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Základní ‰kola waldorfská, Ostrava, je‰tû

donedávna sídlila v Matiãní ulici ã. 18.

Ov‰em 4. záfií, v první den ‰kolního roku

2006/2007, uÏ na její Ïáky zazvonil zvonek

jinde - ve ‰kolní budovû na ul. Gen. Píky 13.

Tento objekt dfiíve patfiil k pavilonovému

komplexu Z· Gen. Píky (pavilon B), v fiíjnu

loÀského roku byla zapoãata jeho rekon-

strukce s tím, Ïe se stane sídlem Z· waldorf-

ské. Investorem byl mûstsk˘ obvod Morav-

ská Ostrava a Pfiívoz a rekonstrukci provádû-

la firma INTOZA, s. r. o. Obnova „béãka“

stála 30 mil. Kã, uvedl Mgr. Vilém Antonãík,

místostarosta MOb MOaP. Rekonstrukãní

práce skonãily letos v bfieznu, ale do letních

prázdnin se v budovû je‰tû uãili ‰koláci ze Z·

Gen. Píky, protoÏe bylo zapoãato s obnovou

pavilonu A zmínûného ‰kolního komplexu. 

Nové sídlo Z· waldorfské – to si zaslouÏí

oslavu! Samozfiejmû Ïe byla pfii zahájení

‰kolního roku. Pfied zrekonstruovanou budo-

vou se shromáÏdily dûti, které byly obdaro-

vány modr˘mi balonky, dostavili se uãitelé

a také mnozí rodiãe. Pro v‰echny bylo pfii-

praveno vystoupení Ïákovského hudebního

souboru Aulos. S kyticemi pro fieditelku

Mgr. Vlastu Henchozovou pfii‰li starosta

MOb MOaP ing. Lubomír Karpí‰ek a mís-

tostarosta Mgr. Vilém Antonãík (na snímku 3

uprostfied). ¤editelce a v‰em uãitelÛm pak

patfiil jejich upfiímn˘ dík za práci, kterou 

museli odvést v souvislosti se stûhováním

a úpravou prostor v nové ‰kolní budovû. 

Lubomír Karpí‰ek pfiipomnûl, Ïe postup-

ná rekonstrukce fifejdského komplexu vy‰la

z podnûtu V. Antonãíka. Ten k tomu dodává:

„Nûkolikapavilonov˘ komplex Z· Gen. Píky
s plánovanou kapacitou asi 1560 dûtí se uÏ
dávno pfieÏil. Museli jsme úãelnûji vyuÏít
tamní prostory. Proto do‰lo i k pfiestûhování
Z· waldorfské. Komplex star˘ nûkolik desí-
tek let samozfiejmû potfieboval rekonstrukci.
Vût‰ina uÏ je za námi. V roce 2004 probûhla
obnova pavilonu C, kde je velkokapacitní
‰kolní kuchynû s jídelnou a také archiv
mûstského obvodu. Teì, kdyÏ se radujeme
z nového sídla Z· waldorfské, stojíme pfied
dokonãením rekonstrukce pavilonu A Z·
Gen. Píky. UÏ v fiíjnu by mûlo probûhnou je-
ho slavnostní otevfiení v souvislosti s tím, Ïe
v nûm zahájí ãinnost i pfiestûhovan˘ Kultur-
ní dÛm Gama… Pfiál bych si, aby v‰echny

dûti mûly takové krásné barevné ‰koly, 
z nichÏ vyfiazuje pfiíjemná atmosféra. Jsem
totiÏ pfiesvûdãen, Ïe díky takovémuto pro-
stfiedí získají Ïáci kladn˘ vztah k místu, ve
kterém Ïijí.“

● Rekonstrukce pavilonu B
zahrnovala obnovu podlah, v˘mûnu oken,

zhotovení nov˘ch sociálních zafiízení, dispo-

ziãní zmûny za úãelem zefektivnûní provozu

‰koly, dále zateplení objektu, novou fasádu,

vnitfiní rozvody vody, kanalizace, topení 

a elektrorozvody, rozvody poãítaãové sítû,

také instalaci elektrického zabezpeãovacího

zafiízení a mnoha dal‰ích interiérov˘ch prv-

kÛ, napfi. dlaÏeb, obkladÛ aj. 

● Pro Z· waldorfskou byl rovnûÏ zrekon-

struován prostor b˘val˘ch garáÏí v pfiízemí

spojovacího krãku mezi pavilonem A a E,

a to na keramickou dílnu. Zde bylo vytvofie-

no zázemí pro v˘tvarnou ãinnost a také vy-

budováno sociální zafiízení. Dále byly prove-

deny terénní úpravy dvorní ãásti objektu,

kde byl vytvofien dláÏdûn˘ prostor pro míão-

vé a jiné hry. Zhotoven byl i altán urãen˘ pro

exteriérovou uãebnu.

(Tel. ãíslo do ‰koly 597 578 539)
Text a foto: kte

V Z· waldorfské oslavili zahájení ‰kolního roku v novém sídle na Fifejdách 

Ohlédnutí za otevfiením Stodolní ulice
V minulém ãísle na‰eho zpravodaje jsme podrobnûji psali o dokonãení jedné z velk˘ch investiãních akcí

mûstského obvodu, nazvané Rekonstrukce Stodolní ulice. Nyní pfiipomínáme slavnostní otevfiení této obno-

vené komunikace. Uskuteãnilo se 18. srpna, kdy se starosta MOb Moravská Ostrava a Pfiívoz ing. Lubomír

Karpí‰ek (na snímku l vpravo) a ing. Pavel Vítek z dodavatelské firmy ODS-Dopravní stavby Ostrava posta-

rali o pfiestfiiÏení pásky za pfiítomnosti zástupcÛ sdûlovacích prostfiedkÛ a v˘znamn˘ch hostÛ, k nimÏ patfiil

i poslanec Parlamentu âR ing. Radim Chytka (první zleva na ãtvrtém snímku, stojí vedle starosty Karpí‰ka,

námûstka primátora ing. ZbyÀka PraÏáka a místostarosty MOb MOaP ing. Václava Janalíka, za nimi ãlen ob-

vodní rady Vladimír Polák). Pfiítomen byl také projektov˘ manaÏer programu Phare ing. Jifií Kubíãek z praÏ-

ského Centra pro regionální rozvoj âR (na snímku 3 uprostfied) a zástupce ostravské poboãky CRR âR ing.

Miroslav Honûk (foto 3 vlevo). 

Rekonstrukce Stodolní ulice stála 18,2 mil. Kã a obvod ji hradil z jedenáctimilionové dotace Evropské unie

a vlastních finanãních prostfiedkÛ. 

V plánu investic mûstského obvodu MOaP pro rok 2006 jsou také jako samostatné akce zafiazeny obnovy

chodníkÛ v lokalitû Stodolní (asi za 4 mil. Kã), a sice v ul. ·kroupovû, ·ubertovû, Musorgského a Kolejní.

(Dokonãení je plánováno do konce fiíjna). Text a foto: EVA KOTARBOVÁ

Dne 13. 10. 2006 bude zahájen v ostrav-

ském kinû Vesmír (v 18 hod.) 4. roãník Mezi-

národního festivalu outdoorov˘ch filmÛ (sou-

tûÏní pfiehlídka dobrodruÏn˘ch, extrémních,

adrenalinov˘ch a cestopisn˘ch snímkÛ). Potr-

vá aÏ do 21. fiíjna. Projekce více neÏ 50 pfiihlá-

‰en˘ch filmÛ, autorÛ z 10 zemí svûta, budou

probíhat v kinû Vesmír a v klubu Atlantik. Po

promítacím maratonu bude ve zmínûném kinû

nominaãní veãer, uvádûn˘ hercem V. Polá-

kem z ãinohry Národního divadla moravsko-

slezského, a budou vyhlá‰eny vítûzné snímky.

