí nebo pfiipravují, pfiinesou na‰im obãanÛm
nová pracovní místa a centrum mûsta má díky
nim ‰anci totálnû zmûnit svou image. Ostrava
a také mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava

a Pfiívoz ma-
jí omezen˘
i n v e s t i ã n í
r o z p o ã e t ,
proto dáme
velk˘ prostor
p r i v á t n í m
investorÛm.
P o m o h o u
nám dosta-
vût proluky –
nejen na Karolinû, ale také napfi. na Masary-
kovû nám., v Muzejní ulici, na nám. Republi-
ky, na námûstí Dr. E. Bene‰e a jinde. Seriózní
podnikatelé, developefii a investofii dostanou
na na‰í radnici zelenou – nabídneme jim part-
nerství a pomoc. Chceme obvod povznést spo-
leãnû. 

Doufáme, Ïe díky na‰im i soukrom˘m inves-
ticím se mûsto a ná‰ obvod dostanou na úroveÀ
v˘znamn˘ch evropsk˘ch metropolí.“ (k)

V celé âeské republice roste poãet tzv. ka-

pesních krádeÏí. Omezit tento trend má v Os-

travû jedineãn˘ projekt Bezpeãnûj‰í Ostrava –

záleÏitost nás v‰ech. Na jeho realizaci spolu-

pracuje Policie âR, Mûstské fieditelství Ostra-

va, Mûstská policie Ostrava, Dopravní podnik

Ostrava a mûsto Ostrava. Jedním z cílÛ projek-

tu je zapojení samotn˘ch obãanÛ do preventiv-

ní ãinnosti zamûfiené proti tûmto krádeÏím. Co

v tomto smûru tedy mÛÏeme dûlat my, obãané?

Pfiedev‰ím chovat se zodpovûdnû ke sv˘m

vlastním vûcem. To znamená - napfi. nenechá-

vat v obchodech ta‰ky s osobními vûcmi v ná-

kupních vozících, nenosit v kapsách odûvÛ

cennosti, neodkládat mobilní telefony a penû-

Ïenky na stolech v restauracích, barech a jinde.

Lehce pfiístupné batohy na zádech v tlaãenicích

na zastávce MHD nebo

v dopravních prostfied-

cích jsou pro zlodûje

pfiímo vybídnutím k ak-

ci. Pozor bychom si

mûli dávat i na cennos-

ti, které drÏíme v ruce

na ulici. Obratn˘ zlodû-

jíãek je mÛÏe lehce zci-

zit a utéci. 

Je tfieba si uvûdomit, Ïe v dopravních pro-

stfiedcích jsou krádeÏe páchány zejména

v pracovní dobû od 8 do 17 hod., nejãastûji

podle statistiky v tramvajích ã. 2, 8 a l2, v ná-

kupních centrech pak v dobû pfied v˘znamn˘-

mi svátky. 

Od 1. 1. do 31. 8. bylo v Ostravû spácháno

1836 kapesních krádeÏí. V nákupních centrech

jich napfiíklad bylo 30 % (viz graf). 

Obãané mohou na projektu Bezpeãnûj‰í

Ostrava – záleÏitost nás v‰ech participovat

také tím, Ïe nebudou lhostejní v situaci, kdy

jsou svûdky okrádání. Se sv˘mi informace-

mi se mohou obracet na PâR i mûstskou

policii. 

Více o projektu Bezpeãnûj‰í Ostrava – záleÏi-

tost nás v‰ech také na www.ostrava.cz. (ev)

UpozorÀujeme obãany, Ïe dal‰í jednání Za-

stupitelstva mûstského obvodu Moravská Os-

trava a Pfiívoz bude 19. prosince 2006. Pro-

bûhne jako obvykle v zasedacím sále Nové

radnice. SchÛze zaãne v 9 hodin. Zájemci

z fiad vefiejnosti mohou jednání sledovat z vy-

hrazen˘ch míst. 

K návrhu rozpoãtu
● Na programu jednání bude mimo jiné

i návrh rozpoãtu MOb MOaP pro rok 2007.

Obãané se s tímto návrhem mohou seznámit

uÏ od 1. 12. 2006, kdy bude zvefiejnûn na 

úfiední desce, která se nachází v podchodu

Fr˘dlantsk˘ch mostÛ. Zájemci jej najdou také

na webov˘ch stránkách mûstského obvodu,

tedy na adrese www.moap.cz (sekce samos-

práva mûstského obvodu – hospodafiení sa-

mosprávy). 

Písemné pfiipomínky k rozpoãtu lze osobnû

pfiedat na odboru financí a rozpoãtu MOb

(kanceláfi ã. 144), dále zaslat na adresu: Úfiad

mûstského obvodu MOaP, Proke‰ovo nám. 8,

729 29, nebo na e-mailovou adresu: zapleta-

lova@moap.mmo.cz do 18. 12. 2006. Obãan

je mÛÏe vyjádfiit také ústnû pfiímo na prosin-

covém jednání zastupitelstva. (k)

To jsou slova jednoho z politick˘ch vûzÀÛ,

kter˘ byl po II. svûtové válce uvûznûn v trest-

ním tábofie Vojna na Pfiíbramsku - Ladislava

Bohdálka. Pronesl je na slavnostním setkání,

jeÏ pod zá‰titou statutárního mûsta Ostravy

u pfiíleÏitosti listopadového státního svátku -

Dne boje za svobodu a demokracii - uspofiá-

dala Konfederace politick˘ch vûzÀÛ, poboãka

Ostrava. Lze je povaÏovat za motto této akce.

Uskuteãnila se ve foyeru Nové radnice 15. 11.

Bûhem ní bylo mimo jiné pfiipomenuto, Ïe se-

dmnáctého listopadu v r. 1939 zaãal útlak ães-

kého národa nûmeck˘mi fa‰isty a o padesát

let pozdûji v r. 1989 nastoupila na‰e zemû ces-

tu k modernímu demokratickému státu.

Vzpomínky pfiítomn˘ch a slova uznání patfiily

také milionÛm lidí, ktefií v dobû diktátorsk˘ch

reÏimÛ zemfieli nebo byli perzekvování v kon-

centraãních táborech a vûzeních. 

