
„Dámy a pánové, milí hosté, dû-
kuji vedení mûstského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz za krásné
setkání“, fiekl na úvod svého vy-
stoupení pan Franti‰ek KáÀa v res-
tauraci Nové radnice na záfiijovém
setkání jubilantÛ-seniorÛ. Nebylo
by na tûchto slovech nic divného,
kdyby je dosud pevn˘m hlasem
nepronesl jeden z na‰ich nejstar-
‰ích spoluobãanÛ, kter˘ se 1. srp-
na doÏil 98 let.

Jeho vrstevníci – devadesátníci –
jiÏ pfiijímají gratulace ve sv˘ch by-
tech, Franti‰ek KáÀa se v‰ak setkání
jubilantÛ úãastní kaÏdoroãnû. JenÏe
tím jeho aktivity nekonãí: na obûdy si-
ce dochází ze svého pfiívozského by-
tu do Diagnostického centra u Nové
radnice, ale sám si pere, uklízí a o ví-
kendech i vafií. Jen okna v bytû – je-
hoÏ vlastníkem se stal v minulém ro-
ce a velmi si tento stav pochvaluje –
mu um˘vá vnuãka. 

Franti‰ek KáÀa se narodil v kolonii
na Franti‰ku ve Slezské Ostravû, do
Pfiívozu se pfiistûhoval pfied ãtvrtsto-
letím. Dobfie si vzpomíná, kdyÏ ho ja-
ko Ïáka obecné ‰koly na slezsko-

ostravském Baranovci „potkalo“ vy-
hlá‰ení âeskoslovenské republiky.

Pamatuje, uÏ jako vyuãen˘ elektrikáfi,
otevfiení Nové radnice, jako ãerstv˘
novomanÏel pak rok 1938 a postupnû
pak v‰echny tragické osmiãky v ães-
ké historii. Jeho osobní Ïivot v‰ak ne-
poznamenaly. „Nejkrásnûj‰í roky
jsem proÏil se svou Vlastiãkou první
roky po svatbû“, posteskne si.

Recept na dlouhovûkost má pan
Franti‰ek jednoduch˘: dlouho cviãil
v Sokole, koufiil – kdysi – jenom v ne-
dûli, kaÏdodennû si dá ‰tamprliãku
slivovice, „a hlavnû chodit“, pfiipomí-
ná. „I kdyÏ to dnes uÏ bolí…“ Pfiitom
v jeho rodinû se doÏívali nûco pfies
sedmdesát let. Oficiálnû se stal
Franti‰ek KáÀa dÛchodcem v roce
1970, do roku 1985 chodil je‰tû bri-
gádniãit a v osmdesáti se rozlouãil se
sv˘m milovan˘m Baníkem jako pofia-
datel. Na fotbal, jako ãlen oddílu ko-
pané, chodí dodnes.

První fiíjnovou sobotu jede pan
Franti‰ek do Nûmecka na zlatou
svatbu své dcery. (Syn, kter˘ bydlí
v Porubû, uÏ je také v dÛchodu.)
A pak se vrací hned zpátky do
Pfiívozu. Mimo jiné také proto, Ïe
pÛjde k volbám. (va)
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Tolik centimetrÛ má obvod osm
metrÛ vysokého platanu, kter˘ byl
vysazen 22. záfií v Komenského
sadech, a to nákladem spoleã-
nosti Mittal, v rámci jejího projek-
tu 1111 stromÛ Ostravû. Platan je
listnáã, na podzim se zabarvuje
do Ïluta a doÏívá se sta i více let.

âíslo 
mûsíce 35

Obyãejná historie

VáÏení spoluobãané,
v minulém

ãísle na‰eho
mûsíãníku vás
kolega, místo-
starosta To-
má‰ Kufiec, in-
formoval o sku-
teãnosti, Ïe po-
lovina investic
v leto‰ním roce
smûfiuje do oblasti ‰kolství, které je
samozfiejmou prioritou koaliãní spolu-
práce ODS a âSSD na radnici na‰e-
ho mûstského obvodu. Tuto informa-

ci doplÀuji tím, Ïe schválen˘ rozpoãet
na ‰kolství je 40,2 mil. Kã.

Nabízejí se otázky, kam investuje-
me druhou polovinu prostfiedkÛ, které
akce jsou jiÏ hotové a které je‰tû le-
tos budou dokonãeny. 

Koncem dubna byla dokonãena re-
konstrukce Puchmajerovy ulice, vysá-
zené stromy se bohuÏel neujaly, v zim-
ním období v‰ak budou v rámci záruky
nahrazeny nov˘mi. V ãervenci byly do-
konãeny rekonstrukce ulic Blahoslavo-
va u mûstsk˘ch lázní a Odboje poblíÏ
mûstské nemocnice. Pfied dokonãe-
ním je rekonstrukce chodníku na Vele-

slavínovû ulici a v závislosti na poãasí
bude brzy dokonãena 7. etapa regene-
race sídli‰tû Varenská. V prÛbûhu mû-
síce fiíjna bude dokonãena celková re-
konstrukce Pobialovy ulice, v listopadu
pak ulice Musorgského, chodníkÛ na
ulici 30. dubna, na ulici Gajdo‰ovû
u DPS a oprava ulice U Parku.

Dal‰ích pfiibliÏnû 22 milionÛ korun
bude v leto‰ním roce vûnováno na
velké opravy a rekonstrukce bytové-
ho fondu. Pfiehled tûchto vût‰ích akcí
uvádíme v tabulce.

Ing. Jifií Havlíãek
místostarosta

Investice a opravy komunikací ãástka v tis. Kã dokonãení

Puchmajerova rekonstrukce ulice 6 784 30. 4. 2008
Blahoslavova rekonstrukce ulice 4 540 31. 7. 2008
Odboje rekonstrukce ulice 4 332 31. 7. 2008
Varenská 7. etapa regenerace sídli‰tû 12 000 30. 9. 2008
Veleslavínova rekonstrukce chodníku 1 750 15. 10. 2008
Pobialova rekonstrukce komunikace 2 205 31. 10. 2008
Gen. Píky vybudování parkovi‰tû 3 520 20. 11. 2008
U Parku oprava ulice 2 705 20. 11. 2008
30. dubna rekonstrukce chodníku 4 000 20. 11. 2008
Gajdo‰ova rekonstrukce chodníku u DPS 960 20. 11. 2008
Musorgského rekonstrukce komunikace 1 500 30. 11. 2008

Celkem 44 296

Investice a opravy v bytovém hospodáfiství v tis. Kã dokonãení

SenováÏná 1 izolace proti vlhkosti, oprava stfiechy 4 996 31. 8. 2008
NádraÏní 44 v˘mûna krovu, oprava stfiechy 600 30. 4. 2008
Dobrovského 6 v˘mûna oken, vstupních dvefií 820 30. 6. 2008
NádraÏní 110 oprava domu 5 033 31. 7. 2008
Sládkova 4 izolace proti zemní vlhkosti 3 076 31. 8. 2008
Maroldova 3 rekonstrukce zdravotechniky 7 500 30. 11. 2008

Celkem 22 025

66 milionÛ Kã na opravu komunikací a bytÛ

Îivotní osmiãky Franti‰ka Káni
VáÏení spoluobãané,

va‰i zastupitelé byli na posled-
ním záfiijovém zastupitelstvu se-
známeni s hospodafiením na‰eho
mûstského obvodu za první polovi-
nu leto‰ního roku. V‰ichni s ním
projevili naprost˘ souhlas.

