
V Ostravě se narodil a žije v ní do-
dnes, i když pracovně už delší dobu 
dojíždí do Olomouce. Bydlí přímo 
v centru na ulici Dr. Šmerala, v bytě, 
který byl postaven za první republiky. 
Je lékařem se specializací na vše-
obecnou chirurgii a zaměřením na 
onkochirurgii neboli chirurgii nádorů. 
Jeho láskou a ko níčkem je dětská 
a novorozenecká chirurgie. MUDr. To-
máš Malý, Ph.D.

Nevadí, že za prací dojíždíte?

Cestuji celý život. Měl jsem štěstí, 
že jsem mohl projít mnoho pracovišť, 
operoval jsem ve 23 nemocnicích 
u nás i v cizině. Byl jsem na studijních 
pobytech, sjezdech a kongresech 
v Polsku, Itálii, Izraeli, USA, Řecku, 
Fran cii a v dalších zemích. I v tomto 
je chirurgie nádherná práce.

Co všechno máte za sebou? 

 Od roku 1982 do 1993 jsem praco-
val v nemocnici v Ostravě-Zábřehu, 
později jsem byl primářem chirurgie 
v Českém Těšíně a v Karvinské hor-
nické nemocnici. Pak jsem působil 
jako zástupce přednosty chirurgické 
kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě-
-Po rubě, jako primář chirurgie a trau-
matologie Městské nemocnice v Os-
travě a primář chirurgie v Třinci. 

Teď je to Olomouc.

 Ano, už šestým rokem působím na 
I. chirurgické klinice Lékařské fakulty 

Univerzity Palackého a Fakultní ne-
mocnice v Olomouci, jako vedoucí 
úseku dětské chirurgie, od roku 2007 
také jako zástupce přednosty chirur-
gické kliniky. Chirurgie je nejen mým 
zaměstnáním, ale i koníčkem.

Najdete si čas pro sebe?

Věnuji se rekreačnímu sportu. V zi-
mě lyžuji, v létě jezdím na kole, cho-
dím po horách, obzvláště rád se tou-
lám Ostravou. Miluji operu, nádherné 
hlasy pěvců, Plácida Dominga. Mám 
rád i ostravskou operu, která byla 
v uplynulém desetiletí prakticky nej-
kvalitnější operní scénou v naší zemi. 

Uvidíme, zdali tomu tak bude i do 
budoucna. Pochopitelně velmi rád si 
přečtu hezkou knihu, potěšení nalé-
zám v historii a výtvarném umění. 

V Ostravě se jedna z ulic jmenu-

je Dr. Malého. Je to náhoda?

Můj tatínek byl očním lékařem, ve-
doucím oční školy. Mám na něj nád-
herné vzpomínky, je pro mne nádher-
ným životním vzorem, těžko dosaži-
telným. Žel, zemřel v roce 1967, když 
mi bylo 10 let a mé sestře 14. Mám 
úžasnou matku – taky lékařku, která 
nám dala vzdělání, snažila se nás 
slušně vychovat a dodnes je nám 
oporou i rádcem. Babička a dědeček 
z otcovy strany byli rovněž lékaři. 
Babička dětskou lékařkou a první 
primářkou tohoto oboru v tehdejším 
Československu. Dědeček plicním 
léka řem, celý svůj život zasvětil boji 
s tuberkulózou. Byl poctěn čestným 
občanstvím Ostravy a právě po něm 
je pojmenována jedna z ulic. Jsem za 
své předky velmi vděčný, je to v mém 
životě velká inspirace a závazek. 

Většinu týdne trávíte v Olomouci. 

Zůstala vám Ostrava blízká?

Ostrava je má rodná hrouda, i když 
drsná a ne vždy vstřícná a přívětivá. 
Nicméně její specifika a charakter se 
mi dostaly pod kůži, proto zde stále 
bydlím, přestože mé pracovní aktivity 
jsou jinde. Jsem tady prostě doma. 

Jaké jsou vaše návraty domů?

Každotýdenní. Prostě se vracím 
domů. Ostrava ne vždy voní. Při jízdě 
autem po Mariánskohorské jsem měl 
mnohokrát pocit, že mi v autě vytekl 
olej, tak jsou cítit olejové laguny býva-
lé Petrolejky. Ale těším se na divadlo, 
procházky centrem a v sadech Ko-
men ského. V Ostravě se mi líbí velká 
možnost kulturního vyžití, divadla, 
koncerty. 

Co se ve městě změnilo?

Postupně se upravují parky, ale 
i parkoviště v centru. Líbí se mi nová 
bytová výstavba, rekonstrukce a kulti-
vace hlavního nádraží. Mám dojem, 
že stavební aktivity obvodu mají logi-
ku. Byl bych rád, kdyby se podařilo 
realizovat plán revitalizace Černé lou-
ky, koncertní síň v našem městě 
chybí. Radnici je možno pochválit. 
Sta  rosta Miroslav Svozil je slušný 
a pracovitý člověk, takoví lidé to ne-
mívají vždy lehké a jednoduché. Přeji 
mu, aby se podařilo vrátit bydlení do 
centra, aby přibylo ještě více odpo-
činkových míst, ubylo heren a kasin. 

Jaká životní moudrost vás při 

vašem putování světem provází?

