
VáÏení spoluobãané,

konec loÀského prosince a zaãátek tohoto roku

nám zkomplikovala snûhová nadílka. Jen 30.

a 31. 12. napadlo v Ostravû 42 cm snûhu. Snû-

Ïení pokraãovalo na Nov˘ rok a v dal‰ích

dnech aÏ do

stfiedy 4. 1.,

i kdyÏ ne tak

i n t e n z i v n û .

Pfiesto, Ïe jsme

pros t fi edn ím

Technick˘ch

sluÏeb MOaP

n a s a z o v a l i

dennû v‰echny

mechanizmy –

7 na chodníky

a 4 na místní

komunikace,

a také 40 pracovníkÛ na ruãní doãi‰Èování, na

Nov˘ rok dokonce 50 lidí, nebylo v na‰ich si-

lách ani moÏnostech více neÏ zpfiístupÀovat za-

stávky mûstské hromadné dopravy (mimo za-

stávek tramvají, které spadají pod Ostravské

komunikace, a.s.), pfiechody pfies vozovky, dá-

le uvolÀovat kontejnery s domovním odpadem,

aby je firma OZO mohla vyprazdÀovat. Sou-

ãasnû se pluÏily chodníky a místní komunikace

nezbytné pro dopravu a zásobování mûsta. 

Ty první dny to byl marn˘ boj lidí a techniky

s pfiírodou. Sotva se vyãistila jedna zastávka ãi

pfiechod, mohlo se zaãít za pár minut znovu

s ãi‰tûním téhoÏ. Pfiesto se i po tom nejvût‰ím

spadu snûhu dafiilo udrÏet zastávky a pfiechody

schÛdné. Od 2. 1. v‰ak uÏ nebylo kam sníh dá-

vat a musel se zaãít odváÏet. Chtûl bych na

tomto místû pochválit Dopravní podnik Ostra-

va, kter˘ nám poskytl vlastní plochy k návozu

snûhu. 

Dennû bylo na odvoz nasazeno 6 nakladaãÛ

a 17 nákladních vozidel. Od 2. do 6. 1. bylo ze

zastávek, pfiechodÛ a kontejnerov˘ch stanovi‰È

odvezeno 4028 tun snûhu. S odvozem nám po-

máhali podnikatel ing. Josef Sliwka, Ostravské

stavby, a.s., firmy PESO, Vykrut, Haut a Hadr

a kyblík, kter˘m touto cestou dûkuji.

Ve zmínûné dobû zaji‰Èovalo údrÏbu cest

a chodníkÛ (a to i v noci) 10 mechanizmÛ

a 30 aÏ 36 pracovníkÛ urãen˘ch k ruãnímu

ãi‰tûní. Opût se tak prokázalo, jak dÛleÏité je

mít pfiíspûvkovou organizaci Technické sluÏ-

by MOaP. Tato skuteãnost se nejv˘raznûji

projevila ve dnech 30. 12. a 1. 1. Ty mûstské

obvody, které nemají svou pfiíspûvkovou or-

ganizaci a musely spoléhat na soukromé fir-

my, se pot˘kaly s daleko vût‰ími problémy

neÏ my. Proto i v‰em pracovníkÛm TS MOaP

náleÏí velké podûkování - pracovali v ex-

trémních podmínkách s obrovsk˘m nasaze-

ním. 

Se zaji‰tûním úklidu snûhu pfied budovami

základních a matefisk˘ch ‰kol si poradily ‰koly

ve vût‰inû pfiípadÛ vlastními silami. âásteãnû

opût pomohly Technické sluÏby MOaP. Pouze

u jedné na‰í M· z dvanácti se angaÏovali rodi-

ãe dûtí, ostatní nenapadlo jít mládeÏi pfiíkla-

dem. Obdobná situace byla bohuÏel témûfi

v celém mûstû. 

Pfiesto, Ïe na odstraÀování snûhu z chodníkÛ

by mûli mít maximální zájem majitelé objektÛ

k nim pfiiléhajících, protoÏe jsou podle zákona

odpovûdni za ‰kody, které na neschÛdn˘ch

chodnících lidem vzniknou, mnozí z nich sníh

neodstraÀovali. V na‰em mûstském obvodû,

kdy vût‰ina domÛ a bytÛ je prodan˘ch a nájem-

cÛm na‰ich nebytov˘ch prostor je smlouvou

o pronájmu uloÏena povinnost udrÏovat chod-

ník, to platí témûfi stoprocentnû. Mohu to po-

tvrdit z vlastní zku‰enosti, protoÏe jsem byl

v uvedené kritické dny dennû nejménû 4 hodi-

ny ve mûstû. 

VáÏení spoluobãané, toto zamy‰lení pí‰i

v nedûli 8. ledna. Ve mûstû je stále spousta snû-

hu, kter˘ budeme dále odklízet pfiesto, Ïe jsme

z mûsíãního rozpoãtu Technick˘ch sluÏeb MO-

aP na ve‰kerou jejich ãinnost vyãerpali jiÏ 1,6

mil. korun za pouh˘ch 8 lednov˘ch dnÛ, coÏ je

37 %. Dal‰ích 260 000 Kã zaplatil ze svého

rozpoãtu odbor místního hospodáfiství obvod-

ního úfiadu. Budou-li dal‰í pfiívaly snûhu, znaã-

nû to zatíÏí ná‰ celkov˘ rozpoãet. Pokud nedo-

jde k nové kalamitû, bude se situace na komu-

nikacích postupnû zlep‰ovat. Vy si tyto fiádky

pfieãtûte na konci ledna a poãátkem února, kdy

dostanete do schránek únorové ãíslo zpravoda-

je Centrum. V tu dobu zima neskonãí, a bude tu

i v dal‰ích letech stejnû jako nutnost odklízet

sníh. Na to nesmíme zapomínat!

Ing. LUBOMÍR KARPÍ·EK, starosta
Foto: archiv MHDaO

Z P R A V O D A J

MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ ÚNOR 2006

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

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

Anna DoleÏalová 

Gertruda Gracová 

AneÏka Ho‰nová 

Elfrída Králíãková 

Adolfina Langová 

Josefa Pfiibylová 

Marie ·ebelová 

Otilie ·krobánková 

Svûtová v˘‰kafiská elita na lednové Ostravské laÈce 2006 v âAS Arénû!

Hudební hity znûjící z reproduktorÛ, napûtí

ve tváfiích sportovcÛ i divákÛ a skvûlé v˘kony

vynikajících skokanÛ, tak lze struãnû charakte-

rizovat mezinárodní závod Ostravská laÈka,

kter˘ se konal 18. ledna v âAS Arénû (b˘valé

hale Tatran). Ná‰ olympijsk˘ medailista, vítko-

vick˘ Jaroslav Bába v nûm skoãil poÏadovan˘

limit na blíÏící se moskevské mistrovství svûta,

tj. 228 cm, ale to mu v „LaÈce“ staãilo jen na

ãtvrté místo! Prvenství v soutûÏi muÏÛ získal

Tora Harris (USA, foto 3). Za ním se umístil

sotva devatenáctilet˘ Rus Ivan Uchov a Ital Gi-

ulio Ciotti (foto 4). První ãtyfii závodníci skoãi-

li 228 cm, rozhodující pro umístûní byl poãet

pokusÛ. ·koda, Ïe se nedostali nad 230 cm.

Ostravská laÈka

byla souãástí tfiídíl-

ného závodu Mo-

ravská v˘‰kafiská

tour 2006 (Tfiinec,

Hustopeãe, Ostra-

va). Zahrnovala

i závody Ïen a juni-

orek. Nejlep‰í sko-

kankou byla Romana Dubnová (SSK Vítkovi-

ce, foto 1), zdolala v˘‰ku 190 cm. Její vítûzství

je tfieba pochválit o to více, Ïe se nyní vrátila

k závodûní po ãtyfileté odmlce, kterou zpÛsobi-

lo hlavnû matefiství. Na stupních vítûzÛ vedle

ní stanula vynikající reprezentantka âR Barbo-

ra Laláková a tfietí I-

rina Kovalenková

z Ukrajiny. V soutû-

Ïi juniorek zvítûzila

vítkovická Katefiina

Cachová. 