K pamûtní desce umístûné ve foyeru

radnice, vûnované obûtem zla, poloÏili

vûnce a kytice hejtman Moravskoslezské-

ho kraje EvÏen To‰enovsk˘, primátor 

Ostravy Petr Kajnar, za mûstsk˘ obvod

MOaP starosta Miroslav Svozil s místo-

starostou Tomá‰em Kufiecem, dále zá-

stupci Konfederace politick˘ch vûzÀÛ,

Armády âR a dal‰í. 

„Uctíváme památku obûtí boje za demo-
kracii a svobodu. Na jména, jako je Jan 
Opletal, Jan Palach a Jan Zajíc, nesmí
b˘t nikdy zapomenuto, stejnû tak na listo-
pad 1989. Vzpomínku musíme pfiedávat

mladé generaci s nadûjí, Ïe se jí lépe neÏ na‰í
generaci podafií ubránit nesvobodû a totali-
tû,” uvedla NadûÏda Kavalírová, pfiedsedky-

nû Konfederace politick˘ch vûzÀÛ âR 

(foto 2). (ek) 

Poznámka red.: MUDr. NadûÏda Kavalí-

rová byla aktivní ve studentském protikomu-

nistickém hnutí. Zaãátkem bfiezna 1948 byla

vylouãena ze v‰ech vysok˘ch ‰kol v âesko-

slovensku. Pracovala jako zdravotní sestra

v jáchymovsk˘ch dolech, kde pomáhala vûz-

ÀÛm. Za stateãn˘ odpor proti totalitnímu reÏi-

mu byla v listopadu 1956 ve vykonstruova-

ném procesu odsouzena na 5 let a poté dlou-

hodobû perzekvována. Letos v fiíjnu ji prezi-

dent Václava Klaus pfiedal státní vyznamenání

– ¤ád. T. G. Masaryka.

Nejsou Vánoce jako Vánoce. RÛzné jsou

i proto, Ïe je doprovází fiada zvykÛ, které jsou

charakteristické pro urãité kraje a zemû. Se-

znamme se alespoÀ s nûkter˘mi.

Austrálie: Tamûj‰í rodiny rády tráví Váno-

ce venku, protoÏe u nich vrcholí léto, kdo mÛ-

Ïe pak na pláÏích u oceánu. Vánoãní hostina

má vût‰inou formu pikniku, k jídlu se podáva-

jí studené obloÏené mísy, saláty a drÛbeÏ. Pije

se pivo a ovocné ‰Èávy. Nesmí chybût me-

loun! O vánoãních svátcích lidé s oblibou

nav‰tûvují pfiíbuzné a známé, proto jsou dál-

nice pfiecpány. Australané jezdí na náv‰tûvy

stovky a tisíce kilometrÛ a pfiitom jim to neva-

dí.

Brazílie: Vût‰ina obyvatel zemû se hlásí

k fiímskokatolickému náboÏenství a Vánoce

pro nû znamenají slavnostní pfiipomenutí na-

rození JeÏí‰ka. Zdobí se hlavnû umûlé stro-

meãky, stejnû jako v Austrálii a jinde na jiÏní

polokouli. Vût‰ina obyvatel nav‰tûvuje tra-

diãní m‰e v kostelech nebo ty, které se pofiá-

dají pod ‰ir˘m nebem. Na ·tûdr˘ veãer se pfii-

pravuje krocan, podávají se ryby a sladké zá-

kusky, samozfiejmû se rozdávají dáreãky. 

Obyvatelé Brazílie, ktefií jsou pÛvodem

z Afriky, vnesli do tradiãního pojetí Vánoc 

i oslavu boha plodnosti a skliznû Oxalá i bo-

hynû mofie Lemanjá. 

Bulharsko: V této pravoslavné zemi se vá-

noãní svátky slaví ve velké mífie aÏ 6. ledna.

Nûktefií lidé si ale dárky dávají dvakrát: 24.

12. a 6. 1. Malé dûti vûfií, Ïe jim je pod stro-

meãek nosí dûda Koleda. K tradiãním vánoã-

ním jídlÛm patfií vepfiové maso, ãoãka, fazole,

r˘Ïe a zelí. 

Dánsko: Typick˘m vánoãním stromem je

v této zemi smrãek, pr˘ nesmí chybût v Ïádné

domácnosti. K jeho popularitû pfiispûl spiso-

vatel Andersen svou pohádkou. V posledních

letech se u ekologicky sm˘‰lejících lidí ujal

zvyk mít mal˘ strom v kvûtináãi. Na jafie se

vysadí ve volné pfiírodû, nebo na vyhrazen˘ch

místech v mûstsk˘ch parcích. Specialitou

Dánska jsou tzv. vánoãní talífie. PouÏívají se

jako dûkovn˘ dar a porcelánky jimi od r. 1895

zásobují nenasytn˘ pfiedvánoãní trh. 

Finsko: V této zemi nadûluje dárky ne-

jmen‰ím velk˘ Ukko. Má dlouhé bílé vousy,

sahající do pasu, a na hlavû pÛlmetrovou ãer-

venou ãepiãku s rolniãkou. Doprovázejí ho na

kaÏdém kroku veselí muÏíãci, ktefií zlobivé

dûti odváÏejí do ledového království. Finové

fiíkají, Ïe jejich zemû je domovem Santa Clau-

se, kter˘ kaÏdé Vánoce odjíÏdí z Finska nadû-

lovat dárky do celého svûta. Santa Claus pr˘

Ïije za polárním kruhem v nevelké vesniãce

poblíÏ Rovaniemi. 

Polynésie: Lidé Ïijící na korálov˘ch ostro-

vech v Polynésii uÏ nûkolik století v dobû vá-

noãní oslavují narození JeÏí‰ka. Nezapomína-

jí ale na pohanské bohy. Napfiíklad na Havaji,

Tahiti i jinde rozná‰í dárky velk˘ krab s kle-

pety jako bfiitva. Pr˘ kaÏdého, kdo v nûj nevû-

fií, roztrhá na malé kousíãky a hodí rybám do

mofie. 