Poté se festival rozjede do 16 mûst âR, aby

po dvou mûsících zakonãil svou pouÈ v Praze.

Producent a pofiadatel - cestovní kanceláfi Tu-

ristika a Hory, s. r. o. - spolu s Centrem kultu-

ry a vzdûlávání MO, za podpory Moravsko-

slezského kraje, mûsta Ostravy a mûstského

obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, pfiipravili

pro zájemce t˘den pln˘ napûtí, kter˘ byste si

nemûli nechat ujít. Více informací na

www.mfof.cz. (K, K) 

V Domû kultury mûsta Ostravy budou pro-

bíhat 12. a 13. 10. 2006 Dny seniorÛ v rámci

celostátního kongresu Gerontologické dny

Ostrava. Kongres je nejvût‰í akcí tohoto typu

v âR a je sv˘m obsahem zamûfien na proble-

matiku zdravotnû sociální péãe o seniory. Ge-

rontologické dny jsou urãeny jak pro odborní-

ky, tak i laickou vefiejnost.

Pestr˘ program nabízí, a nejen star‰í gene-

raci, pfiíleÏitost získat od odborníkÛ v pora-

densk˘ch centrech fiadu uÏiteãn˘ch rad a in-

formací. Napfi. jak postupovat, ocitne-li se

ãlovûk v obtíÏné sociální situaci, na jaké dáv-

ky a sluÏby sociální péãe má nárok nebo na

koho se obrátit, chce-li získat pfiíspûvek pfii

péãi o blízkou osobu. Na tûchto dnech se lidé

mohou dozvûdût o poskytovan˘ch sluÏbách

v domovech dÛchodcÛ ãi domovech s peãova-

telskou sluÏbou, o osobní asistenci nebo o tís-

Àové péãi pro seniory, a také tfieba o tom, jak

zv˘‰it svou bezpeãnost. V mûfiícím centru si

zájemci mohou nechat zmûfiit tlak, osteoporó-

zu, glukózu v krvi, cholesterol, tuky, vy‰etfiit

chodidla aj. Po oba dny se budou konat pfied-

ná‰ky a besedy o kvalitû Ïivota ovdovûl˘ch

seniorÛ, o moÏnostech péãe o seniory v âR,

o správné v˘Ïivû v seniorském vûku i o ãin-

nosti v klubech dÛchodcÛ. Tûm, jeÏ propadli

surfování po internetu, bude k dispozici poãí-

taãová uãebna. V prostorách kulturního domu

bude probíhat v˘stava zdravotnick˘ch pomÛ-

cek a lékÛ s moÏností v˘hodnû zakoupit nû-

které prezentované produkty. Zajímavá bude

také poradna pro odvykání koufiení a sniÏová-

ní nadváhy. Vstup na v‰echny tyto aktivity
je zdarma ve ãt od 15 do 17 hod. a v pá od 9
do 13 hod. ANNA KARASOVÁ, K

Mûstsk˘ obvod 
Moravská Ostrava a Pfiívoz

Proke‰ovo námûstí 8, 729 29 Ostrava
vyhla‰uje

v˘bûrové fiízení pro poskytování 
úãelov˘ch dotací na rok 2007 

v oblastech:

I. kultury (umûleck˘ch aktivit - vizuál-
ního, hudebního, scénického, literár-
ního a ostatního umûní)

II. sportu
III. ekologické v˘chovy
IV. volnoãasov˘ch a zájmovû vzdûláva-

cích aktivit
V. sociální práce a vytváfiení lep‰ích Ïi-

votních podmínek pro zdravotnû po-
stiÏené

◆ O získání úãelov˘ch dotací se mohou 

ucházet fyzické i právnické osoby, které do

15. prosince 2006 (vãetnû) pfiedloÏí pfiihlá‰-

ku s pfiílohami (na pfiedepsaném formuláfii)

a pfiíslu‰n˘mi náleÏitostmi, dokladujícími

jejich ãinnost ãi jinou souvislost s mûst-

sk˘m obvodem Moravská Ostrava a Pfiívoz. 

◆ BliÏ‰í informace a formuláfie pfiihlá-
‰ek: Úfiad mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz (budova na Sokolské tfi.
28), oddûlení ‰kolství a volnoãasov˘ch
aktivit (vyfiizuje Mgr. M. ·lachtová, kance-

láfi 211, tel. ã. 599 444 278, e-mail: slachto-

va@moap.mmo.cz).

Atraktivní pfiehlídka outdoorov˘ch filmÛ 

V Ostravû budou Dny seniorÛ 
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■ Ve dnech 20. a 21. fiíjna probûhnou volby

do zastupitelstev obcí âeské republiky pro

volební období 2006 - 2010 a volby do Senátu

Parlamentu âR (volí se 1/3 nov˘ch poslancÛ).

Na‰eho mûstského obvodu se senátní volby

net˘kají. 

■ Volby do Zastupitelstva mûstského ob-
vodu Moravská Ostrava a Pfiívoz a do Za-
stupitelstva mûsta Ostravy se uskuteãní ve
dnech 20. fiíjna 2006 od 14.00 hod. do 22.00
hod. a 21. fiíjna 2006 od 8.00 hod. do 14.00
hod. 

■ Zastupitelstvo MOb MOaP bude mít
pro volební období 2006 – 2010 35 ãlenÛ 
a Zastupitelstvo mûsta Ostravy 55 ãlenÛ.

■ Právo volit do zastupitelstev obcí a mûst-

sk˘ch obvodÛ má kaÏd˘ obãan âeské republiky,

kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb dosáhl vûku 18

let, je v den voleb v této obci pfiihlá‰en k trvalé-

mu pobytu, a státní obãan jiného státu, kter˘ 

alespoÀ druh˘ den voleb dosáhl vûku 18 let, je

v den voleb v této obci pfiihlá‰en k trvalému po-

bytu a jemuÏ právo volit pfiiznává mezinárodní

úmluva, kterou je âeská republika vázána. 

■ PfiekáÏkami ve v˘konu volebního práva

jsou zákonem stanovené omezení osobní svo-

body z dÛvodu v˘konu trestu odnûtí svobody,

zbavení zpÛsobilosti k právním úkonÛm, zá-

konem stanovené omezení osobní svobody

z dÛvodu ochrany zdraví lidu aj.

■ Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté,
kdy prokáÏe svou totoÏnost a státní obãan-
ství âR (platn˘m obãansk˘m prÛkazem
nebo cestovním pasem âR), popfiípadû
státní obãanství státu, jehoÏ obãané jsou 
oprávnûni volit na území âeské republiky
(platn˘m prÛkazem o povolení k pobytu).

Pokud voliã nemá svÛj obãansk˘ prÛkaz
v pofiádku a nevlastní cestovní pas, mÛÏe
poÏádat o vyhotovení obãanského prÛkazu
bez strojovû ãitelné zóny s dobou platnosti
na 1 rok s pfiiloÏením dvou fotografií. Ma-
gistrát mûsta Ostravy, Gorkého 2, Morav-
ská Ostrava, tento typ obãanského prÛka-
zu vyhotovuje ve dny voleb v souvislosti
s v˘konem volebního práva obãanÛ.