Citát Senecy, měl jsem jej i na pro-
močním oznámení: Chceš-li žít pro 
sebe, musíš žít pro jiné. A prosté be-
nediktinské, Ora et labora – Modli se 
a pracuj.  (us)
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Vážení spoluobčané,
předvolební čas je nejlepší obdo-

bí pro bilancování. Jaké jsou tedy 
základní výsledky naší radnice:
• Oddlužili jsme a finančně stabili-
zovali radnici. I přes nepříznivé do-
pady hospodářské krize. 
• Do rozvoje našeho obvodu jsme 
během čtyř let investovali 545 milio-
nů korun. Zejména do základních 
a mateřských škol, na regeneraci 
sídlišť Varenská, Šalamouna, na 
obnovu ulic a zeleně.
• Podpořili jsme stavby komplexů 
The Orchard, Park Inn, Nordica, ve 
kterých vznikla nová pracovní mís-
ta, hlavně v informatice a finanč-
ních službách. Podpořili jsme také 
výstavbu nových bytových domů – 
Podkovy, Améby, Ostravské brány.
• Iniciovali jsme vyhlášky o omezení 
výherních hracích automatů a zá-
kazu konzumace alkoholu na veřej-
ných prostranstvích.
• Pro seniory jsme realizovali pro-
jekt Doma v bezpečí a zapojili se do 
projektu Senior linka.
• Opravili jsme Indiánské městečko 
na Fifejdách, Dětský ráj v Ko men-
ského sadech. Podíleli jsme se na 
obnově areálu na Čapkárně na 
Vodní svět SAREZA.
• Zachovali jsme různé typy našich 
základních škol i jejich vysoký stan-
dard. Do mateřských škol bylo přija-
to každé dítě nad tři roky věku.
• Organizovali jsme a podporovali 
kulturní a společenské akce v cent-
ru. Vánoční a velikonoční trhy, hu-
dební multižánrový festival Colours 
of Ostrava, Svatováclavský jarmark 
nebo Svatováclavský hudební fes-
tival vážné hudby, který podobně 
jako Colours v České republice ne-
má obdoby.
• Podpořili jsme progresivní ostrav-

ské architekty a jejich projekty, Ar-
chi tec ture Week of Ostrava, Os trav-
ský týden architektury a O ži vená 
Os tra va.
• V nejbližší budoucnosti dokončíme 
projekt 42 multimediálních učeben 
pro našich 9 základních škol. Projekt 
je zafinancován, realizace by měla 
proběhnout do konce ledna 2011.
• Čeká nás revitalizace Ko men-
ského sadů. Letos bude dokončen 
projekt, v příštích dvou letech by 
měl být realizován s přispěním ev-
ropských fondů.
• V rámci estetizace hlavního ná-
draží byla dokončena první etapa, 
tu další chceme provést také za 
přispění evropských fondů. 
• Hospodaření bez dluhů považuje-
me za zásadní. I v roce 2010 před-
pokládáme kladný hospodářský vý-
sledek. Přebytky hospodaření chce-
me využít pro další plány v roce 
2011.

Vážení občané, čtyři roky v životě 
člověka je dlouhá doba. V životě 
města je to však doba krátká. S va-
ší podporou chceme pokračovat 
v nastaveném trendu. 

Jménem koalice ODS a ČSSD 
vám děkuji za spolupráci a těším se 
na setkání s vámi u voleb 15. a 16. 
října 2010.

Miroslav Svozil, starosta

Slovo má…

Žijí mezi námi

„Chceš-li žít pro sebe, musíš žít pro jiné,“ říká MUDr. Malý
Centrum bezpečné 

jízdy v Přívoze
V Ostravě-Přívoze vyrůstá uni-

kátní Centrum bezpečné jízdy. 

Otevření tohoto polygonu, který se 

na ploše více než tří hektarů na-

chází v areálu firmy Libros, se plá-

nuje na 9. října. 

Nejmodernější centrum svého dru-
hu ve střední Evropě bude určeno 
pro výcvik a zdokonalování řidičských 
dovedností. Ve dne i v noci ho mohou 
využívat řidiči osobních i nákladních 
vozidel, motocyklisté, autoškoly, zá-
chranáři atd. 

Řidiči budou moci otestovat své 
jízdní schopnosti na tzv. smykové 
desce řízené počítačem, v mělkém 
bazénu pět krát šedesát metrů s tře-
mi centimetry vody pro nácvik aqua-
planingu, respektive na speciálním 
asfaltovém kruhu, který bude simulo-
vat jízdu do zatáčky na mokrém po-
vrchu. Centrum bude sloužit i pro 
odpočty trestných bodů, přičemž ná-
plň a vedení těchto kurzů se musí 
opírat o českou legislativu. 

V současné době jsou v ČR dvě 
podobná centra, a to v Mos tě a Čes -
ké Lípě. Náklady na vybudování 
Centra bezpečné jízdy v Přívoze do-
sáhnou 110 milionů Kč.  (peb) 

Číslo měsíce 

545 mil. Kč

Během září byly v plánovaném 

termínu úspěšně zvládnuty tři in-

vestiční akce, které financoval 

městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz. 