Mexiko: Oslavy Vánoc se znaãnû li‰í od

evropsk˘ch. Stromky jsou vidût jen v koste-

lech, divadlech, restauracích a ménû v do-

mácnostech. Nahrazuje je tzv. pinata, coÏ je

hlinûn˘ dÏbán na vodu, velik˘ jako sud na ze-

lí, obalen˘ papírov˘m límcem a pefiím, proto-

Ïe má pfiipomínat krocana nebo páva. Dospû-

lí nádobu naplÀují hraãkami a zavû‰ují na

dvefiní rám. Rozbitím pinaty vánoãní oslavy

vrcholí. Dárky, které vypadnou z nádoby, si

lidé musí rozebrat, a protoÏe nejsou oznaãe-

ny lísteãky se jmény obdarovan˘ch, neobejde

se tato záleÏitost bez smíchu, ‰kádlení a kfii-

ku. Mexické Vánoce

pr˘ jsou nejhluãnûj‰í

v kfiesÈanském svûtû.

(Kot)
Zpracováno podle

knihy V. Vavfiinové
Malá encyklopedie
Vánoc
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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 na rok 2007 v oblastech:

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

Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Také soukromé investice zmûní ná‰ obvod

Odpou‰tût mÛÏeme, zapomínat ne

Pozvánka na jednání zastupitelstva 

Odpovûdnost za ‰kody
Odbor místního hospodáfiství, dopravy

a obchodu Úfiadu mûstského obvodu Mo-

ravská Ostrava a Pfiívoz upozorÀuje na ust.

§ 27 odst. 4 zákona ã. 13/1997 Sb., o po-

zemních komunikacích v platném znûní.

Podle toho vlastník nemovitostí odpovídá

za ‰kody, jejichÏ pfiíãinou byla závada ve

schÛdnosti na pfiilehlém chodníku, která

vznikla zneãi‰tûním, náledím nebo snû-

hem, pokud neprokáÏe, Ïe nebylo v mezích

jeho moÏností tuto závadu odstranit nebo

zmírnit. 

Rozsah, zpÛsob a lhÛty odstraÀování zá-

vad ve schÛdnosti stanovuje nafiízení mûsta

Ostravy ã. 9/2005. Je nutno si je pfiipome-

nout zejména v zimním období. (MHDaO)

Poznamenejte si
■ Pfiipomínky k zimní údrÏbû tzv. míst-

ních komunikací, k nimÏ patfií vozovky,

kde nejezdí mûstská hromadná doprava

(trolejbusy, autobusy a tramvaje), mohou

obãané sdûlit na dispeãinku Technick˘ch

sluÏeb Moravská Ostrava a Pfiívoz (tel. ãís-

la 596 113 596, 596 112 526, nepfietrÏit˘

provoz do 31. 3. 2007). 

■ Pfiipomínky k zimní údrÏbû vozovek,

které pouÏívá mûstská hromadná doprava,

lze podat na dispeãinku a. s. Ostravské ko-

munikace (tel. ãíslo 596 622 922, nepfietr-

Ïit˘ provoz celoroãnû). (k)

Kontrolní 
a finanãní v˘bor

Na ustavujícím zasedání obvodního za-

stupitelstva byl zfiízen kontrolní a finanãní

v˘bor a také byli zvoleni jejich ãlenové. 

SloÏení finanãního v˘boru: ing. Milan

Adámek (pfiedseda), ing. Jan Krsiãka, ing.

·tûpán Kvasnica, ing. Tomá‰ Stodulka,

ing. Jan Stoklasa, ing. Valentina VaÀková

a ing. Ivo Zvonár. 

SloÏení kontrolního v˘boru: BcA. Mi-

chal Kubíãek (pfiedseda), Ladislav Jodlov-

ski, Mgr. Jaroslav Sk˘ba, JUDr. Ivan ·te-

fek, Mgr. Iva Tichá, Mgr. Sylvie Tobiczy-

ková, ing. Drahoslav Javorsk˘. (k)

Vánoãní zvyklosti v rÛzn˘ch koutech svûta

Sdûlení nájemcÛm

Nedávejte pfiíleÏitost zlodûjÛm!

bytÛ a nebytov˘ch prostor 
Od 1. 9. 2006 vykonává správu domÛ

a bytÛ v lokalitách dfiívûj‰í pÛsobnosti 

ARES oddûlení správy domovního a by-

tového fondu, které je zaãlenûno do odbo-

ru správy a prodeje majetku Úfiadu mûst-

ského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz.

Sídlo oddûlení a zároveÀ kontaktní místo

s nájemci bytÛ a nebytov˘ch prostor 

je stejné jako u spoleãnosti RK ARES, 

s. r. o., tzn. v budovû NádraÏní 195. 

Telefonick˘ kontakt na ãíslech: 596

624 974, 595 135 043 - úãetní evidence, 596

135 246, 595 135 041 - technici,

596 136 313 - vedoucí. Fax: 595 135 030.

E-mailová adresa: sprava.dbf@seznam.cz.

Úfiední doba: pondûlí a stfieda 8.00 -

11.30, 12.30 – 17 hod. (e)

ulice byt ã. vel. plocha min. poÏadovaná prohlídky dne
v˘‰e nabídky        12. 12.       14. 12.

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

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

Jirská 17 1 1+1 50,23 m2 19 590 Kã 10.15 14.15

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

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

pfii prohlídkách bytÛ:

• pfiihlá‰ku s podmínkami

• formuláfi pro v˘bûrové fiízení

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

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

zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením, Ïadatel odevzdá do 20. 12. 2006 do 15.00 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 uve-

deny na rubu pfiihlá‰ky). 

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

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

Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pronájem bytÛ:

Ohlá‰ení poruchy osvûtlení
Poruchu vefiejného osvûtlení mohou

obãané nahlásit na telefonním ãísle dis-

peãinku Ostravsk˘ch komunikací, a. s. –

595 621 255!

Kapesní krádeÏe v Ostravû 
v období od 1. 1. do 31. 8. 2006

Vysvûtlivky:
31 % jinde

30 % nákupní centra

19 % vozidla MHD

14 % zábavní podniky

4 % zastávky MHD

2 % nespecifikováno



K progra-

mu festivalu

Francouzsk˘

podzim, kte-

r˘ tradiãnû

pofiádá Alli-

ance Françai-

se v Ostravû,

patfiila letos

i v˘stava Vi-

dût okna, na-

cházející se

do 15. listo-

padu v gale-

rii Mlejn (v

NádraÏní ul.).