■ Stál˘ seznam voliãÛ vede obecní úfiad sa-

mostatnû pro voliãe, ktefií jsou v této obci pfii-

hlá‰eni k trvalému pobytu. Voliãe, kter˘ není

státním obãanem âeské republiky, zapí‰e na

jeho vlastní Ïádost obecní úfiad do dodatku

stálého seznamu voliãÛ, vedeného jen pro

volby do zastupitelstev obcí. Tento seznam

voliãÛ bude uzavfien dne 18. 10. 2006 v 16.00

hod. 

Znamená to, Ïe voliã vykoná své volební
právo v tom volebním okrsku, ve kterém
byl k tomuto dni veden v evidenci obyvatel
jeho trval˘ pobyt. Zmûna trvalého pobytu
v dobû od uzavfiení seznamÛ do dne konání

voleb nemá na jeho zafiazení do seznamÛ
voliãÛ Ïádn˘ vliv. 

■ Hlasovací lístky budou v‰em voliãÛm

dodány nejpozdûji 3 dny pfiede dnem voleb.

Budou také k dispozici v kaÏdé volební míst-

nosti. 

■ ZpÛsob hlasování
● KaÏd˘ voliã se musí pfied hlasováním 

odebrat do prostoru urãeného pro úpravu hla-

sovacích lístkÛ, jinak mu okrsková volební

komise hlasování neumoÏní, a tam vloÏí do

jedné úfiední obálky hlasovací lístek do zastu-

pitelstva mûstského obvodu a hlasovací lístek

do zastupitelstva mûsta. 

● Voliã mÛÏe hlasovací lístek upravit jed-

ním z uveden˘ch zpÛsobÛ:

1. Oznaãit kfiíÏkem ve ãtvereãku v záhlaví

sloupce pfied názvem volební strany pouze

jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandi-

dátÛm této volební strany v pofiadí podle hla-

sovacího lístku v poãtu, kolik ãiní poãet ãlenÛ

zastupitelstva obce, kter˘ má b˘t v obci volen

(pokud by byla oznaãena tímto zpÛsobem ví-

ce neÏ jedna volební strana, byl by takov˘

hlas neplatn˘). 

2. Oznaãit v rámeãcích pfied jmény kandi-

dátÛ kfiíÏkem toho kandidáta, pro kterého hla-

suje, a to z kterékoli volební strany, nejv˘‰e

v‰ak tolik kandidátÛ, kolik ãlenÛ zastupitel-

stva obce má b˘t zvoleno. (Poãet ãlenÛ zastu-

pitelstva, kter˘ má b˘t v obci zvolen, je uve-

den v záhlaví hlasovacího lístku.) 

Pokud by bylo oznaãeno tímto zpÛsobem

více kandidátÛ, neÏ je stanoven˘ poãet, byl by

takov˘ hlas neplatn˘.

3. Kromû toho lze oba zpÛsoby, popsané

v pfiedchozích bodech, kombinovat, a to tak,

Ïe lze oznaãit kfiíÏkem jednu volební stranu

a dále v rámeãku pfied jménem kandidáta dal-

‰í kandidáty, pro které voliã hlasuje, a to v li-

bovoln˘ch samostatn˘ch sloupcích, ve kte-

r˘ch jsou uvedeny ostatní volební strany.

V tomto pfiípadû je dán hlas jednotlivû ozna-

ãen˘m kandidátÛm. Z oznaãené volební stra-

ny je dán hlas podle pofiadí na hlasovacím líst-

ku pouze tolika kandidátÛm, kolik zb˘vá do

poãtu volen˘ch ãlenÛ zastupitelstva obce.

(Pokud má b˘t voleno napfi. 35 ãlenÛ zastupi-

telstva a je oznaãena volební strana s 35 kan-

didáty a kromû toho 5 kandidátÛ individuálnû

ze sloupcÛ dal‰ích volebních stran, je dáno 

oznaãené volební stranû 30 hlasÛ, a to pro

kandidáty na prvních 30 místech).

Pokud by byla tímto zpÛsobem oznaãena

více neÏ jedna volební strana nebo více kandi-

dátÛ, neÏ je stanoven˘ poãet, byl by takov˘

hlas neplatn˘. 

● Pokud voliã neoznaãí na hlasovacím líst-

ku ani volební stranu, ani Ïádného kandidáta,

hlasovací lístek nevloÏí do úfiední obálky, hla-

sovací lístek pfietrhne nebo vloÏí do úfiední 

obálky nûkolik hlasovacích lístkÛ do téhoÏ

zastupitelstva, je jeho hlas neplatn˘.

■ Voliã, kterému jeho zdravotní stav ne-
dovoluje pfiijít do volební místnosti, mÛÏe
poÏádat ve dny voleb, aby ho ãlenové 
okrskové volební komise nav‰tívili s pfie-
nosnou volební schránkou. Îádosti jiÏ nyní
eviduje paní Nata‰a Luka‰íková na tel. ãís-
le 599 442 415 nebo paní Zuzana Vobecká
na tel. ãísle 599 442 107. 

■ K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbû-

hu voleb ve volební místnosti je kaÏd˘ povi-

nen uposlechnout pokynÛ pfiedsedy okrskové

volební komise. 

■ Úfiad mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz (v budovû Nové radnice
na Proke‰ovû nám. 8) bude v prÛbûhu vo-
leb zaji‰Èovat sluÏbu, která v kanceláfii ãís-
lo 176 vydá vyhotovené obãanské prÛkazy,
a to 20. 10. 2006 od 14.00 do 22.00 hod.
a 21. 10. 2006 od 8.00 do 14.00 hod.

V‰imnûte si!
✓ Zmûny volebních místností pro voleb-

ní okrsky ã. 38 a ã. 39: PÛvodní umístûní
(v dfiívûj‰ích volbách) v Domû s peãova-
telskou sluÏbou, Gajdo‰ova 39b. Nové 
umístûní v Základní ‰kole Ostrava, Gajdo-
‰ova 9!

Nepfiehlédnûte
rozmístûní kontejnerÛ na velkoobjemov˘

odpad v mûsíci fiíjnu a listopadu 

od 20. do 23. 10. 
28. fiíjna 153, Foerstrova 20, Foerstrova 29,

Nedbalova 10, Nedbalova 16, Nedbalova 28,

Nedbalova 38, Zelená 47, Zelená 51, Zelená

61, V̆ stavní 23, Hornická 53

od 23. do 25. 10.
Hornická 47, Havífiská 16, Dr. Malého 45,

Dr. Malého 59, ·alamounská 4, Sportovní 16,

Hornick˘ch uãÀÛ 1, V̆ stavní 45, Gajdo‰ova

39, Gajdo‰ova 48, Uhelná, Zelená 39

od 25. do 27. 10.
Dr. Malého 11, Zelená 31-35, Na ·iroké 8,

Na ·iroké 31, Petra Kfiiãky 6, Petra Kfiiãky

15, Petra Kfiiãky 25, námûstí Jifiího Myrona,

Vítkovická 6, Válcovní 42, Zukalova 

od 27. do 30. 10. 
Ahepjukova 11, Ahepjukova 2, Ahepjukova

4, Ahepjukova 6, Gen. Janou‰ka 2, Lechowi-

czova 7, Lechowiczova 19, Lechowiczova

31, Josefa Brabce 9, Josefa Brabce 21, Josefa

Brabce 35, Gen. Píky 4

od 30. 10. do 1. 11.
Gen. Píky 1A, Gen. Píky 1B, Gen. Píky 12,

Gen. Píky 19, Gen. Píky 26, Oskara Motyky,

Hornopolní 49, Hornopolní 51, Hornopolní

53, Ahepjukova 3, Ahepjukova 23, Gen. Ja-

nou‰ka 12

od 1. do 3. 11.
Cihelní 23, Sládkova 4-6, Sládkova 32,

Sládkova 38, Varenská 4-6, Varenská 18-20,

Hornopolní 35, Bozdûchova 4, Janovského

43, SenováÏná 1-9, Na Fifejdách 1, Na Fifej-

dách 7-9

od 3. do 6. 11.
Podûbradova 60, Podûbradova 61, Podû-

bradova 63, Podûbradova 66, Podûbradova

84, Bieblova 3, Bieblova 22, Bieblova 73,

Gorkého 9, Gorkého 19-23, NádraÏní 64,

NádraÏní 103 

(FA, KOT)