Závod v˘‰kafiÛ

a v˘‰kafiek se v Os-

travû konal za znaã-

ného zájmu divákÛ i sdûlovacích prostfiedkÛ.

Velk˘ podíl na jeho organizaci mûl SSK Vítko-

vice. Ostravská laÈka byla zafiazena do projektu

Centrum Ïije 2006, mûstského obvodu Morav-

ská Ostrava a Pfiívoz, a byla vlastnû prvním je-

ho velk˘m programem uskuteãnûn˘m v leto‰-

ním roce. ProtoÏe MOb MOaP byl generálním

partnerem pofiadatelÛ Ostravské laÈky, ceny ví-

tûzÛm slavnostnû pfiedávali starosta ing. Lubo-

mír Karpí‰ek a místostarosta Mgr. Vilém An-

tonãík (uprostfied na snímku 2 a vlevo od sta-

rosty), kter˘ o soutûÏi fiekl: „Jsme rádi, Ïe jsme
finanãnû podpofiili tak skvûlou skokanskou
a hudební show, jakou Ostravská laÈka skuteã-
nû byla.“ Text a foto: EVA KOTARBOVÁ

Poznámka: V Hustopeãích zvítûzil v závodû
muÏÛ Svatoslav Ton v doposud nejlep‰ím leto‰-
ním svûtovém v˘konu 233 cm a v kat. Ïen byla
první Iva Straková, která zdolala 193 cm. Ton
a Straková se stali vítûzi Moravské v˘‰kafiské
tour 2006.

Starosta informuje podrobnûji o lednové snûhové kalamitû

Mûstsk˘ obvod MOaP zlep‰il péãi o své se-

niory. Dne 12. ledna 2006 totiÏ zahájil jeho od-

bor sociálních sluÏeb, ‰kolství a volnoãaso-

v˘ch aktivit realizaci projektu „Pohotovostní

lÛÏka”. DÛvodem byla snaha poskytnout kom-

fortní sluÏby lidem, ktefií se nemohou po hospi-

talizaci v nemocnici a v jin˘ch podobn˘ch zafií-

zeních okamÏitû vrátit do domácího prostfiedí

a vzhledem k zlep‰enému zdravotního stavu a-

ni nemohou zÛstat v uveden˘ch zafiízeních.

Právû tûmto seniorÛm se nyní nabízí moÏnost

krátkodobû pfieb˘vat v Domû s peãovatelskou

sluÏbou, Gajdo‰ova 39B, Moravská Ostrava,

kde pro nû byla zfiízena tzv. pohotovostní lÛÏ-

ka. Pobyt na nich mÛÏe b˘t rovnûÏ poskytnut

ãlovûku, o nûhoÏ celodennû peãuje urãitá oso-

ba, pokud právû ona nebude mít moÏnost po

nûjakou dobu tuto ãinnost vykonávat. V DPS

v Gajdo‰ovû ul. se ve tfiech pfiizpÛsoben˘ch by-

tech nachází 8 pohotovostních lÛÏek a kaÏdé

z nich mÛÏe klient vyuÏívat maximálnû 4 mûsí-

ce. 

„Projekt „Pohotovostní lÛÏka“ navazuje na
schválen˘ Komunitní plán rozvoje sociálních
sluÏeb ve mûstû Ostravû do roku 2006 a na zfií-
zení lÛÏek jsme získali dotaci statutárního mûs-
ta Ostravy ve v˘‰i 1 290 000 korun. Pfiedpoklá-
dané roãní provozní náklady se budou pohybo-
vat okolo 1 mil. Kã. Budou kryty ãásteãnû
z plateb klientÛ a také z finanãních prostfiedkÛ
mûstského obvodu,“ uvedl místostarosta Vilém
Antonãík.

Klient bude za celodenní péãi na pohoto-

vostním lÛÏku, za nájemné, pau‰ální úhrady e-

nergií a plnou stravovací penzi platit kolem

4500 Kã mûsíãnû.

Îádosti o umístûní
S Ïádostmi o umístûní na pohotovostním

lÛÏku se zájemci s trval˘m pobytem v mûst-

ském obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, ktefií

ov‰em splÀují podmínky pro poskytování pe-

ãovatelské sluÏby, mohou obracet na M. Fialo-

vou, vedoucí oddûlení péãe o obãany (tel. ã.

599 442 180, e-mail fialova@moap.mmo.cz)

a na J. Klárovou, odd. peãovatelské sluÏby (tel.

ã. 596 125 992, e-mail psmoap@tiscali.cz).

Vzory potfiebn˘ch tiskopisÛ jsou umístûny na

www.moap.cz/pece-o-obcany/socialni-pece.

(ko)
Foto: 1. Nájemnice z DPS Gajdo‰ova si

prohlíÏí pohotovostní lÛÏka.
Foto: 2. Starosta MOb MOaP L. Karpí‰ek,

ved. odboru sociálních vûcí a zdravotnictví
Magistrátu mûsta Ostravy J. RovÀáková, mís-
tostarosta MOb MOaP V. Janalík aj. si prohlí-
Ïejí zafiízení pokoje s pohotovostními lÛÏky. 

Foto: EVA KOTARBOVÁ

Pohotovostní lÛÏka pro seniory na‰eho obvodu

DÛleÏitá ãísla
pro pfiípad mimofiádné události

Dojde-li v obytném domû ãi jiném objektu,

kter˘ se nachází na území mûstského obvodu

Moravské Ostravy a Pfiívozu k havárii, napfi.

k úniku plynu, zad˘mení, poÏáru apod., je

moÏno Ïádat o pomoc na níÏe uveden˘ch tele-

fonních ãíslech:

● Hasiãi tísÀové volání 150
● Centrum tísÀového volání integrované-
ho záchranného systému
Ostrava (CTV) 974 723 011

● Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Moravskoslez-
ského kraje:
spojovatelka, dispeãink Ostrava-Zábfieh

596 763 311

oddûlení krizového a havarijního plánování

596 763 141

oddûlení ochrany a pfiípravy obyvatelstva

596 763 151

● Poruchové sluÏby:
elektrick˘ proud 840 114 115

plyn 1239

voda 597 475 777

a 595 152 777

● Pohotovostní zdravotní sluÏba
596 612 111

● Krizové centrum pro dûti a rodinu
596 123 555

● NepfietrÏitá sluÏba pro správce byt. fon-
du v majetku MOb MOaP: 

pro Ares a Bytasen (zaji‰Èuje REMONA)

596 133 102

pro Laer (zaji‰Èuje TBI-Morava) 608 646 826

Ubytování obãanÛ pro pfiípad hasiãi nafiízené
evakuace osob z objektu zajistí Hasiãsk˘ zá-
chrann˘ sbor Moravskoslezského kraje (kri-
zov˘ ‰táb) v souãinnosti s vedením obce a ma-
jiteli objektu.
Telefonní spojení na mûstsk˘ obvod MOaP
v pracovní dny:
Spojovatelka 599 444 444

Sekretariát administrativní kanceláfie (po a st
od 7 do 17 hod., út a pá od 7 do 15 hod., ãt od
7 do 16 hod.) 599 442 165

599 442 164

Odbor sociálních sluÏeb, ‰kolství a vyuÏití

volného ãasu(*) 599 442 123

Odbor správních ãinností(*) 599 442 157

Odbor správy a prodeje majetku(*)

599 442 103

Odbor místního hospodáfiství, dopravy a ob-

chodu(*) 599 442 171

Vysvûtlivka: (*) - po a st od 8 do 17 hod., út
a pá od 8 do 14 hod., ãt od 8 do 16 hod.

◆ ZMOb schválilo rozpoãet mûstského
obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz na rok
2006 (více na str. 2).

® ZMOb rozhodlo nevyuÏít nabídky vûc-
ného práva pfiedkupního k domu a k po-
zemku v lokalitû ul. Umûlecká 1 a ul. Jureã-
kova 10 za kupní cenu 450 000 000 Kã (dÛvo-
dem nevyuÏití je cena nemovitostí). 