Ta pfiedstavi-

la zlomek z fotografické tvorby v˘tvarníka

Jana Sekala, autora, kter˘ dlouhá léta Ïije

a tvofií v PafiíÏi. 

Asi tfiicet snímkÛ ostravské v˘stavy Jan Se-

kal vybral ze stovek zábûrÛ pofiízen˘ch ve

Francii, v Izraeli, v âesku a v dal‰ích zemích

v prÛbûhu nûkolika uplynul˘ch let. Vytvofiil

tak zajímav˘ soubor, kter˘ nabízel pohled na

objekty, které jsou kolemjdoucími ãasto míje-

ny i bez pov‰imnutí a pfiitom mají své zvlá‰tní

kouzlo. Na v˘stavû právû ona zdánlivû v‰ední

okna vybízela náv‰tûvníka i ke vstupu do svû-

ta fantazie, v níÏ mohl dohledávat charakte-

ristické rysy osob a krajin, které by se mohly

za kaÏd˘m vyfotografovan˘m, jedineãn˘m 

okenním rámem a sklem nacházet. 

Text a foto: (k)

◆ Ve dnech 1. a 2. 12. se na v˘stavi‰ti usku-

teãní akce Veletrh zdraví - Moravskoslezské

dny zdraví. Pro náv‰tûvníky budou pfiiprave-

ny produkty zdravé v˘Ïivy, pfiírodní kosmeti-

ka, nabídka léãebn˘ch pobytÛ, moÏnost pro-

hlídky zafiízení pro fyzioterapii a dal‰í. Speci-

alizovaná ãást nabídky je urãena seniorÛm.

K dispozici budou i poradenská centra s bez-

platn˘mi vy‰etfieními. 

◆ Dne 1. a 2. také probûhne jiÏ 13. roãník

v˘stavy UãeÀ, stfiedo‰kolák, vysoko‰kolák

a pedagogika. Zájemci na ní mohou snadno

získat souhrnné informace o jednotliv˘ch

‰kolách, nabídkách studijních oborÛ, podmín-

kách pfiijímacích pohovorÛ, moÏnostech mo-

derního vybavení uãeben, ‰kolních pomÛc-

kách aj., pfiípadnû zakoupit nûkteré exponáty. 

(k) 

V hale SAREZA

na Hru‰ovské ul.

v Moravské Ostravû

nedávno probûhl II.

roãník soutûÏe judis-

tÛ Konam Cup. Star-

tovalo na nûm devût

Ïákovsk˘ch druÏstev

(z Moravy a TJ Elán

Blansko z âech).

SoutûÏilo se v desíti

hmotnostních kate-

goriích. Prvenství

z loÀska v soutûÏi

obhájilo druÏstvo

pofiádajícího oddílu

TJ Baník Ostrava. Na snímku je vítûzn˘ t˘m s putovním pohárem. (pa, ko)
Foto: archiv TJ Baník Ostrava

✓ Mûstsk˘ obvod MOaP stejnû jako vloni

má pro dûti a rodiãe pfiipraven˘ pfiedvánoãní

dárek v podobû divadelního pfiedstavení Di-

vadla loutek Ostrava. Zájemci tak mají moÏ-

nost vidût inscenaci PÛjdem spolu do Betlé-

ma, a to dne 16. 12. od 10 hod. Vstup je pro

v‰echny náv‰tûvníky zdarma. Pro dûti bude

pfiipraveno i perníkové pfiekvapení.

✓ Souznûní 2006 - mezinárodní festival ad-

ventních a vánoãních zvykÛ, koled a fiemesel

se v Ostravû uskuteãní 14., 15. a 17. 12. Letos

bude novinkou program na Stodolní ulici. Dne

14. 12. tam zaãne v 18 hod. ObchÛzka s kole-

dou. V klubu Templ bude ve 20 hod. koncert

duchovní hudby. Souznûní vyvrcholí galakon-

certem v Domû kultury mûsta Ostravy. Více

o programu na www.souzneni-festival.cz.

✓ Vánoãní koncert Základní ‰koly a ma-
tefiské ‰koly Ostrãilova se uskuteãní v Janáã-

kovû konzervatofii Ostrava 19. 12. v 17 hod.

✓ Vánoãní koncert, kter˘ organizuje Zá-

kladní ‰kola waldorfská, probûhne v Janáãko-

vû konzervatofii od 16 hod. dne 15. 12.

✓ V prostorách slezskoostravského hra-
du bude od 7. 12. 2006 do 5. 1. 2007 k vidûní

v˘stava Betlémy aneb Vánoce na hradû.

Ov‰em uÏ 5. 12. probûhne akce Mikulá‰ na

hradû, urãená dûtem i dospûl˘m. Zlatá sobota

a nedûle (16. a 17. 12.) bude v hradním pro-

stfiedí vyhrazena koledám, vánoãním zvy-

kÛm, divadelnímu pfiedstavení a nejrÛznûj‰ím

dobrotám. 

✓ V budovû Telepace (Kostelní nám. 2)

pofiádá Centrum pro rodinu a sociální péãi

Dny vánoãních fiemesel, a to 9. a 10. 12. vÏdy

od 14 do 18 hod. 

✓ V katedrále BoÏského spasitele v Os-

travû bude 17. 12. od 15.30 hod. Vánoãní kon-

cert Pavla ·porcla s Collegiem ãesk˘ch fil-

harmonikÛ. Zazpívat pfiijdou dûti z Múzické

‰koly pfii Lidové konzervatofii v Ostravû. âást

v˘tûÏku ze vstupného bude darována na cha-

ritativní úãely. Zaãátek koncertu je v 15.30

hod. Více informací na www.o-range.cz.

✓ Kulturní asociace Nová Akropolis po-

fiádá 3. 12. v 16 hod. Mikulá‰skou nadílku pro

dûti: maÀáskové pfiedstavení a tradiãní nadíle-

ní drobn˘ch dárkÛ. Akce se koná v novém

sídle organizace, v budovû 28. fiíjna 8 (u S˘-

korova mostu).

✓ V Domû kultury mûsta Ostravy vy-
stoupí 5. 12. v 8.30 a 10 hod. v pofiadu Tradi-

ce a zvyky zpûvák, skladatel, textafi, hudebník

a spisovatel Pavel Novák. V pfiedvánoãním

ãase bude zpívat a také vyprávût o ãesk˘ch

a moravsk˘ch tradicích, zvycích a svátcích.