V na‰em obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz probûhnou volby do mûstského a obvodního zastupitelstva 

Upozornûní
Oddûlení matriky a ohla‰ovny Úfiadu

mûstského obvodu Moravská Ostrava

a Pfiívoz upozorÀuje, Ïe ve dnech 21. a 28.

fiíjna nebudou provádûny svatební obfiady

v obfiadní síni Nové radnice, a to v prvém

pfiípadû z dÛvodu voleb do zastupitelstev

obcí a v druhém kvÛli státnímu svátku Dni

vzniku samostatného ãeskoslovenského stá-

tu. (m, k) 

Okrsky a volební místnosti jsou podle místa trvalého bydli‰tû stanoveny v mûstském obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz takto:
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MÛÏe vás zajímat 
z jednání obvodní rady 
dne 10. 8. a 31. 8. 2006 

RMOb rozhodla: 
◆ zv˘‰it od 1. 1. 2007 nájemné u bytÛ ve

vlastnictví statutárního mûsta Ostravy, svû-
fien˘ch na základû Statutu mûstskému obvo-
du Moravská Ostrava a Pfiívoz, na které se
vztahuje jednostranné zvy‰ování nájemné-
ho podle zákona ã. 107/2006 Sb., a to s vyuÏi-
tím maximálního pfiírÛstku mûsíãního ná-
jemného, stanoveného ve sdûlení ã. 333/2006
Ministerstva pro místní rozvoj âR,

◆ ukonãit provoz odtahové sluÏby v pfiís-
pûvkové organizaci Technické sluÏby Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz ke dni 31. 12. 2006
(obvod potfiebuje odtah pouze pro odstraÀová-

ní vrakÛ vozidel, odtah ostatních vozidel bráni-

cích bezpeãnosti silniãního provozu je vûcí Po-

licie âR a Mûstské policie Ostrava),

◆ o zadání zakázky Rekonstrukce chod-
níku âeskobratrská uchazeãi ELSPOL spol.

s r. o., Mor. Ostrava (cena 1 858 525 Kã),

◆ o zadání zakázky Harantova 28 - re-
konstrukce stfiechy objektu Technick˘ch
sluÏeb MOaP uchazeãi RAMSES OSTRAVA,

spol. s r. o., O. Radvanice (cena 3 097 302 Kã), 

◆ o zadání zakázky Rekonstrukce ulice 
Kolejní uchazeãi InÏen˘rské sítû Ostrava, 

s. r. o. (cena 1 753 720 Kã),

◆ o zadání zakázky Rekonstrukce ulice
Jindfiichovy“ uchazeãi Vítûzslav H˘Ïa, O.-

Svinov (cena 2 291 614 Kã),

◆ o zadání zakázky NádraÏní 168 – opra-
va sklepÛ vã. odvûtrání uchazeãi Jan Gregor -

GRESTAV, O.-Vítkovice (cena 1 099 745 Kã),

◆ o pfiidûlení zakázky Rekonstrukce ulice
Chocholou‰kovy zhotoviteli InÏen˘rské sítû

Ostrava, s. r. o. (cena 1 774 210 Kã),

◆ o zadání zakázky Parkovi‰tû Vinafiické-
ho – Palackého zhotoviteli Ostravské stavby,

a. s. (cena 927 628 Kã),

◆ o zadání zakázky Dûtské hfii‰tû Máne-
sova zhotoviteli Ostravské stavby, a. s. (rekon-

strukce dvou stávajících hfii‰È, cena 5 073 102

Kã),

◆ o zadání zakázky Minikino uchazeãi

VSP EXIM, s. r. o., O.-Pfiívoz (vybudování no-

v˘ch prostorÛ pro kino v domû Kostelní 3, ce-

na 5 568 395 Kã), 

◆ zmûnit Smlouvu o nájmu nebytov˘ch
prostor a znûní dodatku ã. 1 k této smlouvû
(V novû uzavíran˘ch smlouvách bude napfi.

obsaÏeno, Ïe nájemné spolu se zálohami za

sluÏby se platí v mûsíãních splátkách pfiedem,

vÏdy k prvnímu dni pfiíslu‰ného kalendáfiního

mûsíce. Dosud to bylo k dvacátému dni).

RMOb schválila: 
◆ vzorové stanovy SMO, mûstského obvo-

du MOaP, pro spoleãenství vlastníkÛ jedno-
tek a uloÏila vedoucímu odboru správy
a prodeje majetku zajistit pfiedávání a do-
poruãování tûchto stanov vznikajícím spole-
ãenstvím jednotek vlastníkÛ pfii zaji‰Èování
ustavujících schÛzí. (kot)

Ostrava porazila Prahu 
SoutûÏ ve squashi, organizovaná pro Ïáky

Z·, má za sebou 3. roãník. Pomyslnou teãku za

ním udûlalo letní utkání Ostrava versus Praha.

Hrálo se jak bodovacím systémem, tak i na cel-

kové umístûní jednotlivcÛ. Ostrava vyhrála

celkovû 38:32. V kategorii chlapcÛ se na 1.

místû umístil J. Toman ze Z· Gen. Píky a M.

Toko‰ ze Z· Kounicova byl druh˘. Sestry V.

a M. Badalovy ze Z· KosmonautÛ obsadily

druhou a tfietí pfiíãku. Hlavní organizátor akce

Franti‰ek Mamula uvedl: „Do projektu bylo
zapojeno témûfi 600 ÏákÛ z osm˘ch a devát˘ch
tfiíd. To, co jsme na poãátku úãastníkÛm slíbili,
jsme bezezbytku splnili. Úspû‰ní reprezentanti
Ostravy v Praze vidûli i exhibici pfiedních hrá-
ãÛ âR v ãele s devítinásobnou mistryní Janou
·meralovou a nav‰tívili téÏ lanové centrum,
kde si vyzkou‰eli lanové nástrahy a lezení po
horolezecké stûnû.“ Dal‰í roãník squashové

soutûÏe bude probíhat v ostravsk˘ch ‰kolách

ve ‰kolním roce 2006/2007. (FM, kot) 

3fiíjen 2006
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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

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.

Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

1., 8., 22. a 29. 10. 18.00 hod.
NEDùLNÍ CHVILKA POEZIE (projekt V.

Poláka v kavárnû klubu Atlantik)

5. 10. 18.00 hod. 
NAROZENINY V GRAND CANYONU
(plavba na kajacích Coloradem, audioviz. pofiad)

7. 10. 19.00 hod.
JEÎEK + VOSKOVEC + WERICH - T¤I
STRÁÎNÍCI CHYTRÉ SRANDY (pásmo

v podání WerichovcÛ)

10. 10. 18.00 hod.
AFRIKA – TANZÁNIE A KE≈A (cestopis)

11. 10. 18.00 hod.
INDICK¯ FESTIVAL – BHADÎAMY (fo-

toprojekce, pfiedná‰ka, tanec aj.) 