Jak tedy na‰e radnice s penûzi
hospodafiila?

Na‰e radnice hospodafiila s pfie-
bytkem cca 89 milionÛ korun, coÏ
dokladuje, Ïe s financemi se naklá-
dá zodpovûdnû. DÛkazem toho, Ïe
na‰e radnice má dobré rozpoãty, je
skuteãnost, Ïe znaãn˘ objem finan-
cí jde na investice. Za rok 2007 ‰lo
na investice 27 procent z celkové
v˘‰e rozpoãtu, pfiiãemÏ za dosta-
teãn˘ limit pro dobré rozpoãty se
povaÏuje 20 procent.

Na‰ím zájmem je uchovat tento
trend i do budoucna. V˘padky z ka-
pitálov˘ch pfiíjmÛ, tj. pfiíjmÛ z prode-
je domÛ a nemovitostí, se budeme
snaÏit kompenzovat pfiíjmy z nájmÛ
komerãních prostor a pozemkÛ.

Mohlo by vás zajímat, Ïe jsme se
postavili proti návrhu na zv˘‰ení

danû z ne-
movitosti na
rok 2009,
kter˘ mûl b˘t
na jafie pro-
jednáván na
zas tup i t e l -
stvu mûsta.
U v a Ï o v a l o
se o zv˘‰ení
pfiíslu‰ného koeficientu o jeden stu-
peÀ, coÏ by znamenalo zv˘‰ení da-
nû o 100 procent. Tento návrh jsme
nepodporovali a také na‰ím pfiispû-
ním od nûj bylo upu‰tûno, byÈ by to
pro nás znamenalo zv˘‰ení pfiíjmÛ
o 20 milionÛ korun. Myslíme si, Ïe
celkové daÀové zatíÏení obãanÛ je
naopak nutno sniÏovat. 

Miroslav Svozil
starosta

Vyúãtování hospodafiení na‰eho
obvodu na: http://www.moap.cz/sa-
mosprava-mob/hospodareni-samo-
spravy/ následnû nutno zvolit 2007-
v˘sledek-B-Závûreãn˘ úãet.pps

Slovo má…

28. fiíjna 2008 v 9.15 hod. bude
na poãest 90. v˘roãí vzniku âesko-
slovenské republiky slavnostnû
vysazen v parku âs. letcÛ v Morav-
ské Ostravû Strom republiky a od-
halen pamûtní kámen. Na slavnost
jsou srdeãnû zváni v‰ichni na‰i
spoluobãané. 

Celomûstské oslavy se poté konají
v Husovû sadu od 10 hod. a pokraãují
udûlováním pamûtních listÛ zaslouÏi-

l˘m obãanÛm v Radniãní restauraci.
V Nové radnici na Proke‰ovû námûs-
tí budou od 10 do 17 hod. zpfiístupnû-
ny reprezentaãní prostory. Vstup na
vyhlídkovou terasu radniãní vûÏe bu-
de zdarma. 

Pfied radnicí pak vystoupí v pest-
rém hudebním a zábavném pofiadu
skupiny i jednotlivci, jejichÏ pÛvod je
spjat s na‰ím regionem. Program za-
konãí slavnostní ohÀostroj. (rd)

Nov˘ bytov˘ dÛm s dvoupatro-
vou kavárnou a pfiízemními ob-
chodními prostorami se zaãal sta-
vût 18. záfií na Kostelním námûstí
v Moravské Ostravû, a to nákladem
bezmála 200 mil. Kã. 

Objekt s 37 byty a podzemními ga-
ráÏemi dostal jméno Mûstská brána.

Sv˘mi ‰esti podlaÏími i tmavou fasá-
dou bude souboru okolních staveb –
zejména kostelu sv. Václava – zcela
dominovat. Jednou stranou bude pfii-
léhat k Farské zahradû.

V˘stavba bude probíhat pÛldruhého
roku. Stavebníkem je investorská spo-
leãnost Metrostav. (rd)

Vysadíme Strom republiky

Svatováclavsk˘m jarmarkem na námûstí Sv. âecha v Pfiívoze si ná‰ mûstsk˘
obvod pfiipomnûl Den ãeské státnosti (28. záfií), kter˘ se letos váÏe k 1100. v˘-
roãí narození sv. Václava. Svatováclavsk˘ jarmark pofiádá mûstsk˘ obvod le-
tos jiÏ poãtvrté. Jeho vyvrcholením byl pfiíjezd kníÏete Václava s krojovanou
druÏinou. Na slavnostní proslov sv. Václava odpovûdûl pozdravnou promluvou
starosta mûstského obvodu ing. Miroslav Svozil.
(FotoreportáÏ ze Svatováclavského jarmarku na www. moap.cz – Aktuality)

Mûstská brána na Kostelním námûstí

Studenti navrhli
dostavbu Domu umûní 

Celkem 85 studentÛ Fakulty ar-
chitektury Vysokého uãení tech-
nického v Brnû si jako téma baka-
láfiské práce vybralo dostavbu Do-
mu umûní na Jureãkovû ulici. 

Studentské práce mají slouÏit jako
inspirace pro autorizované architekty.
Vedení Galerie Ostrava poãítá s její
dostavbou, coÏ by mûlo b˘t záleÏitos-
tí pfií‰tích pûti let. DÛvodem je potfie-
ba dal‰ích v˘stavních prostor a depo-
zitáfiÛ, ale i bezbariérového vstupu,
parkovacích míst atd. Souãasná bu-
dova Galerie zÛstane pochopitelnû
zachována, dostavba je smûfiována
smûrem k ulici Podûbradovû. (a)



V uplynul˘ch letech se pfiemno-
Ïili potkani. Mûsto proto zahájilo
10. záfií celoplo‰nou deratizaci,
která potrvá aÏ do 10. listopadu.