✓ V Galerii 7 (Chelãického ul. 7) do 10.

prosince trvá v˘stava fotografií Jifiího ÎiÏky

Den bez konce. 

✓ V galerii Kruh (Zahradní l) trvá do 8.

12. v˘stava Vynikající v˘robek roku 2006

a ãesk˘ interiér 2006. 

✓ V galerii Na chodbû (Z· Gajdo‰ova) je

aÏ do 8. 1. 2007 v˘stava Poezie v obraze, kte-

rá je prezentací díla ostravského v˘tvarníka

Jana Pafiízka. (kt)
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Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

2. 12. 18.00 hod.
OSTRUÎINY VERSUS BRISK
Zápas Ligy divadelní improvizace

4. 12. 18.00 hod. 
V P¤ÍTMÍ 
TûÏce dekadentní veãer básní a obrazÛ v po-

dání autorÛ N. Záborského a Indyho. Host

veãera rusk˘ zpûvák S. Chouliko.

5. 12. 18.00 hod.
JAZZ VE VLNÁCH ATLANTIKU
Kytarov˘ session ÏákÛ ZU· Eduarda Marhu-

ly

7. 12. 18.00 hod.
INDIE – SVùT LASKAV¯MA OâIMA
12.-13. 12. 18.00 hod.
KUP¤EDU LEVÁ, KUP¤EDU PRAVÁ
aneb P¤IJëTE SE PODÍVAT NA LIDI,
KTE¤Í BY NÁM CHTùLI VLÁDNOUT!
Dokumentární film L. Jablonské o Ïivotû

a názorech mlad˘ch ãesk˘ch leviãákÛ a pra-

viãákÛ

18. 12. kavárna Klubu Atlantik 18.00 hod.
STESK KAVÁRENSKÉHO POVALEâE
– díl IV. VÁNOâNÍ P¤EKVAPENÍ
Setkání R. Lipuse s pfiáteli dobré kávy, tento-

krát nad kavárenskou kulturou nejmenova-

ného mûsta

21. 12. 18.00 hod.
GARHWAL, INDIE, KUMAON, HI-
MÁLAJ 
2. ãást pofiadu cestovatele I. Petra

21. 12. 18.00 hod.
LÍPA SLEZSKÁ - CHRISTMAS PARTY
Endoidní bra‰nafiice reinkarnovaného diva-

delního souboru, Music Club Martinov

● ● ●

KaÏdou stfiedu od 17.45 hod. 

KOUZLO POHYBU
Bfii‰ní tance, relaxace

KaÏdou stfiedu od 18.00 hod.

JÓGA NEJEN PRO ÎENY

1. 12. Etnojazz, klezmer 

NIGUN (MAëARSKO)
2. 12. Koncert

MICHAL PROKOP & FRAMUS 
4. 12. Vokální jazzov˘ kvintet

VOCTAIL
5. 12. Koncert 

VLADIMÍR MI·ÍK & ETC… 
Host: Vlasta Tfie‰Àák

6. 12. Koncert

SUNNY FLOWER 
7. 12. Koncert v klubu Fabric ve 21.00 hod.

MONKEY BUSINESS 
9. 12. Jazz, zaãátek v 19.00 hod.

DANA VRCHOVSKÁ & JI¤Í UR-
BÁNEK BAND 
11. 12. Koncert

VùRA ·PINAROVÁ & BAND 
12. 12. Koncert

BG STYL
13. 12. Koncert

LENKA DUSILOVÁ (host K. Zouny - UK)

14. 12. Koncert 

DOUDA BAND 
15. 12. Kfiest CD

CALATA - LOUTNOU A MEâEM 
17. 12. 6. kolo turnaje ve scrabble

PARNÍKOVÁ GRAND PRIX 
18. 12. Swing, zaãátek v 19.00 hod.

LR COSMETIC BIG BAND EDY ·UR-
MANA
19. 12. Koncert

VÁNOâNÍ LEGENDY SE VRACÍ 
20. 12. Koncert

MARTIN KRATOCHVÍL & TONY AC-
KERMAN 
21. 12. Blues

MORIBUNDUS (P. VITÁSEK, I. O. KRA-

JINA, J. B. PERZYNA, J. OÎANA, L. ·I-

PULA, M. âERMÁK) 

22. 12. Vánoãní koncert pro dva klavíry

JÓZEF SKRZEK & BORIS URBÁNEK 

1. 12. 19.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT - Vladimír Merta
& Jana Lewitová (staré moravské balady)

3. 12. 15.00 hod.
KDO BYL HODN ,̄ AË SE NEBOJÍ!
Mikulá‰ská nadílka pro v‰echny dûti

4. 12. 9.30 hod.
DOSPÍVÁME V ÎENU, MUÎE

pro 6. a 7. tfiídy

Proces dospívání, puberta, tûlesné a psychic-

ké zmûny

6. 12. 9.00 a 10.15 hod.
DOSPÍVÁME V ÎENU, MUÎE
7. 12. 9.30 a 10.30 hod.
ABECEDA PRVNÍ POMOCI pro Ïáky Z·

11. – 15. 12. od 8.00 do 17.00 hod.
VÁNOâNÍ TRADICE aneb ¤EMESLA
V·EHO DRUHU
V̆ roba dáreãkÛ, vánoãních ozdob a pfiáníãek

za pomoci dûtí, moÏnost prodeje vánoãních

umûleck˘ch pfiedmûtÛ

13. 12. 9.00 hod. 