Investiční akce na náměstí Msgre 
Šrámka obnovila prostranství kolem 

Dokončena rekonstrukce nám. Msgre Šrámka, Budečské 

ulice i oprava schodiště evangelického kostela

U příležitosti Dne české státnosti opět zavítal 28. září na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze svatý Václav. Součástí 
tradič ního Svatováclavského jarmarku byla velkolepá ceremonie s příjezdem knížete Václava na koni a jeho družiny 
v historických kostýmech. Následně přítomné z pódia pozdravili starosta našeho obvodu Miroslav Svozil a místostarosta 
Tomáš Kuřec, kteří zrekapitulovali změny, k nímž v uplynulém roce v Přívoze došlo. Zároveň brigádní generál a válečný 
veterán Mikuláš Končický předal starostovi M. Svozilovi vyznamenání za zásluhy od Československé obce legionářské.

druhé největší katedrály na Moravě 
a ve Slezsku do důstojné podoby, 
adekvátní významu této lokality pro 
náš městský obvod i celou Ostravu. 
Nový parkovací systém se závorou 
a semaforem, které informují řidiče, 
zda je parkoviště volné, nebo obsa-
zené, bude součástí integrovaného 
sy stému Garáží Ostrava, a. s. Sou-
částí vymezené plochy je jedna-
padesát parkovacích míst (tři parko-
vací stání pro osoby zdravotně posti-
žené). 

Na ulici Budečské se opravila vo-
zovka (včetně zúžení levé strany vo-
zovky směrem k ulici Vítězné přibližně 

o 75 cm) a oboustranné chodníky. 
U této akce nedošlo k žádnému káce-
ní dřevin. Komunikace je opět jedno-
směrná od ulice Sadové s podélným 
stáním vozidel po pravé straně. Také 
podél ulice Gen. Janouška se opravily 
chodníky a provedly sadové úpravy. 

Čtyři kamenná schodiště v evange-
lickém Kristově kostele na Husově 
náměstí se musela vzhledem k hava-
rijnímu stavu rozebrat, přičemž se 
opravily jejich základy, včetně zá-
bradlí. Zároveň byla vytvořena nová 
zem ní drenáž kolem části kostela. Na 
této investici se náš obvod finančně 
spolupodílel. (peb) 

Tolik finančních prostředků vy-
naložila radnice v letech 2006 až 
2010 na rozvoj městského obvo-
du Mo rav ská Ostrava a Přívoz.
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KONTAKTY:

Úřad městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz: 

Na všechny odbory a oddělení se 
dovoláte přes centrum spojovacích 
služeb, tj. tel. č. 599 444 444 (Po–Pá 
ve stanovenou dobu). 
Telefonní číslo na sekretariát
599 442 165, 599 442 164.
E-mail: posta@moap.ostrava.cz

Webové stránky: www.moap.cz

Úřední deska se nachází při vstu-
pu do pravého křídla budovy Nové 
radnice, elektronická verze na www.
moap.cz.

Spisovna úřadu (stavební archiv) 
– tel. č. 596 623 230

Úřední doba: Po a St od 8 do 11.30 
a od 12.30 do 17 hod., Čt od 8 do 
11.30 a od 12.30 do 16 hod.

z městského obvodu Mo rav ská 
Os   trava a Přívoz, kteří se dožívají 
90 a více let v říjnu: Marie Hu sá-
ková, Otakar Sítek, Hedvika Za-
cio sová, Jan Hofmann, Marie Ře-
hulková, Ludmila Dvorská, Aurelie 
Čížková, Marie Pěružková, Vla di-
mír Tichý, Marie Pawliková, Ja ro-
slava Sochorková, Marie Gajdová, 
Vladimíra Kejlová, Zdeněk Mr nuš-
tík, Štěpánka Stachurová, Marie 
Swiatková.

Blahopřejeme jubilantům

...Igor Františák
V těchto dnech žiju Sva to vác lav-

ským hudebním festivalem, který 
probíhá v Moravské Ostravě a Pří-
vo zu a v celém Moravskoslezském 
kraji od 28. září do 28 října. Mám 
radost, že se nám letos podařilo 
zajistit více rozsáhlých vokálně in-
strumentálních projektů – koncertů, 
na kterých bude účinkovat řada re-
nomovaných orchestrů, sborů a po-
chopitelně i sólistů a dirigentů. Vy-
vrcholením a nejrozsáhlejším z nich 
bude provedení Symfonie č. 2 Gu-
stava Mahlera, která se nejen svou 
délkou, ale především obsazením, 
řadí mezi nejvelkolepější kompozi-
ce všech dob. Na 200 hudebníků 
a zpěváků se bude podílet na pro-
vedení skladby, která zazní 22. října 
v nádherném prostředí kostela 
Panny Marie Královny v Ostravě-
-Ma riánských Horách.

Největší radost mám ale z toho, 
že se i přes hospodářskou krizi po-
dařilo zachovat rozsah 36 koncertů 
a vysokou uměleckou kvalitu. Letos 
jsme pro milovníky umění a vážné 
hudby připravili novinku – Klub přá-
tel Sva to vác lavského hudebního 
festivalu. Chceme se svými přízniv-
ci komunikovat, být aktivní a přijí-
mat i jejich návrhy na další zlepšení. 
Členům klubu nabízíme obrovské 
výhody v podobě zlevněných vstu-
penek, DVD, pozvání na společen-
ské akce, besedy s umělci apod.

Za poslední dva roky jsem kupodi-
vu získal docela dost energie reali-
zovat tento rozsáhlý festival duchov-
ní hudby. I díky radnici městského 
obvodu Morav ská Ostrava a Pří  voz, 
která nás podporuje finančně. Sta ro-
sta Mi ro slav Svozil osobně vyvíjí ak-
tivitu, má nápady a zajímá se, co se 
bude dít. Proto si velice vážím toho, 
že i na vážnou hudbu se ve složité 
době najdou peníze a lidem na rad-
nici to není lhostejné. 