13. - 21. 10. klub Atlantik, kino Vesmír 

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOO-
ROV¯CH FILMÒ 2006
Slavnostní zahájení 13. 10. v 18.00 hod. v kinû

Vesmír. Více na www.mfof.cz.

16. 10. Fiducia 18.00 hod.
IVAN KLÍMA – KOSTLIVEC POD KO-
BERCEM A JINÉ PRÓZY (autorské ãtení)

17. 10. kavárna klubu Atlantik 17.00 hod.
HUDEBNù POETICKÉ OBRÁZKY

Z PROVANCE (zahájení Francouzského pod-

zimu 2006 ve spolupráci s Alliance Française)

20. 10. 20.00 hod.
BLBEC K VEâE¤I - Josef ·irhal a Petr
Stryk (komedie, brnûnské divadlo)

24. 10. kavárna klubu Atlantik 18.00 hod.
JAZZ VE VLNÁCH ATLANTIKU (hudební

veãírek ZU· E. Marhuly)

25. 10. 15.00 hod.
SETKÁNÍ SENIORÒ A ZDRAVOTNù PO-
STIÎEN¯CH
Beseda: Hasiãsk˘ sbor Moravskoslez. kraje

26. 10. 19.00 hod.
POEZIE V BARVÁCH + VERNISÁÎ OB-
RAZÒ (D. Pilow, J. Drozd)

27. 10. 18.00 hod.
âTY¤IKRÁT NA KRÁTKO (hra divadélka

Aureko II Ostrava)

30. 10. 18.00 hod.
STESK KAVÁRENSKÉHO POVALEâE –
BERLÍN, RADOVAN LIPUS A SPISOVA-
TEL JAROSLAV RUDI· (cesta kávy dûjinami)

KOUZLO POHYBU – bfii‰ní tance, relaxace.

KaÏdou st od 18 hod., ve ãt od 10 hod. 

3. 10. Jazz, rock, funky 

TRES HOMBRES (RAKOUSKO) - festival

Jazz & Blues 

4. 10. v klubu Fabric Koncert

B. S. P. (O. BALAGE, K. ST¤IHAVKA, M.

PAVLÍâEK, P¤EDKAPELA E. STOILOW)

5. 10. Jazz

FRANTI·EK KOP QUARTET (F. KOP, P.

MALÁSEK, M. LEHK ,̄ P. BADY ZBO¤IL)

- festival Jazz & Blues

6. 10. Koncert

4 DOHODY
9. 10. v 19.00 hod. Dixieland

DIXIELAND ZBY·KA BITTMARA
10. 10. Jazz

VISIT OF MUSIC (CZ/SK/KANADA) - M.

ZBROÎEK, P. MILCOVÁ, J. ·TOLBA, P.

BINDER, E. GOLDIN) - festival Jazz & Blues

11. 10. Koncert

SESTRY STEINOVY
13. 10. Jazz 

FACING WEST TRIO 
14. 10. Koncert

KOA (M. BIHÁRI, F. RABA, O. KHAOUAJ,

C. CALLER) 

17. 10. v klubu Fabric ve 21.00 Koncert

GROOVE COLLECTIVE (USA) - FESTI-
VAL OSTRAVA JAZZ NIGHT
18. 10. Koncert

REVELATION 
18. 10. v klubu Fabric ve 21.00 Koncert

MICHAL HRÒZA SE SKUPINOU („…asi

se nûco dûje Tour 2006“)

19. 10. Jazz 

TOM AND GANG
20. 10. Blues 

LUBO· ANDR·T BLUES BAND 
21. 10. v 19.00 hod. Jazz

DANA VRCHOVSKÁ & JI¤Í URBÁNEK
BAND 

22. 10. 5. kolo turnaje ve scrabble
PARNÍKOVÁ GRAND PRIX 
23. 10. v div. sále DK mûsta Ostravy ve 20.00
RICHARD BONA GROUP (USA) - koncert

24. 10. Blues

MUDCAT (USA) - Festival Jazz & Blues

25. a 26. 10. Koncert

RADÒZA
27. 10. Jazz 

TUTU 
28. 10. Koncert

HOO HOO COCTAIL
30. 10. v 19.00 hod. Swing

LR COSMETIC BIG BAND EDY ·UR-
MANA
31. 10. Jazz

LACO DECZI & CELLULA NEW YORK
(USA) 

Tû‰íme se na vás v novém objektu na ul.
Gen. Píky - v areálu Z· Gen. Píky, Z· wal-
dorfské a SO· waldorfské!
2. 10. 16.00 – 18.00 hod.
DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
Slavnostní otevfiení nov˘ch prostor Kulturního

zafiízení Gama

2. 10. 18.00 hod.
·AJTAR (koncert multiÏánrové kapely)

4. 10. 17.00 hod.
HRAV¯ MÍâ III (volejbal. turnaj dûtí do 15 let)

6. 10. 9.00 a 10.30 hod. 
HOLOCAUST (pfiedná‰ka pro Z· o útlaku Ïi-

dovského obyvatelstva)

12. 10. od 15.00 do 18.00 hod.
DEN ZDRAVÍ (mûfiení cukru, cholesterolu 

a ochutnávky vitaminov˘ch pfiípravkÛ zdarma)

12. 10. 9.00 a 10.30 hod.
VESELÉ P¤ÍBùHY ANIâKY A ZVÍ-
¤ÁTEK (hraje soubor Rolniãka)

13. 10. 19.00 hod.
TÓNY CEST (kapela Tempo di vlak a host)

17. 10. 9.00 a 10.30 hod.
KRIMINALITA MLÁDEÎE (pro Z·) 

18. 10. 17.00 hod.
âERNOBÍLÁ MIâUDA (fotbalov˘ zápas

pro chlapce do 15 let)

22. 10. 15.00 hod.
O SMOLÍâKOVI (pohádka pro dûti i rodiãe)

24. 10. 14.00 hod.
HRAVÉ RÁDIO (zábavné odpoledne pro ·D)

25. 10. 9.00 a 10.30 hod. 
JAKÉ BARVY MÁ PODZIM ANEB HOP-
SALÍN NÁS PROVÁZÍ (roãní období)

27. 10. 17.00 hod.
TANEâNÍ ZÁBAVA (pro stfiední a star‰í ge-

neraci v prostorách na ul. Gen. Píky 13)

● ● ●
Zahajujeme kurzy pro dûti i dospûlé. Infor-
mujte se na tel. ã. 596 611 760!

2., 9., 16., 23. a 30. 10. 15.30 hod. 
SPORT V AKCI! (fotbal, basketbal i ping-

pong pro v‰echny dûti)

3., 10., 17., 24. a 31. 10. 14.00 hod.
JAK NATO (pohyb. studio pro holky a kluky)

3. 10. 8.15, 9.30 a 10.45 hod.
ZELENÁ PANÍ ANEB JAK SE ÎENIL BAR-
TOVICK¯VODNÍâEK (pohádka pro nejmen-

‰í Loutkového divadélka babky Miládky)

6., 13. a 27. 10. 10.00 a 14.00 hod.
VESELÁ ·KOLKA (Ïertíky a hfiíãky pro dûti)

14. 10. od 10.00 do 19.00 hod.
LAN PARTY (pro mladé poãítaãové nad‰ence)

18. a 19. 10. 9.00 a 10.15 hod.