AGRESIVITA DùTÍ (pfiedná‰ka) pro Z·

Umûní asertivity 

18. 12. 9.00 hod.
HOLOCAUST (pfiedná‰ka) pro Z·

Útlak Ïidovského obyvatelstva, koncentraã-

ní tábory 

20. 12. 17.00 hod.
VÁNOâNÍ KONCERT pro vefiejnost

Vystoupení ÏákÛ hudebních kurzÛ

VÁNOâNÍ ¤ÁDùNÍ
27. 12. od 14.00 do 16.00 hod.
âLOVÍâKU, ZLOB SE! (hry a soutûÏe)

28. 12. od 14.00 do 17.00 hod.
JSI NA TAHU! (velk˘ ‰achov˘ turnaj)

29. 12. od 14.00 do 16.00 hod.
JE TO TADY!
Taneãní pfiedsilvestrovské odpoledne

● ● ●
Vyhla‰ujeme v˘tvarnou soutûÏ dûtí Nejhezãí
vánoãní pfiání. V̆ robky urãené pro domovy

dÛchodcÛ, prosíme, pfiedejte do 14. 12. 2006

1., 8., 15. a 22. 12. 10.00 a 14.00 hod.
VESELÁ ·KOLKA (Ïertíky a hfiíãky )

4. 12. 8.15 a 10.00 hod.
TERORISMUS: SKRYTÁ HROZBA

pro S·

Historie, hlavní teroristické skupiny a jejich

metody

4., 11. a 18. 12. 14.00 hod.
JAK NA TO (pohyb. studio pro mládeÏ)

5. a 6. 12. 9.00 a 10.15 hod.
DùTSK¯ ATELIÉR: SVÍâKY V DRÁTù-
NÉ KO·ILCE pro M·

12. 12. 9.00 a 10.15 hod.
KRIMINALITA MLÁDEÎE pro Z·

Nejãastûj‰í trestné ãiny a právní následky

13. 12. 8.15, 9.30 a 10.45 hod.
POLÁRNÍ EXPRES (vánoãní pfiekvapení)

pro M·

19. 12. 15.00 hod.
VÁNOâNÍ LADùNÍ pro vefiejnost

Koncert ÏákÛ hudebních kurzÛ a ZUâ

20. 12. 8.15, 9.30 a 10.45 hod.
NA VÁNOCE DLÚHÉ NOCE pro M· a Z·

Folklorní soubor Hlubinka pfiiblíÏí tradice

a zvyky Vánoc

T¤I VÁNOâNÍ NEJ
27. 12. od 9.00 do 12.00 hod.
NEJRYCHLEJ·Í MÍâEK
Utkání v ping-pongu o titul „Sportovec roku“

28. 12. od 9.00 do 12.00 hod.
NEJKRÁSNùJ·Í OBRÁZEK
SoutûÏ o titul „Malífi roku“

29. 12. od 9.00 do 12.00 hod.
NEJCHYT¤EJ·Í HLAVIâKA
Sudoku a spoleãenské hry, soutûÏ o titul „Hráã

roku“

www.ckv-ostrava.cz

V˘stavní síÀ
do 29. 12. 2006

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 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   

SAREZA
Láznû Moravská Ostrava

Sokolská tfi. 2590
Provozní doba - prosinec 2006

Kryt˘ bazén - plavání vefiejnosti
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 sobotu a nedûli 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.

Provoz od 23. 12.: 23. 12. 8.00 - 18.00, 24.,
25. a 26. 12. zavfieno, 27., 28., 29. a 30. 12.
8.00 - 18.00, 31. 12. a 1. 1. 2007 zavfieno.

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.

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 Hornopolní 2991/63 1. NP 14 489,25

– sál, kuchyÀka, kanceláfie 2. NP

LAER, v. o. s. âeskobratrská 611/17 1. NP 2 42,10

Puchmajerova 9 – zázemí bufetu

tel. ã. 596 115 114

OSM - oddûlení NádraÏní 970/110 2. NP 4 78,00

správy DBF, NádraÏní 195 – kanceláfie, sluÏby

tel. ã. 596 135 246

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.

Úspûch mlad˘ch baníkovsk˘ch judistÛ

Pro chvíle volna a pfiedvánoãní pohodu 

Francouzsk˘ podzim s v˘stavou ve Mlejnû 

Prosinec v Chaloupce
Také v Rodiãovském centru Chaloupka se

pfiipravují na Vánoce (sídlo v M· Repinova

19). Pro maminky a tatínky, ktefií tam zavítají

se sv˘mi maliãk˘mi, se organizuje tento pro-

gram: 2. 12. - vázání adventních vûncÛ (pro

velk˘ zájem nutno se objednat na tel. 724 770

118), 5. 12. MoÏná pfiijde Mikulá‰ (v 16 hod.,

vstupenky je zapotfiebí koupit si dopfiedu).

Ve v˘tvarné dílnû si mohou zájemci udûlat

originální dárky pod stromeãek. Dílna je v dá-

le uvedené dny vÏdy od 9 hod.: 1. 12. – v˘ro-

ba odûvÛ zdoben˘ch malbou, 8. 12. – dárky

vyrobené technikou patchwork, 15. 12. - vá-

noãní ozdoby z drátÛ a korálkÛ. 

Podrobnosti o programu na www.rccha-

loupka.cz. Od 18. 12. 2006 do 3. 1. 2007 je

Chaloupka uzavfiena. (eva)

âerná louka vám nabízí

Milí diváci, Minikino v prosinci nehraje. 

V lednu se na vás budeme tû‰it 

v nov˘ch prostorách, 

v budovû na Kostelní ul. ã. 3 

(za Masarykov˘m námûstím 

u kostela sv. Václava). 

Pfiíjemnou pohodu a ‰Èastné svátky 

i nov˘ rok 2007 

vám pfiejí pracovníci Minikina.



Od záfií se mohou v matefisk˘ch ‰kolách na

Podûbradovû a Varenské ulici chlubit krásn˘-

mi ‰kolními zahradami. Zfiizovatel ‰koliãek,

mûstsk˘ obvod MOaP, byl investorem rekon-

strukãních akcí, které je v˘raznû zmûnily. Ná-

klady na obnovu zahrady M· Podûbradova

byly 3 mil. 796 tis. korun. Její ozdobou jsou

nyní nové hrací prvky a dvû pískovi‰tû (foto

1, 3). Upraveny byly také povrch, vstupní brá-

na, plot aj. ProtoÏe M· se nachází u velmi fre-

kventované komunikace, bylo souãástí rekon-

strukce, která trvala firmû ELSPOL padesát

‰est dnÛ, i vybudování parkovi‰tû, jeÏ slouÏí

rodiãÛm tamních ‰koláãkÛ. 