Klarinetista, duchovní otec a ředi-
tel Svatováclavského hudebního fes-
tivalu. Vystudoval konzervatoř v Os-
tra vě a umělecko-pedagogickou ka-
tedru Ostravské univerzity. Získal 
ocenění na mezinárodních soutě-
žích. Kromě sólových koncertů a re-
citálů vystupuje jako komorní hráč 
v řadě souborů. Je zakládajícím čle-
nem Stadlerova kla rinetového kvar-
teta a souboru Ensemble Mo ravia, 
s nímž v roce 2002 získal 1. cenu na 
Mezinárodní soutěži komorní hudby 
Marco Fio rin do v italském Turíně. 
V současnosti vyučuje hru na klari-
net a komorní hru na Fakultě umění 
Os travské univerzity. (us)

Jak to vidí...

KRÁTCE

 ADRA hledá dobrovolníky. V sou-
časné době je nabízena dobrovolná 
činnost v Dětském centru Domeček 
(školení 17. 10. v 9 hodin), na Dět-
ském oddělení Vítkovické nemocnice, 
a. s. (školení 15. 10. v 16 hodin) 
a v Do mově pro seniory Kamenec 
(školení 20. 10. v 16 hodin). „Hledáme 
někoho, kdo si bude jednou týdně 
s dětmi, resp. seniory, povídat, číst 
knihy, hrát, zajde s nimi na procházku 
a zpříjemní jim tak dobu, kterou by 
jinak trávili v osamění,“ sděluje 
Dagmar Hoferková, vedoucí Do bro-
vol nického centra ADRA Ostrava. 
Informace na tel.: 737 466 403, 737 
913 114 nebo dcostrava@adra.cz. 

 Občanské sdružení S.T.O.P. hle-
dá kamarády a učitele pro projekt 
Do učování dětí ze sociokulturně zne-
výhodněného prostředí a další dobro-
volníky pro různorodé aktivity s klien-
ty v partnerských organizacích. Více 
na tel.: 775 993 465, www.sdruzeni-
-stop.cz, info@sdruzeni-stop.cz. 

 Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o. s. (Bie b-
lova 3) poskytuje sociální služ by, jako 
např. odborné sociální poradenství 
a osobní asistence. Více na telefonu: 
596 115 318, e-mail: czp.ostrava@
czp-msk.cz, www.czp-msk.cz. 

 Vodní svět SAREZA na Sokolské 

ulici navštívilo během letošní letní 

sezony celkem 60 000 návštěvní-

ků. Rekordní návštěvnost padla 22. 7. 
– 2 000 platících zákazníků, denní 
průměr se pohyboval kolem 600 osob. 
Nejsou započítány děti do 6 let, které 
mají vstup zdarma.

Učitelé školy se zapojili do projektů 
a grantů. V roce 2009 škola získala 
více než 200 000 Kč, v roce 2010 
zatím více než 170 000 Kč. Z těchto 
peněz jsou podporovány nejen aktivi-
ty sídlištních dětí v zájmových krouž-
cích, sportovních akcích, ale také 
zlepšení prostředí ve škole. 

Další finance škola získala z Re gio-
nálního operačního programu Mo-
ravskoslezsko. Za 2,5 mil. Kč byla vy-
budována specializovaná třída pro 
výuku jazyků – multimediální učebna. 

Na přelomu roku 2010 a 2011 bu-
deme realizovat projekt Mobilní fyzi-
kální učebna. Využili jsme aktivit 
městského obvodu MOaP, který zís-
kal prostředky z Regionálního ope-
račního programu Moravskoslezsko 
– z oblasti Rozvoje infrastruktury pro 
vzdělávání. Pro naši školu to zname-

ná částku 1,135 mil. Kč. Cílem pro-
jektu není jen zkvalitnění výuky fyziky, 
ale také přilákání mladých pedagogů 
této aprobace, kterých je stále v zá-
kladním školství nedostatek. 

 Jan Veselý, ředitel školy

První školní den se sešli žáčci 

1. tříd a jejich rodiče ve školní tělo-

cvičně, kde proběhlo slavnostní 

pasování.

V letošním roce za dětmi přijeli tři 
kamarádi, kteří pomáhali princovi vy-
svobodit princeznu ze zajetí černo-
kněžníka – Dlouhý, Široký a By stro-
zraký. Moderátorem celé akce byl žák 
9. ročníku Lukáš Tydlačka. Již druhé-
ho dne byly prvňáčkům předány pa-
mětní listy i s jejich fotografiemi. 

Jitka Magincová 

výchovná poradkyně

ZŠ Gen. Píky modernizuje výuku

Základní škola a mateřská škola 

Ostrava, Ostrčilova 1 je opět part-

nerem města Ostravy v Projektu 

celoživotního vzdělávání 1st In ter-

national School of Os trava dotova-

ného Evropskou unií. 

Projekt poskytuje odborné jazyko-
vé vzdělávání a prohlubuje doved-
nosti v práci s výpočetní technikou. 
Cílovými skupinami jsou matky s dět-
mi na mateřské dovolené, občané 
nad 50 let – ekonomicky aktivní v za-
městnání, klienti úřadu práce a stu-

denti. „V  rámci celoživotního vzdělá-
vání nabízíme 24 kurzů, do kterých 
se zapsalo 446 frekventantů. Kurzy 
začaly 6. září,“ prozradila ředitelka 
školy Dagmar Dlu  hošová s tím, že 
pro účastníky kurzu je jeho absolvo-
vání zdarma. 