DO SVùËA! OHE FRANCIE (zábavnû na-

uãn˘ program pro dûti) 

24. 10. 9.00 a 10.15 hod. 
NEZAKR¯VEJTE SI OâI (dûtská trápení

fie‰í psycholog) 

26. 10. 8.00 a 10.00 hod.
TERORISMUS: SKRYTÁ HROZBA (pfied-

ná‰ka o historii a metodách teror. skupin)

31. 10. 9.00 a 10.15 hod. 
MÁME RÁDI ZVÍ¤ATA (se zoologem

o nejzajímavûj‰ím ze svûta zvífiat)

● ● ●

Zahajujeme kurzy pro dûti i dospûlé. Infor-
mujte se na tel. ã. 596 626 852!

www.ckv-ostrava.cz

V˘stavní síÀ
od 5. 10. do 10. 11. 2006

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. 

V˘stavní prostory II. NP
do 20. 10. 2006

OD HUSÍHO BRKU K PC
V̆ stava mapující nástroje a náãiní, 

které lidstvo pouÏívalo a pouÏívá 

pfii písemném kontaktu. Realizováno 

ve spolupráci s Muzeem Tû‰ínska a za fi-

nanãní podpory statutárního mûsta Ostravy. 

tel. 596 138 937
po-pá 10.00 - 17.00   

596 121 765

mimo sobotu 
a nedûli

3. - 6. 10. TRISTAN A ISOLDA
VB, USA, 2006, 125 min.

Legendární pfiíbûh o nenaplnûné lásce. 

V út a ve st v 17.00, ve ãt a v pá v 19.30
3. - 6. 10. NEPOHODLN¯

Braz., USA, VB, 2005, 129 min.
Strhující drama. Oscarová hereãka R. Weisz

v roli zavraÏdûné aktivistky Tessy Quayle v se-

verní Keni. 

V út a ve st v 19.30, ve ãt a v pá v 17.00
10. - 13. 10. ZEPTEJ SE PRACHU

USA, 2006, 117 min.
Temperamentní Mexiãanka doufá, Ïe si polep-

‰í sÀatkem se zámoÏn˘m Ameriãanem. 

V út a ve st v 17.00, ve ãt a v pá v 19.30
10. - 13. 10. LUK

J. Korea, Jap., 2005, 90 min.
Pfiíbûh pozdní lásky ‰edesátiletého muÏe

a ‰estnáctileté. 

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

18. 10. DEN EKOFILMU
Projekce snímkÛ s tematikou Ïivotního pro-

stfiedí.

24. - 27. 10. âAS
J. Korea, Japonsko, 2006, 98 min.

Drama: zaostfieno na vztahy muÏe a Ïeny. 

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

FRANCOUZSK¯ PODZIM
v Minikinû od 17. 10. do 3. 11. 

17. 10. Angel-A (romantické drama, 17.00

a 19.30 hod.), 18. 10. Célina a Julie si vyjely
na lodi (fantaskní pfiíbûh, 19.30 hod.), 20. 10.
Dvojí Ïivot Veroniky (fantaskní podobenství,

17.00 a v 19.30 hod.), 24., 25. a 27. 10. âas,
kter˘ zb˘vá (pfiíbûh o smyslu Ïivota, 24. 10.

v 19.30, 25. 10 v 17.00 a 27.10. v 17.00 hod.),

30. 10. Knoflíková válka (francouzská klasi-

ka, v 17.00 a v 19.30 hod.), 31. 10. Noc s na-
brou‰enou bfiitvou (jeden z nejlep‰ích hororÛ,

17.00 a 19.30 hod.), 1. 11. U konce s dechem
(drama slavného reÏiséra „nové vlny“ J. L.

Goddarda s J. P. Belmondem, 17.00 a v 19.30),

2. a 3. 11. Kdo ví (podobenství o Ïivotû a diva-

dle, 17.00), 2. a 3. 11. Pravidelní milenci (re-

voluãní rok 1968 z pohledu mlad˘ch PafiíÏanÛ,

19.45 hod.).

FILMOV¯ KLUB
(zaãátek vÏdy v 17.00 a v 19.30)

2. 10. ZELEN¯ PAPRSEK
Francie 1986, 98 min.

Reflexivní romantické drama o tom, jak trávit

voln˘ ãas.

9. 10. OSTROV
JiÏní Korea 2000, 86 min.

Intenzivní sexuální vztah a nádherná pfiíroda

v mnohoznaãné symbolice.

16. 10. ZÍTRA NEHRAJEME!
USA 2006, 105 min.

Komediální muzikál. ReÏie R. Altman.

SAREZA
Láznû Moravská Ostrava

Sokolská tfi. 2590
Provozní doba - fiíjen 2006

V dobû od 16. 10. do 27. 10. 2006 bude 
uzavfien cel˘ areál lázní kvÛli rekonstrukci!

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 9.00 - 19.00

So 8.00 - 17.00

Ne 8.00 - 18.00

Vstupné je omezeno v so a ne na dvû hod.

Sauna
Z dÛvodu rekonstrukce zavfiena od 25. 9.

do 27. 10. 2006.

Vodoléãba - pára
Po mix 14.00 - 20.00 ât muÏi 14.00 - 20.00

Út muÏi 13.00 - 20.00 Pá Ïeny 13.00 - 19.00

St Ïeny 13.00 - 20.00 So muÏi   8.00 - 17.00

Klasické masáÏe ve vodoléãbû.

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.

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

Palackého 73 1 1+1 52,79 m2 20 588 Kã 9.00 13.00

Palackého 75 1 1+1 44,46 m2 17 339 Kã 9.15 13.15

Palackého 77 7 1+2 75,11 m2 29 292 Kã 9.30 13.30

Va‰kova 19 4 1+1 38,01 m2 14 824 Kã 10.00 14.00

Nedbalova 30 8 1+1 45,80 m2 17 862 Kã 11.00 15.00

Po‰tovní 23 29 1+2 77,45 m2 30 205 Kã 11.30 15.30

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

na Sokolské tfi. 28, tfietí poschodí, kanceláfi ã. 317), nebo prostfiednictvím internetu

(www.moap.cz), pfiípadnû pfii prohlídkách bytÛ:

• pfiihlá‰ku s podmínkami

• formuláfi pro v˘bûrové fiízení

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

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

o úhradû zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením, Ïadatel odevzdá do 18. 10. 2006
do 16.00 hod. v podatelnû mûst. obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, dvefie ã. 142),

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

(jsou uvedeny na rubu pfiihlá‰ky). 

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

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pronájem bytÛ

Pro chvíle volna
- Galerie Mlejn od 5. 10. do 15. 11.: Vidût 

okna, v˘stava dûl v˘tvarníka Jana Sekala z Pa-
fiíÏe. Setkání s autorem 24. 10. od 17.30 hod.

- Galerie Beseda do 3. 11.: Antonín StfiíÏek –

kresby a obrazy.

- Galerie Na chodbû v Z· Gajdo‰ova do 7.
11.: Jaroslav Vilím - Ozvûny pfiírody, malba
a digitální fotokoláÏ. 

- Divadlo loutek Ostrava 7. 10. od 16.30

a 19.30: muzikál Jákob (pofiádá Centrum pro

rodinu a sociální péãi). Informace na 596 114

209.

- V˘tvarné centrum Chagall do 11. 10.:
Marie ·echtlová – grafika. (kt)

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

Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava
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3. roãník Svatováclavského hudebního fes-

tivalu probíhá letos ve dnech od 28. 9. do 28.