◆ ZMOb rozhodlo, Ïe nemá zámûr prodat
dÛm Fügnerova 4 s pfiísl. pozemkem v k. ú.
Pfiívoz ve vlastnictví SMO, svûfiené mûstské-
mu obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz (roz-
hodnutí na základû poÏadavku vût‰iny nájemcÛ). 

◆ ZMOb rozhodlo o sníÏení vyvolávacích
cen pro v˘bûrové fiízení:

a) nebytová jednotka ã. 2879/601 v domû
J. Brabce 5 (vãetnû podílu pozemku) za cel-

kovou vyvolávací cenu 150 000 Kã,

b) bytová jednotka ã. 828/1 v domû Pod-
molova 3 (vãetnû podílu pozemku) za celko-

vou vyvolávací cenu 500 000 Kã.

◆ ZMOb rozhodlo prodat dále uvedené
domy vãetnû pfiísl. pozemkÛ: Sadová 41 (za 4

615 198 Kã jednomu z nájemcÛ), Maroldova 4
(za 2 072 703 Kã Bytovému druÏstvu Maroldo-

va 4), GaráÏní 24 (za 842 808 Kã Bytovému

druÏstvu GaráÏní 24), Tolstého 6 (za 2 792 167

Kã, a to do podílového spoluvlastnictví dvûma

nájemcÛm), Cihelní 26 (za 1 668 520 Kã ¤edi-

telství silnic a dálnic âR, dÛm bude odstranûn

v souvislosti s v˘stavbou silnice I/56).

◆ ZMOb rozhodlo o zámûru prodat ne-
movitosti - domy vãetnû pfiísl. pozemkÛ: Ci-
helní 71 a Cihelní 73.

◆ ZMOb rozhodlo o zámûru pfievést
vlastnictví jednotek s podíly na spoleãn˘ch
ãástech domÛ a pozemkÛ v domech: Jílová
19, Jílová 27 a nám. Republiky 1, 2 a pfievá-
dût je spolu s podíly na spoleãn˘ch ãástech
domÛ a pozemkÛ do vlastnictví podle záko-
na ã. 72/1994 Sb.

www.moap.cz

Z jednání zastupitelstva 
mûstského obvodu MOaP dne 20. 12. 2005

(Pokraãování na str. 2)
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Za jak starého psa se platí poplatek? 
Poplatek se platí ze psÛ star‰ích 3 mûsícÛ a je

to povinnost drÏitele psa.

Jaké jsou termíny splatnosti poplatku?
Jak stanoví vyhlá‰ka ã. 6/2003 statutárního

mûsta Ostravy, poplatek je splatn˘ nejpozdûji

do 31. 3. pfiíslu‰ného kalendáfiního roku. Pfie-

sáhne-li v˘‰e poplatkové povinnosti ãástku

1000 Kã, mÛÏe b˘t poplatek splatn˘ ve dvou

stejn˘ch splátkách, a to: za období 1. 1. - 30. 6.

do 31. 3. pfiíslu‰ného kalendáfiního roku, za ob-

dobí 1. 7. - 31. 12. do 30. 9. pfiíslu‰ného kalen-

dáfiního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po 1. 3. pfií-

slu‰ného kalendáfiního roku a v˘‰e poplatkové

povinnosti se rovná nebo je niÏ‰í neÏ 1000 Kã,

je poplatek splatn˘ nejpozdûji do 30 dnÛ ode

dne vzniku poplatkové povinnosti. Pfiesáhne-li

v˘‰e poplatkové povinnosti ãástku 1000 Kã,

mÛÏe b˘t poplatek splatn˘ ve dvou stejn˘ch

splátkách, kdy první splátka je splatná do 30

dnÛ ode dne vzniku poplatkové povinnosti

a druhá splátka je splatná nejpozdûji do 30. 9.

pfiíslu‰ného kalendáfiního roku za pfiedpokladu,

Ïe toto datum splatnosti je vzhledem k datu

vzniku poplatkové povinnosti moÏno dodrÏet.

V ostatních pfiípadech je poplatek splatn˘ nej-

pozdûji do 30 dnÛ ode dne vzniku poplatkové

povinnosti. 

Kde lze poplatek zaplatit? 
Poplatek se platí v hotovosti u správce po-

platku, nebo sloÏenkou ãi bezhotovostním pfie-

vodem na jeho úãet. Správcem místního poplat-

ku ze psÛ je v mûstském obvodu MOaP Úfiad

mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz,

odbor financí a rozpoãtu (tel. ã. 599 442 139,

kanceláfi 146). 

Sazby poplatku najdete ve vyhlá‰ce ã. 6/2003

a také napfi. na www.moap, zájemcÛm je sdûlí

i na v˘‰e uvedeném ãísle. 

Na jaké úãely jsou pouÏity finanãní pro-
stfiedky z vybraného místního poplatku ze
psÛ?

Takto vybrané finanãní prostfiedky putují do

pfiíjmové ãásti rozpoãtu mûstského obvodu Mo-

ravská Ostrava a Pfiívoz a o jejich vyuÏití roz-

hoduje samospráva tohoto obvodu. Jsou napfi.

vyuÏívány k zaji‰tûní úklidu a údrÏby zelenû

a vefiejn˘ch prostranství.

Upozornûní
V souvislosti s pfiechodem na nov˘ úãetní

systém do‰lo od 1. 1. 2006 k zmûnû variabilní-

ho symbolu u plateb místního poplatku ze psÛ.

Z tohoto dÛvodu budou poãátkem mûsíce bfiez-

na v‰em poplatníkÛm v MOb MOaP rozesílány

po‰tovní poukázky se splatností do 31. 3. 2006

s nov˘m variabilním symbolem (VS). Tento VS

uvádûjte i u jednorázov˘ch bezhotovostních

pfievodÛ, ãi trval˘ch pfiíkazÛ k úhradû. Pfiípadné

dotazy zodpovíme na tel. ã. 599 442 139.

(k,bla)

Îivotní minimum od 1. 1. 2006, vypoãte-
né pro tfiíãlennou rodinu tvofienou rodiãi
a 1 dítûtem do 6 let:

Na v˘Ïivu a osobní potfieby musí mít rodina

podle tabulky A na dospûlé osoby 2 x 2400 Kã

= 4800 Kã, na dítû do 6 let 1750 Kã a podle ta-

bulky B na zaji‰tûní nezbytn˘ch nákladÛ na

domácnost 3260 Kã. Souãet v‰ech ãástek ãiní

9810 Kã. To znamená, Ïe je-li mûsíãní pfiíjem

takové rodiny niÏ‰í neÏ 9810 Kã, mÛÏe zaÏá-

dat o dávku sociální péãe. 

Více informací podá vedoucí úseku soci-

álních dávek Úfiadu mûstského obvodu
MOaP Jana Holásková, tel. ã. 599 442 179,
kanceláfi ã. 113 v budovû na Sokolské tfi. 28.

(kot, hol) 

◆ ZMOb schválilo vyplacení 30 % slevy
z kupní ceny domÛ: Hornická 47 (tj. 475 617

Kã Bytovému druÏstvu H 47), Bachmaãská 5
(175 267 Kã Bytovému druÏstvu Bachmaãská

5), V˘stavní 23 (161 516 Kã Bytovému druÏ-

stvu V̆ stavní 973/23), Engelmüllerova 6 (504

697 Kã Bytovému druÏstvu ENGEL 6), Balca-
rova 1 (525 979 Kã vlastníkÛm jednotek v do-

mû Balcarova 1745/1 v pfiísl. podílech). Sleva

byla poskytnuta vzhledem k proveden˘m opra-

vám, které stanovují Zásady pro prodej domÛ,

bytÛ, nebytov˘ch prostorÛ a souvisejících po-

zemkÛ.

◆ ZMOb rozhodlo prodat dále uvedené
domy vãetnû pfiísl. pozemkÛ tzv. 3. osobám
na základû v˘sledkÛ v˘bûrového fiízení:
Kosmova 12 (za 890 000 Kã), K. Svûtlé 12 (za

800 000 Kã), Dobrovského 63 (za 401 000

Kã), Na Fifejdách 9 (za 2 230 000 Kã), Na Fi-
fejdách 13 (za 2 530 000 Kã, nebo náhradníko-

vi za 2 520 000 Kã). 