„Největší zájem je o studium ang-
ličtiny na různých úrovních a o počí-
tačové kurzy. Oproti loňskému roku 
máme pro anglické kurzy zajištěny 
dva rodilé mluvčí,“ řekla Dagmar 
Dluhošová.  (peb)

Na Ostrčilce se vzdělávají dospělí

Dne 1. září bylo slavnostně zno-

vu otevřeno Kultur ně-literární cen-

trum Academia Os tra va. 

Kulturně-literární centrum Aca de-
mia Ostrava se nachází na ulici 
Zámecká 2 ve stejných prostorách 
jako dřívější Knihkupectví Academia 
Ostrava, které bylo koncem června 
uzavřeno. „Jsem velmi potěšen, že 
došlo k znovuotevření Academie. 
Jsme nesmírně hrdí, že na území 
našeho obvodu sídlí Ostravská uni-
verzita v Ostravě a Ekonomická fakul-
ta VŠB-TU Ostrava, přičemž si mys-

lím, že knihkupectví je určeno právě 
studentům těchto univerzit,“ uvedl ve 
své řeči Miroslav Svozil, starosta 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. 

Kulturně-literární centrum Aca de-
mia Ostrava se bude nadále speciali-
zovat převážně na odbornou a popu-
lárně naučnou literaturu, k dostání 
budou ovšem i cizojazyčné knihy. Ta-
ké začala opět fungovat oblíbená lite-
rární kavárna, která vždy patřila mezi 
vyhledávaná místa autorských čtení 
a knižních křtů.  (peb)

Centrum Academia znovu otevřeno 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

vyhlašuje výběrové řízení na prodej 

DOMŮ
Fügnerova 6, č. p. 742 výchozí cena 1 911 980 Kč
Fügnerova 4, č. p. 784 výchozí cena 1 974 960 Kč
Na Náhonu 10, č. p. 232 výchozí cena 3 293 670 Kč
Newtonova 18, č. p. 1020 výchozí cena 2 132 440 Kč 
Jungmannova 8, č. p. 604 výchozí cena 2 664 760 Kč

BYTŮ

Havířská 14, č. p. 938  Byt č. 8 - 1+1 - 52,29 m2 výchozí cena 619 150 Kč
Havířská 11, č. p. 2038  Byt č. 1 - 1+1 - 46,41 m2 výchozí cena 611 870 Kč
Šafaříkova 14, č. p. 288 Byt č. 4 - 1+4 - 103,88 m2 výchozí cena 934 500 Kč
Na Můstku 8, č. p. 905  Byt č. 1 - 1+1 - 53,90 m2 výchozí cena 509 533 Kč
Na Můstku 8, č. p. 905  Byt č. 4 - 1+1 - 51,70 m2 výchozí cena 481 232 Kč
Na Můstku 8, č. p. 905  Byt č. 7 - 2+1 - 57,07 m2 výchozí cena 521 316 Kč
Varenská 28, č. p. 2931  Byt č. 20 - 1+1 - 36,94 m2 výchozí cena 572 030 Kč
Varenská 28, č. p. 2931  Byt č. 23 - 1+1 - 36,98 m2 výchozí cena 572 180 Kč
Varenská 38, č. p. 2974  Byt č. 43 - 1+0 - 26,14 m2 výchozí cena 426 880 Kč
Varenská 36, č. p. 2973  Byt č. 49 - 1+0 - 26,14 m2 výchozí cena 426 870 Kč
Varenská 36, č. p. 2973  Byt č. 86 - 1+0 - 26,14 m2 výchozí cena 426 870 Kč

Informace:  tel.: 599 442 347 janeckova@moap.ostrava.cz (byty)
tel.: 599 442 441 cervenkova@moap.ostrava.cz (byty)
tel.: 599 442 252 stromska@moap.ostrava.cz (domy)

Termíny konání výběrového řízení, prohlídky uvedených nemovitostí a další po-
drobné informace naleznete na www.moap.cz/uredni-deska, www.moap.cz/sprava-
-a-prodej-majetku/seznam-nemoviteho-majetku-prodej-domu-a-bytu/, www.moap.cz/
sprava-a-prodej-majetku/seznam-nemoviteho-majetku/

V první polovině září začala re-

konstrukce zahrady u Mateřské 

školy Křižíkova.

Zahrada projde celkovou promě-
nou, stávající pískoviště a průlezky 
budou zrušeny a nahrazeny novými. 
Opraveny budou i chodníky a pode-
zdívka oplocení. Na místě nefunkční-
ho betonového bazénu vyroste mini-
amfiteátr pro děti, který bude mít 
stupňovitá kruhová místa k sezení. 

Na ulici Ostrčilova a v jejím okolí 
probíhá v současné době rekonstruk-

ce vozovky a chodníků. Na vozovku 
bude položen nový živičný povrch, 
parkovací místa a chodníky dostanou 
povrch ze zámkové dlažby. Oproti 
původnímu záměru nebude realizo-
vána komunikační spojka směrem do 
ulice 30. dubna. Provede se pouze 
rekonstrukce stávajícího chodníku 
podél budov Českých drah, a. s.  