Obnovení zahrady a její fiíjnové slavnostní

otevfiení bylo dÛvodem pro konání Jablíãkové

slavnosti, na níÏ podaly maminky a uãitelky

dÛkaz o svém kuchafiském umu, prozradila

fieditelka M· Miroslava Pospí‰ilová (foto 2). 

Rekonstrukce zahrady M· Varenská (foto

4, 5) zmûnila celkem 3843 metrÛ ãtvereãních

její plochy, na níÏ byly vybudovány nové

chodníãky, kopec pro sáÀkování ãi vysazen

trávník. K hrám dûtí slouÏí i tady nové hrací

prvky – dfievûné skluzavky, domeãky a dal‰í,

jeÏ jsou umístûny v ‰esti hracích stanovi‰tích. 

Obnova této ‰kolní zahrady firmou 

ELSPOL stála mûstsk˘ obvod 2 mil. 586

tisíc Kã. Slavnostní otevfiení po rekonstrukci

probûhlo také poãátkem fiíjna za pfiítomnosti

dûtí, rodiãÛ a zástupcÛ mûstského obvodu. ¤e-

ditelka Bc. Anna Zaciosová (foto 6) tehdy vy-

slovila pfiání, 

aby areál dlouho

vydrÏel tak krás-

n˘, jako je nyní,

aby nebyl po-

‰kozován tûmi,

kdo uÏ do ‰kolky

dávno nechodí.

Jedna z pfiítom-

n˘ch babiãek, 

Eva ·tefaniãová

z Vrbice, zase 

uvedla: „Mám
tady vnuka. Za-
hrada se mi moc
líbí, cel˘ prostor,
jeho úprava,
a moc také dfie-
vûná loì.“
Text a foto: (kt)

Viktorie a Jaroslav Wenzlovi z Moravské

Ostravy si po padesáti letech zopakovali

svatbu. Tu zlatou mûli 14. fiíjna 2006 v obfiad-

ní síni ostravské Nové radnice. Jejich spoleã-

n˘ Ïivotní pfiíbûh zaãal na Slovensku, kde se

seznámili a spfiátelili. Dûtská láska pak v je-

jich pfiípadû pfierostla v krásn˘ cit dospûl˘ch,

kter˘ dnes stmeluje i velikou rodinu Wenzlo-

v˘ch. ManÏelé spolu vychovali 5 dûtí, tfii

dûvãata a dva chlapce. Jsou na nû velmi hrdi

a tû‰í se také ze ãtrnácti vnouãat a osmi pra-

vnouãat (na snímku jsou s nimi vnuk ·tûpán

a vnuãka Eli‰ka). 

KaÏdodenní v˘chova dûtí byla po léta vût-

‰inou na bedrech paní Viktorie, protoÏe její

manÏel za prací dojíÏdûl mimo bydli‰tû. Teì

pan Jaroslav pfiiznává, Ïe rodina a domácnost

jsou také jeho velk˘m koníãkem. Recept na

‰Èastné a dlouholeté manÏelství mají Wenzlo-

vi takov˘: Ïít v lásce a úctû jednoho k druhé-

mu, umût si navzájem odpou‰tût. (kt)
Foto: Kamila Kolowratová

Federace Ïidovsk˘ch obcí v âR zahájila

v letních mûsících roku 2006 projekt „Mapo-

vání sociálních a zdravotních potfieb Ïidov-

sk˘ch obcí v âR“, kter˘ je podporován Na-

daãním fondem obûtem holocaustu.

Smyslem projektu je vyhledat v celé âeské

republice seniory a sociálnû ãi zdravotnû po-

tfiebné, ktefií potfiebují pomoc v obtíÏn˘ch Ïi-

votních situacích a podmínkách, jsou osamo-

ceni a bez adekvátní pomoci.

Doposud máme pfiehled o sociálních

a zdravotních potfiebách asi 130 osob (napfi.

ãlenÛ Îidovské obce v Ostravû, Terezínské 

iniciativy, Hidden Child, Svazu bojovníkÛ za

svobodu), kter˘m pomáháme zajistit potfieb-

nou péãi. Pfiedpokládáme v‰ak, Ïe existují

i dal‰í osoby, mající vztah k v˘‰e uveden˘m

organizacím, které by mohly mít zájem o na‰i

péãi.

Nabízíme tedy v‰em, ktefií pomoc potfiebu-

jí, aby kontaktovali sekretariát ostravské Ïi-

dovské obce - v dopoledních hodinách na tel.

ã. 596 621 354 nebo v odpoledních hodinách

na tel. ã. 596 613 613 ãi na ãísle mobilního te-

lefonu 723 336 468. Souãasnû prosíme kaÏdé-

ho, kdo si na‰i informaci pfieãte, aby ji se v‰e-

mi kontakty pfiedal dále sv˘m pfiíbuzn˘m

a znám˘m. JI¤INA GAJAROVÁ, 
pfiedsedkynû Îidovské obce v Ostravû

Knihovna informuje
Roãní registraãní poplatek pro ústfiední kni-

hovnu Knihovny mûsta Ostravy (budova

u S˘korova mostu) je stanoven takto: ekono-

micky aktivní obãané platí 200 Kã, studenti

do 26 let, starobní dÛchodci do 70 let a drÏite-

lé prÛkazu ZTTP, osoby evidované na úfiadu

práce, osoby na matefiské a rodiãovské dovo-

lené 100 Kã, dûti do 15 let zaplatí 30 Kã

a právnické osoby 500 Kã. DÛchodci nad 70

let jsou zaregistrováni zdarma! Knihovna

v nedávno zrekonstruované budovû poskytuje

fiadu sluÏeb. Více napfi. na www.kmo.cz. (k)

Vánoãní zpûvohra skladatele Pavla He-
lebranda Jesliãky svatého Franti‰ka opût
ozdobí ostravské Vánoce. Toto hudební dí-
lo bude uvedeno ve dnech 11. a 26. 12.
2006 v kostele svatého Václava (zaãátek
v 17 hod.). Je inspirováno událostmi ze Ïi-

vota Franti‰ka z Assisi a bylo zkomponová-

no v roce 1995 pro Dûtské operní studio (pfii

Národním divadle moravskoslezském v Os-

travû), které vede Lenka Îivocká. Zpûvohra,

inscenovaná reÏisérem Iljou Rackem, mûla

premiéru v r. 1997 na

hudebním festivalu Ja-

náãkovy Hukvaldy.