◆ ZMOb navrhlo Zastupitelstvu mûsta
Ostravy: a) pfiejmenování ãásti stávající uli-
ce âeskobratrské (s domy ã. p. 904, 1455) na
ulici Hornorybnická, b) pojmenování pro-

dlouÏeného úseku ulice âeskobratrské stejn˘m

názvem, a to ulice âeskobratrská.

◆ ZMOb vydalo souhlasné stanovisko
k zámûru statutárního mûsta Ostravy pro-
dat pod cenu znaleckého posudku, nebo bez-
úplatnû pfievést níÏe uveden˘ nemovit˘ ma-

jetek svûfien˘ mûstskému obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz: ãást pozemku parc. ã.
2906/13 z celkové v˘mûry 4003 m2, k. ú. Mo-
ravská Ostrava, lokalita ul. Dr. Malého (jed-
ná se o plochu 415 m2, na níÏ by mûlo b˘t vybu-
dováno hfii‰tû a jeho zázemí, a sice komunitou
SalesiánÛ Dona Boska v Ostravû).

◆ ZMOb rozhodlo o podání Ïádosti o do-
taci ze státního rozpoãtu na podporu rege-
nerace panelov˘ch sídli‰È pro akci „Regene-
race sídli‰tû Varenská – 5. etapa“ (pátá etapa
regenerace fie‰í rekonstrukci prostranství
u prodejny ORFA vãetnû obnovy ãásti komuni-
kace a parkovi‰È, pfiedpokládan˘ finanãní ná-
klad je 19 157 000 Kã).

◆ ZMOb rozhodlo poskytnout úãelové
dotace sv˘m pfiíspûvkov˘m organizacím -
Centrum kultury a vzdûlávání Moravská
Ostrava, matefisk˘m a základním ‰kolám na
vybrané projekty. Bylo rozdûleno celkem
500 000 Kã. (KOT) 
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vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na prodej jednotek vãetnû spoluvlastnick˘ch podílÛ na spoleãn˘ch

ãástech domu a pozemku v souladu se zákonem ã. 72/1994 Sb.

Prohlídky po oba uvedené dny dopoledne i odpoledne. 

6. 2. 
Havífiská 11, ã. p. 2038
Byt ã. 2038/4 – velikost 1+1, I. kat. 9.00 - 9.15 hod., 15.00 - 15.15 hod.

plocha 51,80 m2 - v˘chozí cena 233 766 Kã

Na Jízdárnû 23, ã. p. 2618 
Byt ã. 2618/6 – velikost 2+1, I. kat. 9.30 - 9.45 hod., 15.30 - 15.45 hod. 

plocha 55,47 m2 - v˘chozí cena 171 287 Kã

Vítkovická 12, ã. p. 3079 
Byt ã. 3079/10 – velikost 1+3, I. kat. 10.00 - 10.15 hod., 16.00 - 16.15 hod. 

plocha 75,51 m2 - v˘chozí cena 248 010 Kã

8. 2. 
Ahepjukova 11, ã. p. 2801
Byt ã. 2801/21 – velikost 2+1, I. kat. 9.00 - 9.15 hod., 14.30 – 14.45 hod. 

plocha 60,61 m2 - v˘chozí cena 191 793 Kã

Gen. Píky 11, ã. p. 2887
Byt ã. 2887/18 - velikost 2+1, I. kat. 9.30 - 9.45 hod., 15.00 - 15.15 hod. 

plocha 61,61 m2 - v˘chozí cena 202 100 Kã

Partyzánské nám. 5, ã. p. 1735 
nebyt ã. 1735/901 – prodejna 10.00 - 10.20 hod., 16.00 - 16.20 hod. 

plocha 258,00 m2 - v˘chozí cena 1 353 746 Kã

Podmínky v˘bûrového fiízení
V̆ bûrové fiízení probûhne dvoukolovû:

1. kolo
Zalepené obálky s oznaãením „V̆ bûrové fiízení na prodej bytu“ - s uvedením konkrétní nabídnu-

té ãástky za jednotku (nabízená ãástka nesmí b˘t niÏ‰í, neÏ je uvedená v˘chozí cena), je nutno

doruãit do podatelny Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz (dv. ã. 142) do 9. 2.
2006 - do 12.00 hod.

2. kolo
V‰ichni Ïadatele budou pozvání k dal‰ímu jednání.

Informace: odbor správy a prodeje majetku, âervenková, tel. 599 442 441, 

Janeãková tel. 599 442 347

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA

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

ulice                          byt ã.        vel.           kat. plocha      min. poÏadovaná     prohlídky dne
v˘‰e nabídky        14. 2.        16. 2.

Palackého 75 2 1+1 I. 44,46 m2 17 340 Kã 9.00 13.00

Spodní 23 5 1+1 II. 53,70 m2 20 943 Kã 9.45 13.45

Spodní 25 3 1+1 III. 53,70 m2 20 943 Kã 10.00 14.00

Tolstého 12 4 1+1 II. 55,08 m2 21 481 Kã 10.30 14.30

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

kolské tfi. 28, tfietí poschodí, kanceláfi ã. 317), nebo prostfiednictvím internetu (www.mo-

ap.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 úhra-

dû zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením Ïadatel odevzdá do 22. 2. 2006 do 11.00
hod. v podatelnû mûstského obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, dvefie ã. 142),

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

uvedeny na rubu pfiihlá‰ky). 

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

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

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

Pfii pohledu na schválen˘ rozpoãet na‰eho
mûstského obvodu pro rok 2006 chci zdÛ-
raznit tfii hlavní aspekty: 

1) Schválen˘

rozpoãet je vy-

rovnan˘, tzn.

Ïe mûstsk˘ ob-

vod má zdrav˘

rozpoãet a to

v dobû, kdy se

ve v‰ech pá-

dech skloÀuje

zadluÏení ve-

fiejn˘ch rozpo-

ãtÛ. 

2) V̆ znam-

n˘m zdrojem

pfiíjmÛ jsou pfiíjmy z prodeje domÛ a bytÛ je-

jich nájemcÛm. Zájem mezi nájemníky o koupi

domÛ a bytÛ je opravdu mimofiádn˘ a na‰í sna-

hou je jejich Ïádosti vyfiizovat co nejrychleji.

Tyto pfiíjmy jsou v celkové v˘‰i cca 178 milio-

nÛ korun a skládají se z tzv. kapitálov˘ch pfiíj-

mÛ ve v˘‰i 110 mil. korun a dále jsou obsaÏeny

v ãásti financování z vlastních zdrojÛ ve v˘‰i

68 milionÛ korun.

3) V roce 2006 je v oblasti kapitálov˘ch v˘-

dajÛ rozepsáno 284 320 000 Kã, tj. 40,96 %

celkov˘ch v˘dajÛ. Zjednodu‰enû mÛÏu fiíci, Ïe

témûfi polovina v˘dajÛ bude smûfiována do re-

konstrukcí, chodníkÛ, domovního a bytového

fondu, základních a matefisk˘ch ‰kol. Pro úpl-

nost uvádím, Ïe v rámci rekonstrukce základní

‰koly G. Píky pouÏijeme krátkodobou finanãní

v˘pomoc ve v˘‰i 60 000 000 Kã, kterou jsme

získali od statutárního mûsta Ostravy. Celkov˘

objem kapitálov˘ch investic je opravdu mimo-

fiádn˘ a zcela jistû opût zlep‰í Ïivotní podmín-

ky a vzhled na‰eho mûstského obvodu. 

V následujících fiádcích se pokusím struã-
nû komentovat v˘daje na rok 2006.

Z v˘‰e uvedeného diagramu je patrno, Ïe

9,62 % jsou v˘daje odvûtvov˘ch odborÛ (bez

sociálních dávek a úseku vnitfiní správy). V té-

to ãásti je mimo jiné obsaÏeno zaji‰tûní peão-

vatelské sluÏby pro seniory (9 694 000 Kã), o-

pravy a údrÏby chodníkÛ a komunikací (12 153

000 Kã), údrÏba zelenû (10 500 000 Kã)

a mnoho dal‰ích ãinností, které mûstsk˘ obvod

musí zaji‰Èovat. 