Potkan obecn˘ ohroÏuje zdraví lidí
pfienosem fiady nemocí, nejnebez-
peãnûj‰í je horeãnaté onemocnûní
leptospiróza, která mÛÏe b˘t i smrtel-
ná. Celoplo‰ná deratizace má sníÏit
poãty potkanÛ na takovou úroveÀ,
aby neohroÏovali zdraví obyvatel.

Deratizace probûhne ve tfiech eta-
pách postupnû v celém mûstû. Zaãí-
ná se v záfií v oblasti za fiekami Odrou
a Ostravicí, poté pfiijde na fiadu oblast
mezi fiekami a tfietí etapa se usku-
teãní v listopadu ve stfiedu mûsta –
v obvodech Moravská Ostrava
a Pfiívoz, Mariánské Hory a Hulvá-
ky, Nová Ves.

Je povinností kaÏdého vlastníka
nemovitosti zajistit provedení této
speciální deratizace. Jedná se tedy
o vlastníky bytov˘ch domÛ (jedno-
tlivci, právnické osoby jako bytová
druÏstva, spoleãenství vlastníkÛ).
Povinnost objednat si specializova-
nou firmu mají i majitelé komerãních
objektÛ, ale i prÛmyslov˘ch ãi zemû-
dûlsk˘ch podnikÛ, vãetnû vlastníkÛ
nezastavûn˘ch pozemkÛ, napfi. za-
hrad. 

Deratizaãní firma je také povinna
uhynulé potkany odklidit, dát novou
návnadu nebo zbylou odstranit. Ná-
klady hradí vlastník objektu. (da)

Na deratizaci se musejí podílet
v‰ichni majitelé nemovitostí
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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). 
Telefonní ãíslo na sekretariát
599 442 165, 599 442 164.
E-mail: posta@moap.ostrava.cz
Webové stránky: www.moap.cz

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

Spisovna úfiadu (stavební archiv) –
tel. ã. 596 623 230
Úfiední doba: Po a St od 8 do 11.30
a od 12.30 do 17 hod., ât od 8 do
11.30 a od 12.30 do 16 hod.

Vilu v ulici Na Zapadlém ãp. 1674
v Moravské Ostravé získá darem
hejtmanství Moravskoslezského
kraje jako reprezentaãní sídlo. 

V souãasné dobû je je‰tû objekt
v majetku Statutárního mûsta Ostra-
vy, ale bylo jiÏ rozhodnuto o jeho bez-
úplatném pfievodu. Památkovû chrá-
nûn˘ objekt se nachází v bezpro-
stfiedním sousedství krajského úfiadu.

Tzv. Grossmanova vila byla posta-
vena po 1. svûtové válce pfiímo u nû-
kdej‰í fií‰ské silnice (dnes ulice 28. fiíj-
na), naproti jiÏ zru‰eného ostravské-
ho Ïidovského hfibitova.

Do domu se vchází z ulice Na Za-
padlém. Vila se skládá ze dvou ob-

jektÛ, které jsou propojeny arkádami.
Hlavní budova má vûÏiãku s Ïeleznou
ohrádkou, coÏ pr˘ kdysi b˘vala malá
rozhledna. Na kartu‰i ve ‰títû je vy-
znaãen rok dokonãení stavby: 1923.
Pozoruhodn˘ je rovnûÏ interiér, kter˘
se – aã je to s podivem – zachoval
v celkem dobrém stavu aÏ do dne‰-
ních dnÛ. PÛvodní jsou keramické
ozdoby i ‰tukované stropy. Zproh˘-
bané zdi vytváfiejí nepravidelné pÛdo-
rysy místností. Cel˘ objekt byl pÛvod-
nû umístûn do velké ozdobné zahra-
dy zdobené vodotryskem, rosáriem,
zídkami a altány. Dne‰ní stav zahra-
dy je ov‰em otfiesn˘. Je‰tû po roce
1989 slouÏila vila nûkolik let jako ma-
tefiská ‰kolka. 

Rekostrukce vily a zahrady si vyÏá-
dá znaãné finanãní ãástky v fiádech
desítek milionÛ Kã. Bez tûchto inves-
tic by jedna z nejpozoruhodnûj‰ích
staveb Moravské Ostravy byla od-
souzena k postupné devastaci.

■

50 slavn˘ch vil Moravskoslez-
ského kraje postaven˘ch v posled-
ních dvou stoletích pfiedstavuje
v˘stava (ale i stejnojmenná publi-
kace) v Domû umûní na Jureãkovû
ulici, a to aÏ do 8. listopadu. (ad)

Hejtmanství získá reprezentativní vilu

Nejãastûji se lidé ptají na okruh spo-
leãnû posuzovan˘ch osob. Za spoleã-
nû posuzované osoby podle zákona
ã. 110/2006 Sb., o Ïivotním a exis-
tenãním minimu, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, se povaÏují tyto osoby:
a) rodiãe a nezletilé nezaopatfiené dûti,
b) manÏelé nebo partnefii podle

zvlá‰tního právního pfiedpisu; za
partnera se pro úãely tohoto záko-
na povaÏuje také partner, se kte-
r˘m obãan ãlenského státu Evrop-
ské unie uzavfiel registrované part-
nerství na základû právních pfied-
pisÛ jiného ãlenského státu Evrop-
ské unie, pokud tyto právní pfiedpi-
sy upravují vzájemnou vyÏivovací
povinnost mezi partnery,

c) rodiãe a 1. nezletilé dûti, které ne-
jsou nezaopatfiené, 2. zletilé dûti,
pokud tyto dûti spoleãnû s rodiãi
uÏívají byt a nejsou spoleãnû posu-
zovány s jin˘mi osobami podle pís-
mene b) nebo d),

d) jiné osoby, které spoleãnû uÏívají
byt, s v˘jimkou osob, které píse-
mnû prohlásí, Ïe spolu trvale neÏi-
jí a spoleãnû neuhrazují náklady
na své potfieby.
Spoleãnû posuzovan˘mi osobami

jsou i osoby v˘‰e uvedené, které se
pfiechodnû, z dÛvodÛ soustavné pfií-
pravy na budoucí povolání, zdravot-
ních nebo pracovních, jakoÏ i z dÛvo-
du dlouhodobého v˘konu dobrovol-
nické sluÏby, zdrÏují mimo byt, kter˘
uÏívají k bydlení.

Se zmûnou systému poskytování
dávek pomoci v hmotné nouzi se
s úãinností od 1. 1. 2007 posuzují
spoleãnû i rodiãe a zletilé dûti, pokud
tyto spoleãnû s rodiãi uÏívají byt a ne-
jsou posuzovány s jin˘mi osobami. 