Pfiedstavení bylo na-

hráno na CD.

V loÀském roce

vznikla my‰lenka dílo

znovu nastudovat a u-

vést je v dobû Vánoc

v kostele sv. Václava,

coÏ se uskuteãnilo.

ReÏie se s nad‰ením u-

jal samotn˘ autor

„Jesliãek“. V novém

nastudování vystupo-

vali nejen zpûváci

Dûtského operního

studia, ale opût pûvci a ãinoherci NDM. Prá-

vû tato inscenace bude uvedena v nejstar‰ím

ostravském kostele i letos. Obsazení sólo-

v˘ch rolí: sv. Franti‰ek – Petr S˘kora nebo

Jifií Halama, sv. Klára – Alexandra Polar-

czyk, ëábel – Martin Gurbal, sedlák Pepino

– Vojtûch Kupka. 

Vánoãní pfiedstavení se uskuteãní za fi-

nanãní podpory mûstského obvodu MOaP.

Vstupenky budou k dostání v Ostravském

informaãním servisu a na místû konání. (ko)

Setkání dfiíve narozen˘ch obãanÛ, organi-

zované mûstsk˘m obvodem MOaP u pfiíleÏi-

tosti fiíjnového mezinárodního Dne seniorÛ,

se uskuteãnilo také letos. Opût, a to po tfietí,

se konalo v prostfiedí oblíbeného klubu Par-

ník pod znám˘m názvem Setkání se seniory.

Zatímco v uplynul˘ch dvou letech byl pro-

gram z pfieváÏné ãásti vyplnûn áriemi ze

slavn˘ch operet a oper, letos své umûní

pfiedvedli ãlenové Souboru písní a tancÛ

Hlubina (foto 2) a Dûtské hudecké muziky

·lahorek ze ZU· Eduarda Rundy ve Slezské

Ostravû. Prostfiedí, v nûmÏ tak ãasto zní

jazz, zaÏilo úplnou invazi lidové muziky

a taneãních kreací, pfiedvádûn˘ch pod do-

hledem umûlecké vedoucí Hlubiny Katefiiny

Maceãkové. Soudû podle potlesku, folklorní

pofiad se seniorÛm líbil. Potvrzují to i slova

devadesáti‰estiletého Franti‰ka Káni (foto

1): „Chodím na Setkání se seniory pravidel-
nû. Folklorní vystoupení se mi moc líbilo.
Za v‰echny pfiítomné seniory a seniorky
bych chtûl je‰tû vyjádfiit dík obvodu, Ïe se
o nás tak stará.“ 

Setkání se seniory probûhlo ve dvou

dnech. Je‰tû je na místû pfiipomenout, Ïe ak-

ci zaji‰Èovalo oddûlení ‰kolství a volnoãaso-

v˘ch aktivit Úfiadu mûstského obvodu Mo-

ravská Ostrava a Pfiívoz a Ïe náv‰tûvníci do-

stali na památku drobné dárky – kvûtiny

a keramická dílka, která pro nû vytvofiily dû-

ti z M· Na Jízdárnû, M· Hornická a M· Le-

chowiczova pod vedením sv˘ch zku‰en˘ch

uãitelek. Text a foto: ekot
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Blahopfiejeme
jubilantÛm

z mûstského obvodu 
Moravská Ostrava a Pfiívoz, 

ktefií v prosinci hodlají oslavit 
svÛj úctyhodn˘ vûk. 

AÈ proÏívají krásné chvíle 
du‰evní pohody!

Helena Bartu‰ková 
BoÏena Bûle‰ová 
BoÏena Buchtová 

Vladimír âechmánek 
Marie Dvofiáková 

Kvûtoslava Dybalová 
Gertruda Heinischová 

Marie Klímová 
Anna  Kubalová

Marie Mat˘sková 
AneÏka Mohylová 

Marie Novotná 
Ludmila Pobofiilová 
Ludmila Potyková 
Rudolf Závadsk˘ 

Tradiãní setkání tentokrát na lidové noteãce

Láska trvající pfies padesát let

Jedineãná inscenace v kostele sv. VáclavaNabízí se pomoc potfiebn˘m 

DÛvodem k radosti jsou obnovené zahrady matefisk˘ch ‰kol 

BohosluÏby na ·tûdr˘ den
Církev bratrská

Modlitebna (28. fiíjna 148)

9.30 a 22.00

âeskobratrská církev evangelická
Tfianovského sál (Husovo nám. 3)

16.00 hod.

¤ímskokatolická církev
Katedrála BoÏského spasitele 

(nám. Msgre ·rámka)
15.00 - pro rodiny s dûtmi

24.00 hod.

Kostel Neposkvrnûného poãetí Panny Marie
(nám. Sv. âecha v Pfiívoze)

23.00 hod.

Kostel sv. Josefa - Don Bosko 
(ul. Vítkovická 28)
15.30 a 22.00 hod.

Slezská církev evangelická augsburského
vyznání

Evangelick˘ kostel (âeskobratrská ul.)

22.00 hod. 

Mezinárodní den tolerance
si Ïáci Z· Matiãní 5 pfii-

pomnûli 16. 11. 2006

projektem Vietnamsk˘

den. Napsali nám, Ïe dÛ-

vodem, proã byla vybrá-

na právû tato zemû, je

skuteãnost, Ïe z cizincÛ,

ktefií nav‰tûvují Z·, je

vietnamská populace nejpoãetnûj‰í. 

Îáky dnem provádûla vietnamská spoluÏaã-

ka, obleãená v typickém odûvu. Dopolední ãin-

nost ve ‰kole podbarvovala vietnamská hudba.

·koláci si tematicky vyzdobili tfiídy. Plnili fiadu

úkolÛ, souvisejících s poznáním zemûpisn˘ch,

kulturních a jin˘ch faktÛ. Informace vyhledá-

vali na internetu, v encyklopediích, v tisku.

Pfiipravili také vietnamské pokrmy, servírova-

né v typickém nádobí, uãili se zacházet s hÛl-

kami. Souãástí byla i ochutnávka ãaje a ovoce.

Pro ‰koláky tato akce znamenala získání

spousty nov˘ch poznatkÛ a zábavu. (k, za)
Foto: archiv Z· Matiãní