V̆ znamnou ãást v˘dajÛ „ukrojí“ sociální

dávky – 21,75 %, tj. 151 mil. Kã. Máme ze zá-

kona povinnost dávky vyplácet a finanãní ãást-

ka na nû urãená v minulosti rok od roku stoupá

(r. 1997 - 49 mil. Kã, r. 2006 - 151 mil. Kã). 

Celkem 11,92 % v˘dajÛ je plánováno pro ú-

sek vnitfiní správy. Co se za tímto údajem skr˘-

vá? Jde o finanãní prostfiedky nutné na chod ú-

fiadu, tj. platy zamûstnancÛm, jejichÏ poãet byl

po personálním auditu v roce 2004 sníÏen, také

to jsou peníze urãené na dal‰í vzdûlávání úfied-

níkÛ, na po‰tovné, poplatky za spotfiebované e-

nergie, za kanceláfisk˘ materiál, softwarové

vybavení aj. V koneãném dÛsledku se v‰ak tyto

v˘daje projeví v úfiadem zaji‰Èovan˘ch sluÏ-

bách pro obãany – napfi. v provozu oddûlení

matriky a ohla‰ovny (pasy, obã. prÛkazy, rejst-

fiík trestÛ aj.), úseku sociálních dávek, oddûlení

stavebního úfiadu apod. Finanãní ãástky vyna-

loÏené do této oblasti by se mûly projevit ve

zkvalitnûní sluÏeb. 

V̆ razné procento v˘dajÛ tvofií neinvestiãní

pfiíspûvek Technick˘m sluÏbám MOaP, proto-

Ïe chceme, aby byly ãisté chodníky, vefiejná

prostranství, byla udrÏována zeleÀ, i tady nám

jde o sluÏby obãanÛm. To platí i pro v˘daje od-

vûtvov˘ch odborÛ, které zahrnují napfi. finan-

cování oprav a údrÏbu místních komunikací,

znaleck˘ch posudkÛ na prodávané nemovitos-

ti, ãinnost peãovatelské sluÏby, Aktivu pro ob-

fiady a slavnosti (svatební obfiady, akce Vítání

nov˘ch obãánkÛ a Setkání s jubilanty) aj. Dále

je tfieba pfiipomenout napfi. neinvestiãní pfiíspû-

vek Centru kultury a vzdûlávání MO, v˘daje

a úãelové dotace do oblasti kultury, sportu, so-

ciální práce a na provoz matefisk˘ch a základ-

ních ‰kol. 

Na závûr mÛÏu konstatovat, Ïe témûfi 37,29

% v˘dajÛ se nûjak˘m zpÛsobem vlastnû proje-

ví ve sluÏbách obãanÛm, 40,96 % tvofií investi-

ce, 21,75 % je urãeno na sociální dávky. A to

urãitû není ‰patn˘ v˘sledek. 

Mgr. VilÉM ANTONâÍK, místostarosta

K leto‰nímu rozpoãtu mûstského obvodu MOaP

Slavnostní odpoledne v klubu dÛchodcÛ
V Klubu dÛchodcÛ Domu s peãovatelskou

sluÏbou na Gajdo‰ovû ul. bylo v závûru roku

veseleji neÏ obvykle. Pracovnice odboru soci-

álních sluÏeb, ‰kolství a vyuÏití volného ãasu

obvodního úfiadu tam totiÏ zorganizovaly

„Vánoãní slavnost“. Kromû poho‰tûní byl na

programu velmi inspirativní dárek, a sice vy-

stoupení seniorÛ z porubského Domu s peão-

vatelskou sluÏbou ASTRA, ktefií sobû a jin˘m

pro radost nacviãili pásmo tancÛ âeská bese-

da. Taneãní klasika si opût vydobyla potlesk.

Ocenila ji i pfiítomná zastupitelka MOb MO-

aP Jana ·tûdroÀová. 

Text a foto: (eva)

Odpovídáme na dotazy: Poplatky ze psÛ 

Z jednání zastupitelstva 
mûstského obvodu MOaP dne 20. 12. 2005

(Pokraãování ze str. 1)

A
Mûsíãní ãástka Do Od
potfiebná k zaji‰tûní v˘Ïivy 31. 12. 1. 1.
a ostatních základních 2005 2006
osobních potfieb
pro dítû do 6 let 1720 Kã 1750 Kã
od 6 do 10 let 1920 Kã 1950 Kã
od 10 do 15 let 2270 Kã 2310 Kã
od 15 do 26 (nezaopatfiené) 2490 Kã 2530 Kã
pro ostatní obãany 2360 Kã 2400 Kã

B
Mûsíãní ãástka Do Od
potfiebná k zaji‰tûní nezbytn˘ch 31. 12. 1. 1.
nákladÛ na domácnost 2005 2006
(spoleãn˘ch potfieb domácnosti)
pro jednotlivce 1940 Kã 2020 Kã
pro dvouãlennou rodinu 2530 Kã 2630 Kã
pro tfií nebo ãtyfiãlennou rodinu 3140 Kã 3260 Kã
pro pûti a víceãlennou rodinu 3520 Kã 3660 Kã

Îivotní minimum od 1. ledna 2006
podle nafiízení vlády ã. 505/2005 Sb., o zv˘‰ení ãástek Ïivotního minima



MÛÏe vás zajímat
z jednání rady mûstského obvodu 

✔ RMOb rozhodla
- o zadání zakázky na zpracování projek-

tové dokumentace pro stavební fiízení a za-
dávací projektové dokumentace akce „Gaj-
do‰ova 39a, b – zateplení objektu, v˘mûna 
oken, úpravy zahrady“ uchazeãi ATOS-6,
spol. s r.o., Ostrava (cena 1 574 370 Kã, jedná
se o dÛm s peãovatelskou sluÏbou),

- o zadání zakázky na dodavatele akce
„Hornopolní 49 – zateplení“ uchazeãi TECH
INVEST Ostrava, a.s. (cena 981 058 Kã),

- vydání souhlasu ve smyslu stavebního
zákona s umístûním stavby „Ostrava – hotel
Palace“ na pozemcích svûfien˘ch MOb MO-
aP pro stavebníka National Business Centre
Ostrava, a.s. (uvedená spoleãnost pfiipravuje
pfiestavbu hotelu, demolici nevyhovujících ob-
jektÛ a zástavbu celého bloku novostavbou 
s restaurací, obchody, kanceláfiemi aj.), 

- vydání souhlasu ve smyslu stavebního
zákona s umístûním stavby ve smyslu vy-
hlá‰ky ã. 132/1998 Sb. Ministerstva pro
místní rozvoj âR, kterou se provádûjí nûkte-
rá ustanovení stavebního zákona, se stavbou
„Souvislá údrÏba MK ul. Podûbradovy“ na
pozemcích svûfien˘ch MOb MOaP pro sta-
vebníka statutární mûsto Ostrava (v této
souvislosti obvodní rada poÏádala stavebníka
o realizaci akce v co nejkrat‰í moÏné dobû), 

- vydání souhlasu ve smyslu stavebního zá-
kona s umístûním stavby „Integrovan˘ par-
kovací objekt na ulici 28. fiíjna“ na pfiíslu‰-
n˘ch pozemcích ve vlastnictví SMO, svûfie-
n˘ch mûstskému obvodu MOaP, a to pro sta-
vebníka Moravskoslezsk˘ kraj (parkovací
objekt bude mít dvû podlaÏí a kapacitu 350 stá-
ní, místa k parkování budou slouÏit Stfiedisku
správních ãinností a Moravskoslezské vûdecké
knihovnû, jejichÏ objekty budou proti Domu
kultury mûsta Ostravy, a ve veãerních hodinách
budou pro potfieby náv‰tûvníkÛ akcí pofiáda-
n˘ch v uvedeném kulturním zafiízení).