Pfii posuzování nároku na dávky
pomoci v hmotné nouzi se pfiihlíÏí
k celkov˘m finanãním a majetkov˘m
pomûrÛm v‰ech spoleãnû posuzova-
n˘ch osob. V mnoha pfiípadech nárok
na dávky pomoci v hmotné nouzi ne-
vzniká z dÛvodu pfiíjmÛ rodiãÛ. Tito
jsou následnû povinni zabezpeãit zá-
kladní potfieby sv˘ch zletil˘ch dûtí
(není rozhodující vûk zletilého dítûte).

V leto‰ním roce se zv˘‰il poãet Ïa-
datelÛ o dávky pomoci v hmotné nou-
zi, ktefií jsou odhlá‰eni z trvalého byd-
li‰tû, kde Ïili se sv˘mi rodiãi a uvádû-
jí, Ïe jsou osobami bez pfiístfie‰í. Îá-
dají, aby byli posuzováni samostatnû.

Tyto pfiípady se následnû indivi-
duálnû posuzují a klient je povinen
pfiedloÏit takové dÛkazní prostfiedky,
které prokazují, Ïe hospodafií samo-
statnû a zdrÏuje se na jiné adrese.
Na základû celkového posouzení so-
ciální situace Ïadatele se situace vy-
hodnotí, vãetnû provedení sociálního
‰etfiení v místû faktického bydli‰tû.
V mnoha pfiípadech se v‰ak zjistí, Ïe
se jedná o úãelové jednání a nárok
na dávky proto nevznikne.

Jana Holásková
vedoucí oddûlení sociálních dávek 

odboru sociálních vûcí 

V areálu Dolu Odra v Pfiívoze
probíhá generální rekonstrukce
sedmipodlaÏního objektu b˘valé
‰achty na technologické centrum
firmy K2 atmitec. Tato spoleãnost
dosud sídlí v Ostravû v nûkolika
objektech a zamûstnává ‰piãkové
programátory, projektové manaÏe-
ry a konzultanty, ktefií zavádûjí in-
formaãní systém K2 do zákaznic-
kého prostfiedí.

Stavba technologického centra
(nachází se mezi ulicemi Koksární
a KfiiÏanovou) je naplánována do
konce roku 2010 a firma K2 atmitec
chce v Pfiívoze pro své zamûstnance
vytvofiit ideální pracovní prostfiedí
s dal‰ími navazujícími sluÏbami, jako
jsou parkování, stravování atd. 

V areálu Dolu Odra (do roku 1990
pod názvem Vítûzn˘ únor, pfied
2. svûtovou válkou Franti‰ek) je ve
zku‰ebním provozu betonárna spo-
leãnosti Kámen Zbraslav. Betonárna
Pfiívoz, jak se cel˘ provoz naz˘vá, za-
hrnuje skládku kameniva, provozní
objekt (kanceláfie, laboratofi, sociální
zafiízení) a vlastní v˘robní zafiízení.

Cel˘ areál Dolu Odra byl po zasta-
vení tûÏby uhlí v polovinû 90. let mi-
nulého století pfieveden na státní
podnik DIAMO, kter˘ zaji‰Èuje sanaci
celého území, tzn. odstraÀování staré
zástavby a likvidaci ekologick˘ch

‰kod vznikl˘ch pfii tûÏbû uhlí a jeho
úpravách.

Areál Dolu Odra se nachází v ob-
lasti zvané Zadní Pfiívoz, na které se
z celého centrálního ostravského
mûstského obvodu nejvíce negativnû
podepsala více neÏ 150 let trvající
prÛmyslová v˘roba. V posledních
dvou letech v‰ak do Zadního Pfiívozu
smûfiují v˘znamné investice. V srpnu
leto‰ního roku získala stavební povo-
lení firma SOLTEX na v˘stavbu Ko-
merãního parku, kter˘ se nachází na
ulici Palackého v Ostravû-Pfiívozu. 

Komerãní park na ulici Palackého
(nachází se mezi ulicemi Palackého
a Majakovského) bude obsahovat tfii
haly, které mohou slouÏit ke sklado-
vání, ale i k v˘robním úãelÛm. V˘ho-
dou Komerãního parku je blízkost dál-
nice (cca 500 metrÛ) a rovnûÏ na uli-
ci Palackého jiÏ existujícího Logistic-
kého centra. V nûm firma DOKA na-
bízí od loÀského roku prodej, proná-
jem a servis systémového bednûní
a le‰ení. 

Oba objekty, Komerãní park Palac-
kého a Logistické centrum Palackého
jsou ohrazené, se zpevnûn˘m po-
vrchem a sociálním zázemím. Díky
tûmto investicím se zaãíná radikálnû
mûnit obraz jedné z nejvíce zaned-
ban˘ch a problémov˘ch pfiívozsk˘ch
ulic. (da)

Nové stavby v Pfiívoze: 
technologické centrum, komerãní park a betonárna

Starosta na‰eho mûstského obvodu ing. Miroslav Svozil pfii‰el 1. záfií do 1B tfií-
dy Z· Matiãní. Na snímku uprostfied paní fieditelka mgr. Hrabovská, vlevo tfiíd-
ní uãitelka.

PrvÀáãky pasoval král
První ‰kolní den probûhl na

v‰ech devíti základních ‰kolách
v mûstském obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz nejen slavnostnû,
ale i nápaditû. K jeho dÛstojnému
prÛbûhu pfiispûla úãast starosty,
místostarostÛ, radních a ãlenÛ
‰kolské komise v jednotliv˘ch
vzdûlávacích zafiízeních obvodu. 

Netradiãní bylo uÏ samotné vítání.
Napfiíklad pfied Z· Ostrãilova vítal Ïá-
ky klaun. 

Na Z· Gen. Píky na Fifejdách byli
ãerství prvÀáãci pasováni králem,
kter˘m byl fieditel ‰koly mgr. Vesel˘. 

A jak cel˘ ceremoniál probíhal, po-
pisuje uãitel Mgr. Miroslav Latocha:
„JiÏ dávno pfied osmou se scházely
desítky a desítky prvÀáãkÛ, jejich ro-
diãÛ, prarodiãÛ a dal‰ích pfiíbuzn˘ch.
Úderem osmé, za zvuku slavnostních
fanfár se objevili pan král a paní krá-
lovna, aby provedli slavnostní paso-
vání dûtí na ‰koláky. Jeden prvÀáãek
za druh˘m pfiedstupovali pfied jejich
veliãenstva, byli „udefieni“ meãem,
obdrÏeli fiád a dostali drobné dáreã-
ky. Vût‰ina dûtí k tomuto obfiadu pfii-
stupovala smûle a zvesela, jak se na
pravé ‰koláky slu‰í. Bylo zde i pár dû-
tí s rozpaky. Tady pomohli rodiãe
sv˘m doprovodem, takÏe v‰e se
obe‰lo bez potíÏí, nebo dokonce slzi-
ãek.“ 

V pátek 5. záfií zaãal první ‰kolní
rok v novû zaloÏeném vzdûlávacím
zafiízení na území na‰eho mûstské-
ho obvodu. Naz˘vá se 1st Interna-
tional School of Ostrava a sídlí
v prostorách Centra volného ãasu
na Ostrãilovû ulici v Moravské Os-
travû. Nová soukromá ‰kola získa-

la tyto prostory pronájmem od ma-
gistrátu mûsta Ostravy. 