10. ve 24 mûstech Moravskoslezského kraje.

Zá‰titu nad ním opûtovnû pfievzali Franti‰ek

Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské

diecéze, Vladislav Voln˘, biskup Slezské círk-

ve evangelické a. v., a ing. EvÏen To‰enovsk˘,

hejtman MSK. Zájemci si mohou vybrat z na-

bídky 32 koncertÛ, bûhem nichÏ budou uvede-

na v˘znamná díla svûtové duchovní hudby

a vystoupí pfiední pûvci i hudební tûlesa. 

Koncerty v Ostravû
Zahajovací koncert se uskuteãní v evange-

lickém kostele v Mor. Ostravû 28. 9. (18

hod.). Dal‰í vystoupení: 3. 10. (19.00) v husit-

ském kostele ve Slezské Ostravû, 4. 10.
(19.00) v kostele Krista Krále v O.-Svinovû,

8. 10. (17.00) v kostele sv. Václava v Mor. Os-

travû, 13. 10. (19.00) v kostele Panny Marie

Královny v O.-Mar. Horách, 22. 10. (18.30)

v kostele Neposkvrnûného poãetí Panny Ma-

rie v O.-Pfiívoze, 23. 10. (18.00) v kostele sv.

Jakuba star‰ího v O.-Plesné, 25. 10. (19.00)

v evangelickém kostele v Mor. Ostravû. Závû-

reãn˘ koncert s Requiem G. Verdiho bude

28. 10. (18.00) v katedrále BoÏského Spasite-

le v Mor. Ostravû. 

Informace o vstupenkách a podrobném pro-

gramu je moÏno získat v pfiedprodeji Ostrav-

ského informaãního servisu (NádraÏní 7, tel.

ã. 596 123 913, na www.ostravainfo.cz

a www.shf.cz. (kt)

Festival Folklor bez hranic pfiinesl Ostra-
vanÛm bûhem sv˘ch 9. roãníkÛ, konan˘ch
vÏdy v srpnu, mnoho jedineãn˘ch záÏitkÛ. Zá-
jemci mohli vidût vystoupení vynikajících na-
‰ich i zahraniãních taneãníkÛ, zpûvákÛ a hu-
debníkÛ. Nejinak tomu bylo pfied nedávnem,
kdy na festival pfiijeli dokonce hosté z Mexika

(foto 3 - z vystoupení na Jiráskové nám.), dal-
‰í exotick˘ soubor z ostrova Aitutaki (Polyné-
sie) ãi také velmi obdivovan˘ Da Causa do
Povo de Ceira z Portugalska (foto 2). 

K tradicím pfiehlídky patfií i pfiijetí zástupcÛ
umûleck˘ch kolektivÛ na na‰í obvodní radnici,
konané v jejím závûru. I letos se s nimi rádi

setkali starosta ing. Lubomír Karpí‰ek a mís-
tostarosta ing. Václav Janalík (foto 1).

Festival se konal za finanãní podpory Mi-
nisterstva kultury âR, Ministerstva ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy âR, mûsta Ostravy
a dal‰ích dárcÛ, k nimÏ patfiil i mûstsk˘ ob-
vod MOaP. Text a foto: (kot) 

4fiíjen 2006

Blahopfiejeme jubilantÛm
z mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, 

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

Marie Bartusková  
Drahomíra Bu‰ková 
Ludmila Dvorská  
BoÏena Fabiánová 
Ludmila Halásková  
AlÏbûta Hamová 
Marie Hefimanská 
Jan  Hofmann
Marie Husáková  

Marie Machátová  
Hedvika  Rokoszová 
Marie ¤ehulková  
Bohuslav Schneider
Otakar Sítek  
Emilie  ·vastová 
Emilie  Vlachová 
Bohdana Volná  
Hedvika Zaciosová  

DRAÎBA BYTÒ A NEBYTOVÉHO PROSTORU
AREXIS, spol. s r. o., Chopinova 8, Ostrava-Pfiívoz 

uskuteãní
dne 26. 10. 2006 od 9.00 hod.

v Domû odborÛ, âeskobratrská 18, Ostrava 1

draÏbu tûchto nemovitostí:
1) Byt ã. 39 1+1 ul. Ahepjukova 2 Ostrava 1
2) Byt ã. 31 0+1 ul. G. Janou‰ka 3 Ostrava 1
3) Byt ã. 8 0+1 ul. G. Janou‰ka 3 Ostrava 1
4) Byt ã. 3 3+1 ul. Hornopolní 43 Ostrava 1
5) Nebyt. prostor 40 m2 1PP ul. J. Brabce 5 Ostrava 1

ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) ad 5)
Vyvol. cena: 128 174 Kã 66 215 Kã 66 016 Kã 266 013 Kã 150 000 Kã
DraÏ. jistina: 10 % z vyvolávací ceny – zaokrouhleno na tisíce 

Prohlídky: ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) ad 5)
10. fiíjna 10.00 hod. 10.30 hod. 11.00 hod. 11.30 hod. 12.00 hod.
17. fiíjna 14.00 hod. 14.30 hod. 15.00 hod. 15.30 hod. 16.00 hod.
23. fiíjna 12.00 hod. 12.30 hod. 13.00 hod. 13.30 hod. 14.00 hod.

Informace:
tel. 603 432 599, 603 494 599, 596 135 315, 731 614 099

Padesát let vzájemné lásky a tolerance Rodiãovské centrum Chaloupka má díky

podpofie mûstského obvodu MOaP nové sídlo.

Dne 5. záfií bylo slavnostnû otevfieno v ãásti

Matefiské ‰koly Repinova (naproti V̆ tvarné-

mu centru Chagall), kde se pfiestûhovalo z do-

mu na NádraÏní ul. Mimo tradiãní hernu zde

rodiãe s kojenci, batolaty a dûtmi ‰kolkového

vûku najdou i velkou tûlocviãnu, bezpeãné 

uloÏení koãárkÛ a samozfiejmû spoustu no-

v˘ch hraãek (bazének s kuliãkami, domeãek

pro panenky, Ïeleznici aj.). V Chaloupce pak

mohou podle libosti trávit voln˘ ãas v dopo-

ledních i odpoledních hodinách. Rodiãe s dût-

mi se mohou zúãastnit i nûkter˘ch programÛ,

které stejnû jako provoz centra zaji‰Èují dob-

rovolné pracovnice. BliÏ‰í informace najdou

zájemci na www.rcchaloupka.cz. Tel. kontakt

na 777 240 398 a 737 733 837. UpozorÀujeme

alespoÀ na Bazárek dûtského obleãení (ãtvrt-

ky od 8.30) a Veãer pln˘ stra‰idel – 30. 10. od

16 hod.

Nové, prostorné sídlo Chaloupky si pfii‰el

v den otevfiení prohlédnout místostarosta

MOb MOaP Mgr. Vilém Antonãík (foto 2).