Bude vytvořeno třiapadesát parko-
vacích stání, z toho čtyři pro osoby 
zdravotně postižené. 

 (peb)

Opravuje se MŠ Křižíkova a Ostrčilova ul.

Pozvánka na  jednání 

zastupitelstva 

  Ve čtvrtek 7. října 2010 se se-
jdou na mimořádném jednání za-
stupitelé městského obvodu Mo-
rav ská Ostrava a Přívoz. 

Schůze proběhne v zasedacím 
sále č. 306 ve 3. patře Nové radni-
ce, Prokešovo náměstí 8, Mo rav-
ská Ostrava. Začátek je v 15.00 
hodin. Program jednání je zveřej-
něn na Úřední desce a webových 
stránkách (www.moap.cz). 

Jednání zastupitelstva je veřejné. 
Občané mohou jednání sledovat 
z vyhrazených míst na balkonu.

V roce 2007 začal fungovat do-

provodný program Armády spásy 

– Počítadlo. Jeho specifičnost spo-

čívá v tom, že koordinátorka neučí 

děti, ale maminky, jak se mají se 

svými dětmi učit. 

„Návštěva v rodině probíhá maxi-
málně 45 minut. Lehkou hravou for-
mou projdu s dítětem i matkou to, co 
jsme probírali minule a zjišťuji, jaký 
udělali pokrok. Pokud narazíme na 
nějakou problémovou aktivitu, věnuji 

více času procvičování dané aktivity. 
S matkou se snažím hovořit nejen 
o dětech, ale i o běžných starostech,“ 
informuje koordinátorka Monika Ro-
koszová. 

V současné době se projektu 
účastní devět dětí z osmi rodin, které 
jsou zapojeny také do projektu Pre-
ven ce bezdomovectví. 

Projekt zahrnuje rovněž výlety, ná-
vštěvy muzeí, divadel, kin, výstav, 
zoo atd.  (peb) 

Počítadlo učí maminky jak učit

Pod záštitou města Ostravy 

a měst ského obvodu Mo ravská 

Os tra va a Přívoz se konal třídenní 

mezinárodní basketbalový turnaj 

BCM CUP 2010. 

Ze zahraničních účastníků může-
me jmenovat FJB Jena z Ně mec ka, 
BC Zlatorog Laško ze Slo vin ska, KK 
Pula z Chorvatska a MBK Karlovka 
Bratislava ze Slovenska. Z domácích 
družstev na turnaj přijela, až na USK 
Praha, nejlepší extraligová družstva. 

Celý turnaj zpestřila „basketbalová 
show“ v podobě soutěže ve smečo-
vání a střelbě tříbodových košů.

Obě finálová utkání se hrála 
v Bonver Aréně. V kategorii kadetů 
nastoupil velký favorit turnaje, druž-

stvo BC Zlatorog Laško, proti BK Par-
dubice. Pardubice statečně odolávaly, 
nicméně Slovinci byli nad jejich síly 
a zvítězili 73:57. 

Ve finále juniorské kategorie se 
střetl FJB Jena a překvapení turnaje, 
BC Vysočina. Po výsledku 88:59 se 
z vítězství v turnaji radovali hráči 
z Jeny.

Domácím družstvům turnaj nevy-
šel podle představ. Junioři BCM 
v utkání o 5. místo zvítězili nad So-
kolem Karviná 102:50. Kadeti BCM 
Slezská Ostrava v boji o 5. místo po-
razili JBC Brno 67:62, BCM Morav-
ská Ostrava prohrála v souboji o 7. 
příčku těsně s Prostějovem 75:77.

 Jan Veselý, BCM Ostrava

Obvod podpořil mládežnický basket

Ostrava nebude Evropským hlavním městem kultury v roce 2015. Mezinárodní 
porota přiřkla 8. září vítězství Plzni. Na její verdikt čekaly stovky Ostravanů na 
Masarykově náměstí. Skončilo tak více než dvouleté klání, během kterého 
Ostrava představila řadu pozoruhodných kulturních projektů. Z těch nových 
připomeňme Měsíc autorského čtení, mezinárodní filmový festival Ostrava 
Kamera Oko atd. „Vítězům samozřejmě blahopřejeme. Ale i když vyhrála 
Plzeň, chtěli bychom v našich projektech pokračovat, především v projektu, 
který se týká Černé louky,“ uvedl starosta M. Svozil.



Jiří GROLL

Přínos mé činnosti vidím ve dvou směrech. Ve vnitřním chodu MOb: a) od-
dělení správy a údržby domovního bytového fondu prošlo rekonstrukcí a per-
sonálními změnami. Osvojilo si nové programové vybavení, zvládlo převzetí 
bytové agendy od dvou realitních kanceláří; b) vznikl zcela nový odbor majetku 
a strategického rozvoje, čímž byl dán předpoklad zvládnutí odborné činnosti 
dané novým stavebním zákonem, možnost zavedení řádné evidence nehmot-
ného majetku a s tím spojených příslušných smluv, tak i vznikl orgán schopný 
vyhodnocovat strategické záměry MOb v protikladu podávaných investičních 
záměrů rozličných subjektů. 