- o vyhlá‰ení vefiejné zakázky na realizaci
akce „M· Varenská – rekonstrukce zahra-
dy“ v otevfieném zadávacím fiízení a o uza-
vfiení mandátní smlouvy na zaji‰tûní tohoto
v˘b. fiízení se spoleãností JUSTITIA, s.r.o.,
Ostrava (cena 25 000 Kã),

- o pfiidûlení vefiejné zakázky „Rekon-
strukce komunikace mezi ul. Zelenou a ul.
Hornickou“ uchazeãi ELSPOL, spol. s r.o.,
Ostrava (cena 2 292 935 Kã),

- o vydání souhlasu ve smyslu stavebního
zákona se stavbou „Integrované v˘jezdní
centrum Ostrava-Pfiívoz, ul. Slovenská“ pro
stavebníka statutární mûsto Ostrava (v˘-
jezdní centrum bude realizováno v souvislosti
s v˘stavbou dálnice D 47 a budou v nûm umís-
tûny záchranné a bezpeãnostní sloÏky),

- pronajmout spol. TWEED, s.r.o., Orlová,
ãást pozemku o v˘mûfie 800 m2 v lokalitû ul.
Varenské za úãelem v˘stavby parkovi‰tû, a si-
ce na dobu neurãitou za nájemné ve v˘‰i 1
Kã/rok s podmínkou, Ïe parkovi‰tû bude pro
vefiejnost bezplatné a bez vyhrazeného stání.
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Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

2. 2. 18.00 hod.
KAMâATKA
Sopky, pfiíroda, lidé. Pfiedná‰ka P. Kuãi. 

7. 2. 18.00 hod.
IZRAEL - DùJINY A SOUâASNOST ÎI-
DOVSKÉHO STÁTU Pfiedná‰ka P. ·imíãka

9. 2. 18.00 hod.
OD LA PLATY AÎ NA MACHU PICCHU
Cestopisná pfiedná‰ka D. Ignaãíka

10. 2. 18.00 hod.
AFRIKA NEV·EDNÍMA OâIMA aneb 
ADOPCE DùTÍ NA DÁLKU
O Ïivotû dûtí v Keni a moÏnostech jim pomá-

hat informuje S. Hefitusová z hnutí Narovinu.

Souãástí veãera je vernisáÏ v˘stavy fotografií.

13. 2. 16.30 hod.
KAÎDODENNÍ ÎIVOT V NACISTIC-
K¯CH KONCENTRAâNÍCH TÁBO-
RECH
Beseda s L. Eliá‰em, pamûtníkem 

13. 2. 18.00 hod.
MEXIKO, GUATEMALA
Cestopisná pfiedná‰ka M. Jána

14. 2. 18.00 hod.
SENEGAL
Cestopisná pfiedná‰ka M. Klesla

16. 2. 18.00 hod.
IRENA VÁCLAVÍKOVÁ - ZÁMLKY
Ostravská autorka pfiedstavuje svou vycházejí-

cí básnickou sbírku (nakladatel. Host), auto-

gramiáda

20. 2. 18.00 hod.
ZATOULANÉ souhLÁSKY
Zaláskované pfiíbûhy souboru Las Estafas 

21. 2. 18.00 hod
LÍPA SLEZSKÁ – DOBYTKU SMÍCHU
NET¤EBA
Bûsnûní nejhor‰ího divadelního souboru v âR.

Po téhle hfie nebude uÏ nikdy nic! Vstup jen na

vlastní nebezpeãí.

23. 2. 18.00 hod.

JÁCHYM TOPOL – KLOKTAT DEHET
Koneãnû znovu v Ostravû! Autorské ãtení

z novû vydaného románu, autogramiáda, pro-

dej knihy, pokec

24. 2. 18.00 hod.
MEXIKO
Cestopisná pfiedná‰ka I. Petra

27. 2. 18.00 hod.
DIVADLO BEZ ST¤ECHY – HOSPOD-
SKÉ HUMORESKY, ZRADA
Zdánlivû nesouvisející pfiíbûhy jedné slavné

taverny...

28. 2. 18.00 hod.
LITVA NA KOLE
Cestopisná pfiedná‰ka M. Stillera

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

1. 2. DVD projekce

DAVID BOWIE 
3. 2. Swing

COMBO ZBY·KA BRZUSKY
8. 2. DVD projekce

SEAL - LIVE IN PARIS 
9. 2. Folklor, jazz, funky, rock, punk

BENEDIKTA
10. 2. Jazz

AS GUEST (BELGIE, PORTUGALSKO,
SK) 
Vibrafon, piano, kontrabas, bicí

11. 2. DVD projekce

CELTIC CROSS - K¤EST CD 
Irská melodika v netradiãním podání, hosté

Morgana a Shivers

14. 2.
PEARL JAM
15. 2. Koncert

T4 
R. Dragoun, V. „Guma“ Kulhánek, S. „Klá-

sek“ Kube‰, M. Kopfiiva

16. 2. Jazz

BORIS BAND COMBINATION 
17. 2. Jazz

ERIK ROTHENSTEIN QUINTET (SK)
Baryton sax, flétna, tenor a soprán sax, piano,

kontrabas, bicí

21. 2. DVD projekce

U2 
22. 2. Jazz

DANA VRCHOVSKÁ & JI¤Í URBÁNEK
BAND 
23. 2. Jazz 

FACING WEST TRIO 
24. 2. Koncert

SCOTT KINSEY GROUP (USA) 
S. KINSEY - keyboards, S. HENDERSON -

guitar, M. GARRISON - el. bass, G. NOVAK -

drums, festival Ostrava Jazz Night 

25. 2.
KOMPOT
MultiÏánrové akustické kvarteto 

26. 2.
PARNÍKOVÁ GRAND PRIX 
1. kolo turnaje ve scrabble

27. 2. zaãátek v 19.00 Swing

LR COSMETIC BIG BAND EDY ·UR-
MANA

3. 2. 10.00 hod.
FLORBALOVÁ ST¤ELA
SoutûÏ o nejlep‰ího stfielce

ZKOU·ÍME HRÁT PING-PONG 14.00
hod.

7. 2. , 14. 2. 16.00 hod.
POHYBOVÉ STUDIO pro dívky do 15 let

9. 2. 18.00 hod.
QZH BLUES BAND (koncert ostravské ka-

pely)

10. 2. 9.00 a 10.30 hod. 
VESELÉ P¤ÍBùHY ANIâKY A ZVÍ¤Á-
TEK (divadelní pohádka) pro dûti

10. 2. 19.00 hod.
TÓNY CEST
Veãer kapely Tempo di vlak a jejího hosta

15. 2. 9.00 a 10.30 hod.
MA·KARNÍ PLESY pro dûti

22. 2. 9.00 a 10.30 hod.
MALUJEME POHÁDKY (s ilustrátorem

dûtsk˘ch knih A. Dudkem) pro Z·

25. 2. 17.00 hod.
TANEâNÍ ZÁBAVA
Pro seniory a nejen pro nû hraje duo Domino

26. 2. 15.00 hod.
MA·KARNÍ PLES S HOPSALÍNEM
Taneãní odpoledne pro dûti a rodiãe

27. 2. 8.30 a 10.00 hod.
DIVOK¯M KURDISTÁNEM pro Z· a S·

Audiovizuální program 

1. 2. - 28. 2. 
V˘stava obrazÛ Karla Tovary‰e

● ● ●

- Otevíráme kurzy pro dûti a dospûlé: ang-

liãtina, francouz‰tina, nûmãina, ital‰tina, ru‰-

tina, klavír, keyboard, kytara, flétna, thai –

chi, aerobic, bfii‰ní tance, cviãení Ïen, ‰ití,

paliãkování, v˘tvarn˘, ‰achov˘, kouzelnick˘

a douãovací krouÏek.

- Pfiipravujeme: pro dûti v dobû jarních

prázdnin sport. a kult. maraton (13. 3. - 17. 3.

2006) 

3. 2. 10.00 hod.
DùTSK¯ ATELIÉR
V̆ tvarné dopoledne pro v‰echny dûti

7., 14., 21. a 28. 2. 14.00 hod
JAK NA TO
Pohybové studio pro holky i kluky

9. 2. 9.00, 10.15 a 13.30 hod.
KLUB PRO VALENT¯NKY pro M·

Zábavn˘ pofiad pln˘ „valent˘nkov˘ch” srdíãek

16. 2. 9.00 a 10.15 hod.