Pochválil práci nad‰encÛ, díky kter˘m existu-

je, a také pfiístup M· Repinova, jejímÏ zfiizo-

vatelem je mûstsk˘ obvod MOaP, která jim

v mnohém vy‰la vstfiíc, aby centrum mohlo 

opût zahájit provoz. (ko)

To tu je‰tû nebylo v na‰em mûstském ob-
vodu, aby se takov˘m zábavn˘m programem
zahajoval nov˘ ‰kolní rok! Pod názvem Hu-
rá do ‰koly probíhal postupnû od 6. do 8. 9.
na tfiech místech: v novém parku ·alamou-
na (podél Îelezárenské ul.), na hfii‰ti Olym-
pia Z· Ostrãilova a ve sportovním areálu

Z· Gen. Píky. Hurá do ‰koly dûtem nabídlo
napfi. zajímavé soutûÏe ãi zkou‰ky obratnos-
ti a odvahy na nafukovacích atrakcích nebo
obrovském otáãecím soukolí (viz foto l), kde
si odváÏlivci mohli pfiipadat jako kosmo-
nauti pfii v˘cviku. Byla pfiipravena je‰tû
dal‰í pfiekvapení, napfi. vystoupení hvûzdy -

populárního praÏského herce a moderátora
Michala Nesvadby, dále kouzelníka Josefa
Ponczi ãi ostravského baviãe ZdeÀka Kaão-
ra. Pûkné bylo, Ïe radost z nabízen˘ch 
atrakcí mohli se ‰koláky sdílet jejich rodiãe
a dal‰í pfiíbuzní. Hurá do ‰koly se uskuteã-
nilo v rámci projektu Centrum Ïije 2006
mûstského obvodu MOaP. 

Text a foto: (KOT) 

Sdûlení nájemcÛm
bytÛ a nebytov˘ch prostor

Od 1. 9. 2006 vykonává správu domÛ

a bytÛ v lokalitách dfiívûj‰í pÛsobnosti 

Realitní kanceláfie ARES, s. r. o., oddûlení

správy domovního a bytového fondu, které

je zaãlenûno do odboru správy a prodeje ma-

jetku Úfiadu mûstského 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 - úãetní evidence, 596 135 246 -

technici, mobil 724 813 550. 

E-mail: sprava.dbf@seznam.cz

Úfiední doba: pondûlí a stfieda 8.00 -

11.30, 12.30 – 17 hod. (Od. 1. 1. 2007 také

ve ãt 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16 hod.) 

Tfietí pasování 
Máme tu ‰kolní rok 2006/2007 a prvÀáãci

se rozkoukávají v pro nû novém prostfiedí zá-

kladních ‰kol. Mnozí si urãitû rádi vzpome-

nou na louãení s „matefiinkou“. O jednom ta-

kové napsala Alena Îáková, fieditelka M·

Dvofiákova: „Letos jsme se se‰li jiÏ na tfietím
slavnostním Pasování pfied‰kolákÛ na ‰kolá-
ky. Za zvukÛ fanfár pfii‰la královna s druÏi-
nou a pasovacím meãem pov˘‰ila dûti ze sta-
vu ‰kolkového na ‰kolní.“ KaÏdé dítû pak do-

stalo pamûtní ‰erpu, dárkové pfiedmûty a po-

sléze bylo usazeno na „trÛn ‰koláka”. ¤edi-

telka také uvedla: „Za uskuteãnûní celé akce
dûkuji nejen personálu na‰í M·, ale také ob-
vodu Mor. Ostrava a Pfiívoz, kter˘ pfiispûl 
úãelovou dotací na zakoupení pamûtních
‰erp, dále i knihkupectví Academia, jeÏ po-
skytlo v˘hodnou nabídku knih. NezapomeÀ-
me ani na maminky, které pfiipravily bohaté
obãerstvení. V‰em dûtem pfiejeme v Z· mno-
ho hezk˘ch let a studijních úspûchÛ.“ (kt)

Foto: archiv M·

ManÏelé Jifiina

a Vladimír Skugarev-

‰tí spolu proÏili pade-

sát let spoleãného Ïi-

vota. Znamená to, Ïe

oba dobfie vûdí, co je

to láska a zvládli umû-

ní tolerance. Vychova-

li spolu dvû dcery

a tûm pak pomáhali

pfii v˘chovû ãtyfi

vnouãat. Rodinn˘ Ïi-

vot jim pfiiná‰í stále

dal‰í radosti. Mezi ty

nejvût‰í patfiilo pfied

nûkolika mûsíci naro-

zení pravnuãky. 

Padesátiletou spoleãnou Ïivotní cestu

manÏelé oslavili zlatou svatbou, která se

konala 12. srpna 2006 v obfiadní síni

Nové radnice, samozfiejmû za pfiítom-

nosti nejbliÏ‰ích pfiíbuzn˘ch. Obfiad

provádûla ãlenka Zastupitelstva mûst-

ského obvodu Moravská Ostrava a Pfií-

voz Martina Polochová (na snímku se

„zlat˘mi“ manÏeli). (k) 
Foto: (skug)

Pochod nejen seniorÛ
Tato tradiãní akce se koná v sobotu 14. 10.

2006. PrÛbûÏn˘ start od 9.30 do 11.00 hod. na

parkovi‰ti pfied Zdravotním ústavem se síd-

lem v Ostravû (vedle Hornické polikliniky).

Trasa povede pfies Komenského sady a podél

Havlíãkova nábfieÏí k slezskoostravskému

hradu. Pro zdatnûj‰í je v˘stup k chatû Severka

v Tû‰ínsk˘ch Beskydách (965 m n. m.) uÏ 7.

10. Více na tel. ã. 596 200 466 nebo www.zu-

ova.cz. Hlavní organizátor je uveden˘ zdra-

votní ústav. (k) 

Hurá do ‰koly se vydafiilo 

Rodiãovské centrum v matefiské ‰kole 

Vracíme se je‰tû k mezinárodnímu Folkloru bez hranic

Svatováclavsk˘ festival v Ostravû 
Byt 3+1 I. kat., Podmolova 828, 1. NP, Ostrava-Pfiívoz
145,05 m2 NejniÏ‰í podání: 500 000 Kã

Byt 1+1 I. kat., Gen. Píky 2887, 7. NP, Moravská Ostrava
36,66 m2 NejniÏ‰í podání: 121 430 Kã

Byt 1+1 I. kat., Gen. Píky 2909, 1. NP, Moravská Ostrava
36,36 m2 NejniÏ‰í podání: 123 351 Kã

Byt 2+1 I. kat., Hornopolní 2960, 2. NP, Moravská Ostrava
60,63 m2 NejniÏ‰í podání: 209 849 Kã

GaráÏ, 14,50 m2, âeskobratrská 114, Moravská Ostrava
NejniÏ‰í podání: 65 900 Kã

www.oas.cz 596 111 611 724 160 016

Bytová jednotka 2+1 o v˘mûfie 61,71 m2, vãetnû podílu 
na spoleãn˘ch ãástech domu, ul. Varenská 26, ã. p. 2932

NejniÏ‰í podání: 202 137 Kã

Bytová jednotka 1+1 o v˘mûfie 36,73 m2, vãetnû podílu 
na spoleãn˘ch ãástech domu, ul. Varenská 26, ã. p. 2932

NejniÏ‰í podání: 126 128 Kã

Nebytová jednotka o v˘mûfie 71,46 m2, vãetnû podílu 
na spoleãn˘ch ãástech domu, ul. Zelená 26, ã. p. 3062

NejniÏ‰í podání: 429 351 Kã

Nebytová jednotka o v˘mûfie 48,85 m2, vãetnû podílu 
na spoleãn˘ch ãástech domu, ul. Zelená 26, ã. p. 3062

NejniÏ‰í podání: 330 791 Kã

Bytová jednotka 3+1 o v˘mûfie 65,92 m2, vãetnû podílu 
na spoleãn˘ch ãástech domu, ul. Hornopolní 51, ã. p. 2830

NejniÏ‰í podání: 213 381 Kã
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