V činnosti navenek: a) pokračovala privatizace bytového fondu, i když bylo 
nutno z důvodu změny zákonů a výše ceny obvyklé v místě nově přizpůsobit 
zásady pro prodej bytů i domů; b) podařilo se opravit téměř každý rok 2 až 4 
domy v majetku MOb; c) prosadila se součinnost nového odboru majetku 
a strategického rozvoje a komise pro strategický rozvoj při posuzování vhod-

nosti předkládaných investičních záměrů s požadovaným rozvojem MOb; d) došlo k podstatnému rozšíření součinnosti 
MOb s nestátními organizacemi při správě „sociálních bytů“ spjatých s dalším sociálním programem pro tyto klienty; 
e) rýsuje se možnost využití některých dalších finančních zdrojů při správě bytů. Připravované záměry jsou projektovány 
s možností jejich využití.

Jiří HAVLÍČEK

Před příchodem na radnici jsem působil v ostravské společnosti zabývající se 
vývojem a implementací nemocničních informačních systémů na pozici obchod-
ního ředitele. Po sléze po fúzi s pardubickou konkurenční společností ve funkci 
manažera pro evropské strukturální fondy. Mým prvním návrhem, který byl jed-
noznačně přijat, bylo zřízení obdobné funkce na úřadě městského obvodu. 

V minulém vydání tohoto zpravodaje jsme vás informovali, že od měsíce dub-
na 2008 vznikla na můj návrh pracovní pozice inspektora čistoty a pořádku 
a současně jsme začali provozovat webovou aplikaci Čistota a pořádek. Za 
téměř 30 měsíců fungování této služby jsme přijali celkem přes 760 podání. Je 
možné říci, že se i díky tomuto projektu podařilo udělat pořádek na většině po-
zemků města či pozemcích svěřených našemu obvodu. 

V neposlední řadě jsem spolu s architekty a zaměstnanci magistrátu trpě livě 
hle dal vhodné řešení pro umístění tzv. úředních desek u budovy radnice, což se 
po dařilo. Dříve byly tyto desky umístěny nevhodně pod Frýdlantskými mosty.

Tomáš KUŘEC

Ve volebním období 2002–2006 jsem byl členem sociální komise Ra dy měs-
ta Ostravy. Aktivně jsem se podílel na tvorbě Komunitního plánu sociálních 
služeb města. Získané zkušenosti jsem proto mohl využívat ihned po zvolení 
místostarostou od listopadu 2006.

Jako nejvýznamnější přínos mé práce považuji zapojení nevládních nezisko-
vých organizací do sociálních projektů, jejichž cílem je snižovat sociální napě-
tí mezi majoritní společností a občany, kteří jsou ohroženi sociálním vylouče-
ním. Je to náročná, nikdy nekončící práce, vyžadující odbornou spolupráci 
samosprávy, úředníků našeho městského obvodu, Policie ČR, městské policie, 
ředitelů škol, romských poradců…

Protože jsem členem sociálního výboru Zastupitelstva MS kraje, mohu si 
dovolit tvrdit, že v sociální oblasti dosahujeme mimořádných výsledků, které 
jsou dále využívány pro zkvalitňování práce příslušných úřadů, neziskových 
organizací, samospráv, policie, i výuky na Ostravské univerzitě v Ostravě.

3
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Oznámení o nebytových prostorech nabízených k pronájmu 

v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Správce Adresa nebytového prostoru Podlaží Počet  Plocha

 Předchozí užívání  místn. m2

OBH – oddělení

správy a údržby DBF

Nádražní 936/195

Ostrava

Tel.: 599 442 609

Žádost o pronájem nebytových prostor lze po prohlídce podat u odboru bytového hospodářství, 

Sokolská 28, 3. patro, dveře č. 306 - sekr. odboru BH, na podatelně dveře č. 142, 1. patro pravého 

křídla budovy Nové radnice nebo na oddělení správy a údržby domovního a bytového fondu, 

Nádražní 195, Ostrava-Přívoz. Bližší informace a termín pro podání žádosti získáte na tel. č. 599 442 

609, p. Jiříková nebo Vorlová. Prohlídka po dohodě možná. 

Českobratrská 611/17 1. NP 3 62,35 
(prodejna) jednotka č. 691/901 

28. října 1516/106 1. NP 11 267,69 
(prodejna) jednotka č. 1516/602 1. PP 

Sládkova 373/6 1. PP 3 26,98 
(prodejna, kancelář)  

Dobrovského 490/6 1. NP 3 69,55 
(kancelář, sklad), Ostrava-Přívoz 

Na Jízdárně 2895/18 1. NP 1 8,40 
(kancelář, sklad) 

Na Jízdárně 2895/18 1. NP 1 19,16 
(garáž) 

Nádražní 1265/24 1. NP 2 89,60 
(prodejna) 

S. K. Neumanna 1691/4 1. NP 10 225,84 
(kancelář, dílna - knihařství) 

Jurečkova 490/3 1. NP 2 58,00 
(prodejna) jednotka č. 490/903 

Střední 1901/4 1. NP 2 48,32 
(prodejna) jednotka č. 1901/901 1. PP 

Chelčického 691/8  1. NP 4 329,43 
(prodejna, kancelář) 1. PP 

Reální 1859/4 1. NP 4 118,79 
(prodejna) 2. NP 

Sokolská 356/9 (prodejna) 1. NP 3 34,94 
jednotka č. 356/901, 903 

Macharova 945/9 (prodejna) 1. NP 2 58,00 
Ostrava-Přívoz

Anketa našich místostarostů
Co považujete za svůj největší přínos pro městský obvod za uplynulé čtyři roky? To je anketní otázka, kterou 

jsme položili místostarostům našeho městského obvodu. 