PfieváÏná vût‰ina ÏákÛ nové ‰koly
je z rodin zahraniãních zamûstnancÛ
v˘znamn˘ch spoleãností jako je
Hyundai a Mittal. Pfiístupná je v‰ak
i ãesk˘m ‰kolákÛm. 1st International
School of Ostrava zahrnuje vedle bi-
lingvního (dvojjazyãného) gymnázia
a celoÏivotního vzdûlávání novû i me-
zinárodní základní ‰kolu. Stejné
vzdûlávací moÏnosti v‰ak poskytova-
la a v souãasnosti stále poskytuje
i pfiíspûvková organizace mûstského
obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz –
M· a Z· Ostrãilova. Na této ‰kole ta-
ké vznikl jazykov˘ vzdûlávací pro-
gram, kterého se úãastnily právû dûti
zahraniãních zamûstnancÛ. 

Slavnostního zahájení nového
‰kolního roku na 1st International
School of Ostrava se za mûstsk˘ ob-
vod MOaP zúãastnil místostarosta
Tomá‰ Kufiec. (a)

¤editel ‰koly mgr. Vesel˘ jako král.

Nádvofií Grossmanovy vily.

Vila z roku 1903 na âeskobratrské ulici v Moravské Ostravû.



David Tich˘, DiS. (ODS)
1. V zastu-

pitelstvu obce
jsem první vo-
lební období.
Pracuji ve
dvou komi-
sích. Jsem
pfiedsedou ko-
mise pro ob-
novu Pfiívozu

a ãlenem sociální komise.
V rámci práce v komisi pro obnovu

Pfiívozu, která je poradním orgánem
rady, se snaÏíme o mapování potfieb
této ãásti na‰eho obvodu a práce na
zlep‰ení situace. Kromû podnûtÛ ob-
ãanÛ se zab˘váme návrhem doprav-
nû urbanistické studie pro Pfiívoz,
resp. cel˘ obvod. Nejsem zastáncem
cesty, kdy se dûlají vûci nekoncepã-
nû. Domnívám se, Ïe studie by mohla
pomoci k zji‰tûní priorit, které by
mohly vyjít ze studie. Podafiilo se rea-
lizovat zábradlí pod vlakov˘m podjez-
dem v Pfiívoze. BohuÏel normy nedo-
volily, aby zábradlí navazovalo na
cyklistickou stezku. Komise se snaÏí
aktivnû hledat lokalitu pro sportovní,
nebo alespoÀ dûtské hfii‰tû v Pfiívoze.
BohuÏel pro vût‰í hfii‰tû uÏ moc loka-
lit v Pfiívoze není, ale men‰í plochy se
snad najdou. Komise se aktivnû
úãastnila vytipování oblastí, kde jsou
zakázány v˘herní hrací automaty
v lokalitû Pfiívoz. Dále komise navrhla
lokality, kde by mûla b˘t zakázána
konzumace alkoholu na vefiejnosti.
V neposlední fiadû se komise zab˘vá
fie‰ením problematiky polétavého
prachu v Pfiívoze a snad pfiispûla k to-
mu, Ïe by se mûl koupit v dohledné
dobû kropicí vÛz. JiÏ podruhé se ko-
mise vydává po Pfiívoze a bude po-
suzovat stav lokalit a jak se dafií rea-
lizovat úkoly urãené komisí a radou.
V rámci obchÛzky také komise zji‰Èu-

je stav fasád a dává podnûty k fie‰e-
ní havarijních stavÛ. 

V rámci práce v sociální komisi je
pro mne prioritou funkãní sociální síÈ
v na‰em obvodu. KaÏd˘ rok zastupi-
telstvo obvodu rozdûluje úãelové do-
tace a v rámci sociální komise se po-
dílíme na rozdûlení pÛl milionu korun.
Mou snahou je, aby se dotace neroz-
mûlÀovaly mezi desítky projektÛ. Ra-
dûji ménû projektÛ, ale s vût‰í finanãní
dotací. Dle mého názoru by se podpo-
ra obvodu mûla dostat do shody s ko-
munitním plánováním mûsta Ostravy.
Osobnû mám velikou radost, Ïe v na-
‰em obvodu pracuje nezisková orga-
nizace, která se v˘znamn˘m dílem po-
dílí na zvládání následkÛ hromadn˘ch
ne‰tûstí. Jedná se o Krizové centrum
Ostrava, kterému uÏ za skvûlou práci
podûkoval i ministr vnitra.

2. V druhé polovinû volebního ob-
dobí bych rád pokraãoval v zapoãaté
práci v komisích a podílel se na dal-
‰ím rozvoji obvodu. Chci také navázat
uÏ‰í spolupráci s romsk˘m asisten-
tem a inspektorem ãistoty a pofiádku.

PhDr. Franti‰ek VyhÀák (SZ)
Jako opo-

ziãní zastupi-
tel pfii rozdûle-
ní rolí v sou-
ãasném za-
s tup i te l s tvu
nemám moc
moÏností pro-
sadit na‰e zá-
mûry z voleb-

ního programu. Za Stranu zelen˘ch
nám nebylo umoÏnûno pÛsobit ani
v kontrolních orgánech zastupitel-
stva. Proto jsem se zamûfiil na ãin-
nost v komisi bezpeãnosti a ekologie
a krátce pÛsobím i v komisi investiãní.

Za velk˘ úspûch povaÏuji zastave-
ní nesmyslného kácení lipové aleje

v Komenského sadech a to, Ïe se ko-
mise velmi intenzivnû zab˘vá otázka-
mi vefiejné zelenû. Vûfiím, Ïe pfii sou-
ãasné explozi nové v˘stavby v na-
‰em obvodû, a s tím souvisejícím ká-
cením stromÛ a úbytkem zelenû, se
podafií zachovat její rozsah náhradní
v˘sadbou a dal‰ími opatfieními.

Problémy vidím v kladení vût‰ího
dÛrazu na ochranu kvality ovzdu‰í,
dÛraznûj‰í prosazování opatfiení v do-
pravû. Napfi. je potfieba pfiesunout
pfiestupové stanice autobusÛ z Pfiívo-
zu na âern˘ potok a dal‰í opatfiení.
Zlep‰it úklid silnic a zajistit jejich pra-
videln˘ postfiik v hork˘ch dnech.