PLAYALBEE: PSYCHOKABARET pro S·

Destrukce a dekonstrukce hry „Kdo se bojí

Wirginie Woolfové” v podání divadla Mandra-

gora Zlín

21. 2. 9.00 a 10.15 hod.
âÁRY MÁRY POD KOâÁRY pro M·

Promûna klukÛ a holãiãek v kovboje a princez-

ny za pomocí Hopsalína

22. a 23. 2. 9.00 a 10.15 hod.
TERORISMUS (pfiedná‰ka) pro S·

596 121 765

mimo sobotu 
a nedûli
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1. – 3. 2. O DVù SLABIKY POZADU
Slovensko 2004, 84 min. 

Pfiíbûh studentky, která stihnout v Ïivotû co

nejvíc. Ve st aÏ pá v 17.00 a v 19.30 
7. – 10. 2. SKLAPNI A ZAST¤EL Mù

VB/âR 2005, 90 min.
Komedie o gangsterovû psu, knedlících, bo-

tách, neposedné so‰e a sebevraÏdû. Hrají K.

Roden, A. Geislerová aj. 

V út a st v 17.00, ve ãt a pá v 19.30
KAFE A CIGÁRA

USA 2003, 96 min.
Kultovní komedie J. Jarmusche. Nûkolik krát-

k˘ch filmÛ tváfiících se dohromady jako hran˘

film (nebo obrácenû). 

V út a st v 19.30, ve ãt a pá v 17.00
14. – 15. 2. RESTART

âR/ Finsko 2005, 85 min.
Experimentální drama ze souãasnosti vypráví

o jednom dni v Ïivotû mladé Ïeny, kter˘ je pod-

statn˘. V 17.00 a v 19.30
16. – 17. 2. ZVRÁCEN¯

Francie 2003, 95 min.
·okující drama, v nûmÏ hrají hvûzdy M. Bellu-

cci a V. Cassel. Pfiístupn˘ od 18 let.

V 17.00 a v 19.30 

2 1. 2 - 3. 3.        Projekt  100
21. 2. AÎ P¤IJDE KOCOUR

âeskosl. 1963, 101 min.
Satirická komedie o kouzelníkovi (J. Werich),

kter˘ odhaluje vlastnosti lidí. V 17.00 a v 19.30 
22. 2. K¤IÎNÍK POTùMKIN

Rusko 1925, 75 min.
Drama: vzpoura na kfiiÏníku Potûmkin. ReÏie

S. M. Ejzen‰tejn. V 17.00 a v 19.30 
23. 2. DÍTù Belgie/Francie 2005, 95 min.
Mlad˘m lidem se právû narodilo dítû a oni ne-

mají kam jít. V 17.00 a v 19.30 
24. 2. DVOJÍ ÎIVOT VERONIKY

Francie/Polsko 1991, 98 min.
Drama dvou Ïen: jedna umírá pro lásku k umûní,

druhá nachází Ïivotní lásku. V 17.00 a v 19.30
27. 2. KDYBY... VB 1968, 111 min.
Vzboufiení studenti bojují proti zkostnatûlému

systému ‰kolství. V 17.00 a v 19.30 
28. 2. COMMITMENTS

Irsko/ VB 1991, 118 min.
Film o hudebníkovi, kter˘ dává dohromady

novou kapelu. V 17.00 a v 19.30
1.3. NA V¯CHOD OD RÁJE

USA 1955, 101 min.
Oscarová adaptace stejnojmenného románu J.

Steinbecka o Ïivotû farmáfie a jeho dvou synÛ,

hledání podstaty dobra a zla. ReÏie E. Kazan.

V 17.00 a v 19.30 
2. 3. MOTOCYKLISTICKÉ DENÍKY

Brazílie 2004, 128 min.
Volná adaptace deníkov˘ch zápiskÛ A. Grana-

da a budoucího Ch. Guevary. V 17.00 a v 19.30 
3. 3. U KONCE S DECHEM

Fran. 1960, 87 min.
J. P. Belmondo jako prchající vrah policisty.

ReÏie J. L. Goddard. V 17.00 a v 19.30 
Filmov˘ klub

(voln˘ vstup, bez prÛkazky a za nejniÏ‰í ceny)

6. 2. DÉMANTY NOCI âSSR 1964, 67 min.
Obraz útûku dvou ãesk˘ch mladíkÛ z transpor-

tu smrti podle scénáfie A. Lustiga. ReÏie J. Nû-

mec. V 17.00 a v 19.30 
13. 2. KRÁTK¯ FILM O ZABÍJENÍ

Polsko 1987, 81 min.
Drama: promy‰lená vraÏda bez motivu a ab-

surdní poprava. Novodobá variace na téma

„Nezabije‰”. V 17.00 a v 19.30
20. 2. ZÁZRAK V MILÁNù

Itálie 1951, 96 min.
Klasické dílo neorealismu. ReÏie V. de Sica.

V 17.00 a v 19.30

www.ckv-ostrava.cz

o nebytov˘ch prostorech  nabízen˘ch k pronájmu

v mûstském obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz
obecní majetek

Správce Adresa nebytového PodlaÏí Poãet Plocha

prostoru místností (m2)

LAER, v.o.s. Masarykovo nám. 3/3 1. NP 3 166,17

Puchmajerova 9 – prodejna

tel. ã. 596 115 114 28. fiíjna 106/18 1., 2. NP 2 112,10

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

Stfiední 1831/1 1. PP 7 219,83

– krejãovství, prodejna 1. NP

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

Kontakty
Úfiad mûstského obvodu 

Moravská Ostrava a Pfiívoz
● Na v‰echny odbory a oddûlení se dovo-

láte pfies centrum spojovacích sluÏeb, tj.

tel. ã. 599 444 444
● Tel. ã. na sekretariát – 599 442 165

599 442 164

● E-mail. adresa - posta@moap.mmo.cz

● Webové stránky - www.moap.cz

● Úfiední deska - budova úfiadu na Sokol-

ské tfi. 28, elektronická verze na

www.moap.cz

● Tel. ã. do spisovny úfiadu 

(stavební archiv)     –  596 623 230

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

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

12.30 do 16 hod.

V˘stavní síÀ
16. 2. - 24. 3.

MICHAL KALHOUS (1967)
Fotograf Michal Kalhous zkoumá zavedené 

hranice zobrazování banálních 

kaÏdodenních Ïivotních situací pomocí 

média fotografie. 

V˘stavní prostory II. NP
do 27. 1.

POEZIE Tù·ÍNSKÉ 
LIDOVÉ ARCHITEKTURY

Ve spolupráci s Muzeem Tû‰ínska, 

Muzeem Beskyd a za finanãní podpory 

statutárního mûsta Ostravy.

1. - 24. 2.

LIBOR KAWULOK – ARTETERAPIE 
„Maluji od roku 1987, malování je pro mû

arteterapií, pocitov˘m útûkem z reality.“

tel. 596 138 937
po-pá 10.00 - 17.00   

SAREZA
Láznû Moravská Ostrava

Sokolská tfi. 2590
Provozní doba - únor 2006

Bazén
Po 6.00 -   8.00 13.30 - 15.00

Út 6.00 -   8.00 12.30 - 16.00 17.00 - 21.30

St 6.00 -   8.00 12.00 - 15.00 17.00 - 21.30

ât 6.00 -   8.00 12.30 - 14.00 17.00 - 21.30

Pá 6.00 -   7.00 11.30 - 19.00

So 8.00 - 17.00

Ne 8.00 - 17.00

Mimofiádnû: ve ãt 2. a 9. 2. je plavání pro vefiejnost

od 6.00 do 14.00

Vstupné je ãasovû omezeno v so a ne na 2 hod.
Sauna

Po muÏi 8.00 - 20.00

Út mix 8.00 - 20.00

St muÏi 8.00 - 20.00

ât Ïeny 8.00 - 20.00

Pá muÏi 8.00 - 19.00

So Ïeny 8.00 - 18.00

Vodoléãba - pára
Po mix 14.00 - 20.00

Út muÏi 13.00 - 20.00

St Ïeny 13.00 - 20.00

ât muÏi 14.00 - 20.00

Pá Ïeny 13.00 - 19.00

So muÏi 8.00 - 18.00

Nabízíme klasické masáÏe 
ve vodoléãbû a saunû.