Obãany na‰eho obvodu také hod-
nû trápí hluk, zejména z dopravy.
Napfi. silniãní a tramvajové. Domní-
vám se, Ïe je nejvy‰‰í ãas si tuto sku-
teãnost uvûdomit a zaãít prosazovat
opatfiení ke sníÏení jeho intenzity.

Mgr. Andrea Wlochová (ODS)
1. V mûst-

ském obvodû
Moravská Os-
trava a Pfiívoz
Ïiji i pracuji
a jsem pfiede-
v‰ím jeho ob-
ãankou. Hlav-
ním dÛvodem
mého pÛsobe-

ní v zastupitelstvu je tudíÏ zlep‰ení
v‰ech oblastí této mûstské ãásti, coÏ
se snaÏím díky práci zastupitelky
ovlivÀovat a prosazovat.

Vzhledem k mé profesi pracuji na
úfiadû jako pfiedsedkynû ‰kolské ko-
mise a jsem také ãlenkou redakãní
rady zpravodaje Centrum.

Od zaãátku volebního období na-
v‰tûvuje komise ‰kolství základní
a matefiské ‰koly na‰eho mûstského
obvodu. Seznámení se s chodem
tûchto zafiízení je nezbytné pro roz-
hodování napfiíklad pfii rozdûlování
úãelov˘ch dotací a hlavnû zji‰tûní cel-
kového stavu na‰ich ‰kol. Musím fiíci,
Ïe jsem byla ve vût‰inû pfiípadÛ velmi
mile pfiekvapena pfiístupem vedení
a pedagogÛ. Je zfiejmé, Ïe uãitelé vû-

nují sv˘m ÏákÛm i ãást svého volné-
ho ãasu a snaÏí se dûti zapojit do
mnoha aktivit mimo samotnou v˘uku,
mnohdy i pfies chybûjící finanãní pro-
stfiedky. I kdyÏ jsou do ‰kolsk˘ch za-
fiízení vkládány milionové investice, ty
slouÏí zejména k rekonstrukcím
a opravám samotn˘ch ‰kolních bu-
dov, hfii‰È, apod. V práci pedagogÛ je
v‰ak oãividné, Ïe píle a zájem pfievy-
‰ují finanãní stránku.

Prostfiednictvím zpravodaje Cent-
rum se obãané dovídají mnohé o dû-
ní v na‰em obvodû, coÏ je pro jejich
informovanost velmi dÛleÏité. Jako
pfiíleÏitost pro komunikaci vidím rov-
nûÏ setkání v klubu Atlantik pod ná-
zvem „Otevfiená radnice“. 

2. Bûhem svého dal‰ího pÛsobení
v zastupitelstvu se budu dále vûnovat
oblasti ‰kolství, aby se prostfiedí pro
v˘chovu a vzdûlávání na‰ich nejmen-
‰ích obãanÛ nadále rozvíjelo a zlep-
‰ovalo. Prostfiednictvím správného
rozdûlování úãelov˘ch dotací se bude
‰kolská komise snaÏit pfiispût na
smysluplné projekty a ãinnost ‰kol,
jeÏ budou pro dûti pfiínosem. V této
oblasti bych chtûla také zmínit ne-
zbytnost spolupráce rodiãÛ se ‰ko-
lou, popfiípadû i úfiadem. 

Jak jsem jiÏ zmínila, dal‰ím dÛleÏi-
t˘m bodem je pro mû celkov˘ rozvoj
obvodu. Zamûfiím se zejména na
smysluplnou a úãelnou revitalizaci
sídli‰tû ·alamouna, kde chci klást dÛ-
raz na zachování ãi zv˘‰ení mnoÏství
zelenû této ãásti obvodu. Oblast hlav-
ního nádraÏí v Pfiívoze, jako vstupní
brána mnoha cestujících pfiijíÏdûjících
do na‰eho mûsta, si vyÏaduje rovnûÏ
mnoho pozornosti. Velk˘m tématem
od zaãátku volebního období je revi-
talizace Komenského sadu, kter˘ by
mûl b˘t pfiedev‰ím parkem, klidovou
zónou s peãlivû udrÏovanou zelení,
i místem sportovního vyÏití.

Chtûla bych na tomto místû vyzvat
vás, váÏení obãané, abyste nerezig-
novali na politické a obãanské dûní,
a abyste se sv˘mi námûty, pfiipomín-
kami a nûkdy i kritikou zapojili do roz-
voje na‰eho mûstského obvodu,
a tímto pfiispûli ke zlep‰ení prostfiedí,
Ïivota a pozitivnímu sm˘‰lení sebe
i sv˘ch spoluobãanÛ.
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Anketa: Co se podafiilo a co zb˘vá vykonat
Pokraãujeme v na‰í anketû. Odpovídají zastupitelé podle abecedního po-
fiádku.
1. Co se vám podafiilo uskuteãnit, na co jste se zamûfiili v roce 2007,
v ãem jsou naopak rezervy (nedostatky)?
2. Na co se, kromû bûÏn˘ch úkolÛ, zamûfiujete v roce 2008?

Ostrava byla v roce 1918 mno-
honárodním mûstem, kde v pfied-
chozích desetiletích docházelo
k drastické germanizaci. Oãekáva-
n˘ rozpad Rakousko-Uherska byl
zde proto vnímán jinak âechy, ji-
nak Nûmci ãi Poláky. 

âe‰i Ïádali samostatnost, Nûmci
vznik provincie Sudetenland a Poláci
si nárokovali Tû‰ínsko aÏ po fieku
Ostravici. Docházelo k nenávistn˘m
stfietÛm. âe‰i své poÏadavky pfiedlo-
Ïili jiÏ v kvûtnu 1918 na manifestaci
v Národním domû, pozdûji na Ostré
HÛrce u Chabiãova, v polovinû fiíjna
na Senném trhu v Ostravû.

První, kdo se v Moravské Ostravû
dovûdûl o prohlá‰ení státní samostat-
nosti, byl ‰éfredaktor Moravsko-
slezského deníku Ladislav Knotek.
List mûl totiÏ ve Vídni svého zpravo-
daje, kter˘ do Ostravy telegrafoval,
Ïe v Praze vypukla revoluce a byla
vyhlá‰ena samostatnost. Knotek
okamÏitû spûchal na radnici ve
Slezské Ostravû, kde právû zasedal
krajsk˘ v˘bor Státoprávní demokra-
cie. SchÛze skonãila a do hotelu
Slavia na Hollarovû ulici byli pozváni
zástupci v‰ech politick˘ch stran. 

K veãeru jiÏ byl vytvofien okresní ná-
rodní v˘bor, jehoÏ pfiedsedou byl zvo-
len Jan Proke‰. Hned poté pfii‰el
z Prahy telegram, kter˘ mûl v záhlaví
oslovení: Lide ãeskoslovensk˘! A po-
tvrzoval KnotkÛv telegram. Jan Proke‰
a Karel Fajfrlík, advokát a pfiedseda
Sokola v Moravské Ostravû, si padli
do náruãí a po tváfiích jim tekly slzy.

¤editel Lidové Knihtiskárny Otto
·tûpánek dostal za úkol pfiedstoupit
pfied diváky v Národním domû, kde
se právû konalo divadelní pfiedsta-
vení Aloise Jiráska Pan Johannes.
Celou událost zapsal herec Oldfiich
Nov˘. O pfiestávce vystoupil ·tûpá-
nek a nûkolik redaktorÛ na jevi‰tû
a pfieãetl telegram z Prahy. Nejvût‰í
boufii vyvolala slova, Ïe válka skonãi-
la a císafi Karel prchá z Vídnû.
Vypuklo nepfiedstavitelné nad‰ení,
muÏi a Ïeny plakali ‰tûstím a objíma-
li se. Herec Oldfiich Nádhera, kter˘
hrál mlynáfiského krajánka, vysko-
ãil pfied oponu se sukovicí a hulá-
kal: „Lidi, pojìme do ulic! My to
budeme hrát jindy! Teì pojìme na
Nûmce!“ To byla nebezpeãná slo-
va. Oldfiich Nov˘ pfiipomíná, Ïe
Nádheru museli uklidÀovat slovy
i vodou. Herci pak ‰li do Kavárny
Habsburg, kde násilím odstraÀovali
nápis, zatímco majitel kavárny pobí-
hal dole a nabádal je k opatrnosti,
protoÏe ho nápis stál hfií‰né peníze.
Zachránila se jen dvû písmena a ka-
várna byla pak pfiejmenována na
Prahu.

Nicménû situace nebyla jednodu-
chá, protoÏe ve mûstû byla posádka
maìarsk˘ch honvédÛ, která rozehna-
la jiÏ zmínûnou manifestaci na Sen-
ném trhu. Jak tedy pfievzít moc? Vo-
jensk˘m posádkám v okolí Ostravy
velel generál Naumann a ãe‰tí dÛ-
stojníci i vojáci odmítli poru‰it pfiísahu
a sloÏit zbranû. Byl jim pak pfiedán te-
legram z Prahy, z nûhoÏ vypl˘valo,

Ïe císafi Karel I. zprostil ve‰keré pfií-
slu‰níky c. k. branné moci povinností
vypl˘vající ze sluÏební pfiísahy. JenÏe
telegram byl úãelovû pozmûnûn, v je-
ho pÛvodní podobû se totiÏ uvádûlo,
Ïe císafi Karel I. teprve bude poÏádán
o zpro‰tûní vojenské pfiísahy. JenÏe
úãelu bylo dosaÏeno:  vznikly jednot-
ky ãesko-slovenské armády a získá-
no velké mnoÏství zbraní. Maìar‰tí
honvédi poté nebyli dost silní, aby
mohli zasáhnout.

Novû vzniklé politické vedení mûs-
ta usilovalo pfiedev‰ím o udrÏení tûÏ-

by uhlí, zamezení rabování obchodÛ
a o zastavení ãinnosti samozvan˘ch
„prozatímních dûlnick˘ch soudÛ“, kte-
ré zaãaly vyhazovat z továren úfiední-
ky zamûfiené nûmecky a prorakous-
ky. Ve Vítkovick˘ch Ïelezárnách dûl-
níci vyvedli pfied bránu úfiedníky, kte-
fií je‰tû v kvûtnu 1918 zakazovali
v podniku mluvit ãesky. Byly to ru‰né
dny. 

Na listopadovém shromáÏdûní
OstravanÛ Jan Proke‰ volal:
„V‰echny komíny, které v Ostravû
vidíte, budou patfiit lidu, znárodní

se!“ V kostelech se konaly dûkovné
bohosluÏby a ozbrojené ãesko-slo-
venské vojsko uskuteãnilo pfiehlídku,
aby pfiedvedlo svou sílu. Hlavní úkoly
ale mûsto stále teprve ãekaly: zajistit
pro obyvatele mûsta potraviny, ze-
jména chléb, vyfie‰it záleÏitosti Tû‰ín-
ska a Hluãínska, a souãasnû nalézt
mezi âechy, Nûmci, Poláky a Îidy
pomocí dlouh˘ch jednání a kompro-
misÛ cestu ke spolupráci. 

V té dobû se v‰echno zdálo b˘t
jednoduché a krásné.

Boleslav Navrátil

Ostrava a vznik 
na‰í samostatnosti

Zcela zaplnûné Hlavní – dnes Masarykovo – námûstí pfii projevu Josefa Proke‰e 10. prosince 1918. 

z mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, ktefií se doÏívají
90 a více let v fiíjnu: Marie Husá-
ková, Bohuslav Schneider, Ota-
kar Sítek, Emilie Vlachová, Hed-
vika Zaciosová, Emilie ·vastová,
Jan Hofmann, Marie Bartusková,
Marie ¤ehulková, Ludmila Halás-
ková, Ludmila Dvorská, Bohdana
Volná, Hedvika Rokoszová, Dra-
homíra Bu‰ková, Aurelie âíÏková,
Marie PûruÏková, Ludmila Hachli-
cová, Vladimír Tich˘.

Blahopfiejeme jubilantÛm

Právo obãanÛ vyjadfiovat se na za-
sedání zastupitelstva obce k projed-
návan˘m záleÏitostem musí umoÏÀo-
vat jednací fiád zastupitelstva. Toto
právo je dáno pfiímo zákonem, kdy
obãan má právo vyjádfiit své stanovis-
ko k vûci, která je na zastupitelstvu
obce projednávána. Jednací fiád mÛ-
Ïe v nûkter˘ch pfiípadech stanovit po-
drobnosti jeho uplatnûní, ale nemÛÏe
právo obãana vylouãit nebo omezit. 

Pokud na svém jednání zastupitel-
stvo umoÏní vystoupení obãanÛ aÏ po
ukonãení zasedání, tj. potom, co byly
projednány v‰echny body programu,
jedná v rozporu se zákonem. Myslím
si, Ïe by mûlo b˘t na‰ím zájmem, aby
obãané vyjadfiovali svá stanoviska
k jakékoliv projednávané problematice
dfiíve, neÏ je o vûci rozhodnuto, tedy
pfiedtím, neÏ je pfiijato jakékoliv usne-
sení. Také by mûli mít právo vyjádfiit
svÛj názor k projednávané vûci, která
je na programu jednání, bez ohledu na
to, zda k ní bude pfiijato usnesení.