Prádelna
Po - Pá  6.00 - 14.00

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

a tím patrnû není u konce leto‰ní snûhová na-

dílka. ZasnûÏené chodníky, silnice, vefiejná

prostranství jsou starostí tûch, co je musejí udr-

Ïovat ve schÛdném a prÛjezdném stavu. Ptáte

se, kdo odpovídá za údrÏbu komunikací v na-

‰em mûstském obvodu? Jsou to: 1. Technické
sluÏby Moravská Ostrava a Pfiívoz (tel. ã.

dispeãinku 596 113 596, www.tsmoap.cz), 2.
Ostravské komunikace (tel. ã. dispeãinku 596

622 922, www.okas.cz) a 3. majitelé 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 zranûní chodcÛ. Majitelé domÛ

by si mûli uvûdomit, Ïe nejvhodnûj‰ím fie‰e-

ním, jímÏ pfiedejdou úrazÛm, není ohrazení bu-

dovy, kter˘m je omezen vstup na chodník! Ve

vlastním zájmu by mûli zváÏit, zda nebude

vhodnûj‰í provést nezbytná technická opatfiení

na budovû, aby spad ze stfiechy kolemjdoucí

neohroÏoval. Fext a foto: (kot, b)

ZZZiimmaa  jjee‰‰ ttûû   nneesskkoonnããii llaa

Spoleãnost Senior pofiádá 
v klubovnû na adrese Na Jízdárnû 18, Mo-
ravská Ostrava:

Po: 13.00 – 14.00 konverzace v nûmeckém

jazyce, 14.00 – 16.00 klubové povídání. Út:
9.00 – 11.00 rukodûln˘ch krouÏek, 14.00 –

17.00 karetní hry. ât: 14.00 – 16.00 krouÏek

ruãních prací. 

Besedy a pfiedná‰ky: 2. 2. Astro klub - Mer-

kur, planeta rozumu, 9. 2. Jak zv˘‰it svou bez-

peãnost (mûstská policie), 16. 2. Procházka nu-

merologií, 23. 2. Promûny tváfie Mor. Ostravy

(Archiv mûsta Ostravy). Zaãátky vÏdy v 16 hod.

Podrobnûj‰í informace o v‰ech aktivitách 

o. s. Spoleãnost senior lze získat telefonicky

ãíslech 606 475 522, 728 466 105. (kot)
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Centrum Ïije 2005: ·piãkové soutûÏe a zábavné programy pfiilákaly tisíce OstravanÛ

Kluzi‰tû Vodafone, od 2. 12. 2005 do 1. 1. 2006 (foto 15): umûlá ledová plocha

na Jiráskovû nám. byla jednou z nejvût‰ích atrakcí, kterou projekt Centrum Ïije

nabídl OstravanÛm. VyuÏily jí tisíce bruslafiÛ nejrÛznûj‰ího vûku. Text a foto: kot

pfiedpokladu vyhrál maraton muÏÛ, Denisa Kozáková byla nejlep‰í v Ïenské ka-

tegorii. Ceny vítûzÛm pfiedával starosta mûstského obvodu Moravská Ostrava

a Pfiívoz Lubomír Karpí‰ek. Samozfiejmû i nejrychlej‰ím dûtem. 

Ostravsk˘ maraton 2005, 4. záfií (foto 8, 9): zahrnoval tfii bûÏecké závody od-

startované na âerné louce, a sice Maratonsk˘ bûh, Bûh Moravskoslezského dení-

ku a soutûÏ dûtí (na 400 a 800 m). Eusebio Rossa ze ·panûlska (na snímku) podle

Rozlouãení s létem, 18. záfií (foto 10): zábavn˘ program v Komenského sadech,

které se staly rájem dûtí. Ty nad‰enû tleskaly populárnímu herci M. Nesvadbovi

a nejen jemu. Vydovádûly se na nafukovacím fotbalovém hfii‰ti a jin˘ch atrakcích. 

Svatováclavsk˘ jarmark, 28. záfií (foto 11, 12): konal se na námûstí Svato-

pluka âecha v Pfiívoze. KníÏe Václav nemohl chybût! Na slavnosti, uspofiádané

právû na jeho poãest, slavného vladafie pfiivítal Vilém Antonãík, místostarosta

Vánoãní trhy 2005, od 29. 11. do 23. 12. (foto 14): v dfievûném mûsteãku posta-

veném na Masarykovû nám. se daly koupit sladkosti, vánoãní ozdoby, stromky aj.

Byla tu i moÏnost zastavit se a podívat na vystoupení zpûvákÛ a rÛzn˘ch skupin. 

Na koleãkov˘ch bruslích parkem ·alamouna, 16. 11. (foto 13): sportovní

soutûÏ v novém parku za b˘val˘m Kulturním domem Hlubina. Na tamní cyklos-

tezce závodily hlavnû dûti, ale v jedné soutûÏní kategorii se spojily s rodiãi. 

mûstského obvodu MOaP. Pak se na námûstí ‰ermovalo, zpívalo, tanãilo, prodá-

valo nejrÛznûj‰í jarmareãní zboÏí a dûti obdivovaly i domácí zvífiátka. Byl tam

téÏ mistr kat, kterého se nemusel nikdo bát. 

Ostravská laÈka, 29. ledna (foto 1): tímto mezinárodním závodem ve skoku

do v˘‰ky vyvrcholila v hale na Sokolské tfi. Moravská v˘‰kafiská tour 2005. Nej-

lep‰ím skokanem „LaÈky“ byl Svatoslav Ton (viz foto).

Slavnosti jara, od 4. do 28. bfiezna (foto 2): vnesly do centra Ostravy kouzlo

jara, tfiebaÏe jim z poãátku poãasí nepfiálo. K slavnostem patfiila nabídka zboÏí ve

stylov˘ch stáncích na Masarykovû námûstí a také tfii desítky vystoupení. 

Ostrava si hraje, 14. kvûtna (foto 3, 4): program zahrnující nejrÛznûj‰í soutû-

Ïe, dále napfi. show motorkáfiÛ ãi rekonstrukci historické bitvy o slezskoostrav-

sk˘ hrad, téÏ vystoupení maÏoretek, skupin Kuliãky ‰tûstí a Javory. Na âerné

louce program nabídl fiadu atrakcí pfiedev‰ím mládeÏi. Uskuteãnila se i jedineãná

stavba hradu na Jiráskovû námûstí. Byl zhotoven ze 4000 pomalovan˘ch, dfievû-

n˘ch cihliãek. S radostí je zdobily dûti i dospûlí. 

Centrum Ïije létem, 19. ãervna (foto 5): v Komenského sadech vystoupily ta-

neãní soubory, ãaroval kouzelník a na nafukovací lezecké stûnû a jin˘ch atrakcích

dûti dokazovaly nebojácnost. Závod na koleãkov˘ch bruslích zvládli i „dospûláci“. 

ka si prohlédnout skuteãné automobilové skvosty. Nejstar‰í úãastnické vozidlo

bylo vyrobeno v roce 1905 – Renault XB Torpedo 15 CV. Závodu se zúãastnilo

55 posádek z mnoha zemí, dojel i úãastník z Japonska. 

Fiva World Rally 2005, 24. a 25. ãervna (foto 6, 7): mezinárodní závod auto-

mobilov˘ch veteránÛ, jehoÏ jedna etapa konãila a dal‰í mûla start a dojezd právû

v Ostravû. Pfied hotelem Imperial a na Jiráskovû nám. se naskytla moÏnost zblíz-

Také v uplynulém roce díky projektu Centrum Ïije mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz mohli dospûlí i dûti proÏívat nev‰ední chvíle na námûstích, v parku a na jin˘ch místech centra Ostravy. Kdo chtûl, vy-
bral si z nabídky 10 velk˘ch programÛ a 21 tzv. mal˘ch, doprovodn˘ch akcí. Nyní se ohlíÏíme za tím nejatraktivnûj‰ím, co mûlo jedineãnou atmosféru. Pfiipomínáme, Ïe Centrum Ïije pokraãuje i letos! 