Je potfieba, aby kter˘koliv obãan
pfii‰el na jednání zastupitelstva a do-
máhal se sv˘ch práv. V souãasné
dobû jsme spí‰e svûdky toho, Ïe ob-
ãané nemají zájem se aktivnû podílet
na vûcech vefiejn˘ch a pfiitom staãí
tak málo…

Ing. Jan Stoklasa
radní

Právo obãanÛ
mûstského obvodu
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Volby do Zastupitelstva Morav-
skoslezského kraje se uskuteãní
ve dnech 17. fiíjna od 14.00 do
22.00 hodin a 18. fiíjna od 8.00 do
14.00 hodin.

Právo volit do Zastupitelstva Mo-
ravskoslezského kraje má kaÏd˘ ob-
ãan âeské republiky, kter˘ alespoÀ
druh˘ den voleb dosáhl vûku nejmé-
nû 18 let a je pfiihlá‰en k trvalému po-
bytu v obci, která náleÏí do územního
obvodu kraje. PfiekáÏkami ve v˘konu
volebního práva je zákonem stanove-
né omezení osobní svobody z dÛvo-
du v˘konu trestu odnûtí svobody,
ochrany zdraví lidu a z dÛvodu zba-
vení zpÛsobilosti k právním úkonÛm.

Voliãi bude umoÏnûno hlasování
poté, kdy prokáÏe svou totoÏnost
a státní obãanství âeské republiky
(platn˘m obãansk˘m prÛkazem, ce-
stovním, diplomatick˘m nebo sluÏeb-
ním pasem âeské republiky anebo
cestovním prÛkazem). NeprokáÏe-li
uvedené skuteãnosti stanoven˘mi
doklady, nebude mu hlasování umoÏ-
nûno.

Pokud voliã nemá svÛj obãansk˘
prÛkaz v pofiádku nebo nevlastní nû-
kter˘ z uveden˘ch cestovních dokla-
dÛ, mÛÏe poÏádat o vyhotovení ob-
ãanského prÛkazu bez strojovû ãitel-
né zóny s dobou platnosti na 1 rok
(s pfiiloÏením dvou fotografií). Tento
typ obãanského prÛkazu vyhotovuje
v souvislosti s v˘konem volebního
práva obãanÛ Magistrát mûsta Ostra-
vy, Gorkého 2, Moravská Ostrava,
v období od 17. 9. 2008 do 18. 10.
2008.

Seznam voliãÛ pro volby do Zastu-
pitelstva Moravskoslezského kraje
vede úfiad mûstského obvodu. Tento
seznam voliãÛ bude uzavfien ke dni
15. 10. 2008. Znamená to, Ïe voliã
vykoná své volební právo v tom vo-
lebním okrsku, ve kterém byl k tomu-
to dni veden v evidenci obyvatel jeho
trval˘ pobyt. Zmûna trvalého pobytu
v dobû do uzavfiení seznamu do dne
konání voleb nemá na jeho zafiazení
do seznamu voliãÛ Ïádn˘ vliv. 

U tûchto krajsk˘ch voleb dochází
ke zmûnû umístûní nûkter˘ch voleb-
ních okrskÛ. Vûnujte prosím níÏe uve-
den˘m informacím pozornost. Zmûna
nastává u tûchto okrskÛ:

Volební okrsky ã. 11, 12 byly v mi-
nulosti umístûny ve volebních míst-
nostech v Hotelovém domû Jindfiich,
nyní budou v Základní ‰kole Ostra-
va, NádraÏní 117. 

Volební okrsky ã. 19, 20 mûly sídlo
v budovû b˘valé spoleãnosti OKD,
nyní budou v Základní a matefiské
‰kole Ostrava, Ostrãilova 1. 

Volební okrsky ã. 34, 35 mûly sídlo
v Kulturním zafiízení Jízdárna, nyní
budou volební místnosti umístûny
v Základní ‰kole Ostrava, Gajdo‰o-
va 9. 

Volební okrsky ã. 38, 39 sídlily dfií-
ve na Základní ‰kole Ostrava, Gajdo-
‰ova 9, nyní budou v Domû s peão-
vatelskou sluÏbou, Gajdo‰ova 39b. 

Volební okrsky ã. 45, 46, 47, které
mûly volební místnosti v Kulturním do-
mû Gama, budou nyní sídlit v Základ-
ní ‰kole waldorfské, Gen. Píky 13B.

Hlasovací lístky budou dodány
v‰em voliãÛm nejpozdûji 3 dny pfied
dnem voleb. Budou také k dispozici
v kaÏdé volební místnosti. 

KaÏd˘ voliã se musí pfied hlasová-
ním odebrat do prostoru urãeného
pro úpravu hlasovacích lístkÛ, jinak
mu okrsková volební komise hlasová-
ní neumoÏní. Voliã vloÏí do úfiední
obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasova-
cím lístku mÛÏe zakrouÏkováním po-
fiadového ãísla nejv˘‰e u 4 kandidátÛ
uveden˘ch na témÏe hlasovacím líst-

ku vyznaãit, kterému z kandidátÛ dá-
vá pfiednost. 

Voliã, kterému jeho zdravotní stav
nedovoluje pfiijít do volební místnosti,
mÛÏe poÏádat ve dnech voleb, aby
ho ãlenové okrskové volební komise
nav‰tívili s pfienosnou volební schrán-
kou. Îádosti evidují jiÏ nyní paní

Martina Slívová Hartelová – tel:
599 442 332 a paní Jarmila Kfienová
– tel: 599 442 415. Ve dnech voleb
lze o toto poÏádat pfiímo pfiíslu‰nou
okrskovou volební komisi, kam voliã
spadá. 

K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného
prÛbûhu voleb ve volební místnosti je

kaÏd˘ povinen uposlechnout pokynÛ
pfiedsedy okrskové volební komise. 

Úfiad mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz (sídlo v budovû No-
vé radnice na Proke‰ovû námûstí 8)
zaji‰Èuje v prÛbûhu voleb sluÏbu, kte-
rá bude vydávat vyhotovené obãan-
ské prÛkazy, a to dne 17. fiíjna 2008

od 14.00 do 22.00 hodin a dne 18. fiíj-
na od 8.00 do 14.00 hodin (1. po-
schodí, kanceláfi ã. 177).

Bc. Marcela Mikulová
vedoucí odboru organizaãního

a hospodáfiské správy
ÚMOb MOaP

Informace
k volbám