Sportem ke zdravému životnímu 

stylu, společnou aktivitou k rodin-

né pohodě. To bylo heslo, kterým 

radnice Moravské Ostravy a Pří vo-

zu lákala občany na Sportovní den 

s datem 18. září. Mnozí tuto výzvu 

přijali. Na akci zavítali dokonce 

sportovní nadšenci z jiných ost-

ravských obvodů. 

Plocha u památníku Rudé armády 
v Komenského sadech se proměnila 
ve sportoviště s pestrou nabídkou 
atletických disciplín (běh na 60, či 
300 m, nebo přes překážky, síla zase 
byla potřebná při hodech se čtyř, pří-
padně sedmikilovou koulí). Tzv. opičí 
dráha otestovala obratnost školáků, 
protože ti museli kromě slalomu mezi 
kužely zvládnout i kotrmelce. Radost 
dětí po splnění vybraného úkolu byla 
zcela přirozená. 

Velký zájem byl o skok do výšky. 
Na tomto stanovišti hlásili stále plný 
stav. Především zde se dětská kreati-
vita doslova vyřádila. Zaujalo různé 
provedení, včetně přemetů přes lať-

ku. Ačkoliv v některých případech se 
jednalo spíše o skoky pod laťkou… 
Potěšitelné bylo, že někteří odvážlivci 
si vyzkoušeli všechny disciplíny. 
I opa kovaně. 

Mezi příchozími, včetně početného 
zastoupení maminek s kočárky, vyni-
kalo freestyle footballové umění Víti 
Kanyzy. Zatímco Víťa kouzlil s balo-
nem, přítomní s otevřenou pusou po-
zorovali, jak je možné, že mu míč ani 
v těch nejkrkolomnějších pozicích 
nespadne na zem. Ve chvíli, kdy nový 
idol zúčastněných dětí odpočíval, hrál 
se fotbal. Aspoň to tak vypadalo… 
Vzhledem k tomu, že hráli všichni 
proti všem a s jedním míčem, je zby-
tečné uvádět, který tým zvítězil, mno-
hem důležitější totiž bylo, že se děti 
dobře baví. 

Za vyvrcholení Sportovního dne 
lze považovat městský minimaraton 
v Komenského sadech. Kompletnímu 
startovnímu poli posléze za předve-
dený výkon pogratulovali starosta 
Miroslav Svozil a místostarosta Jiří 
Groll. „Děkuji všem, kdo jste zde strá-
vili odpoledne,“ řekl při hodnocení 
akce starosta s tím, že po kladných 
reakcích zúčastněných přislíbil druhý 
ročník. 

Během celého dne (včetně dopo-
ledního setkání v rámci Dne otevře-
ných dveří na Nové radnici) mohli 
občané diskutovat se starostou M. 
Svozilem a s místostarosty o dění 
v obvodu. Témata byla různá. Nej čas-
těji se však opakovaly podněty k par-
kování na Hrušovské ulici, či problé-
mům nepřizpůsobivých občanů na 
Palackého ulici, nicméně zazněly také 
pochvalné názory na skutečnost, že 
se u památníku Rudé armády nachází 
dostatečně rozlehlý psí výběh, s tím 
však, že majitelé psů doporučovali, 
aby se tato lokalita lépe označila.

Závěrem se dá říci jen to, že nikdo 
neprohrál. Ti, co přišli, si odnesli ne-
jen upomínkové ceny, ale především 
dobrý pocit z toho, že strávili ideální 
odpoledne v rodinném kruhu.  (peb) 

Na Sportovní den našeho obvodu 

zavítali nadšenci z celé Ostravy

Náš městský obvod poskytl pe-

něžitý dar Českému svazu chova-

telů, specializované základní orga-

nizaci chovatelů zpěvných harc-

kých kanárů. Finance jsou určeny 

na náklady spojené s provozem 

veřejné voliéry v Ostravě-Přívoze. 

Zatímco v minulosti jsme se mohli 
setkat s veřejnými voliérami snad 
v každém městě, či obci na severní 
Moravě (Opava, Frýdek-Místek, Bí lo-
vec, Třinec, Ostrava-Poruba), v sou-
časnosti popularizuje zpěvné harcké 
kanáry pouze jediná voliéra v Ostravě, 

Do třetice všeho dobrého, mohli 

si říci senioři z Moravské Ostravy 

a Přívozu, kteří se 22. 9. zúčastnili 

zájezdu do Luhačovic. Také třetí le-

tošní zájezd (po Karolince a Vel kých 

Losinách), který pro naše dříve na-

rozené spoluobčany pravidelně po-

řádá ÚMOb MOaP, odbor sociálních 

věcí – oddělení péče o občany, se 

náramně vydařil. 

Pro velký zájem nebyl jako obvykle 
vypraven jeden, ale tři autobusy. Vý-
pravu čítající 127 osob (včetně několi-
ka pětaosmdesátníků a starších) do-
plňovali místostarosta Jiří Groll, radní 
Jana Štědroňová a zastupitelka Sylvie 
Tobiczyková. Seniorům při odjezdu po-
přál šťastnou cestu starosta našeho 
obvodu Miroslav Svozil.

Většina zúčastněných už tyto ma-
lebné lázně navštívila, takže po příjez-
du se každý vydal na ta místa, která jej 
pojila s dřívějšími vzpomínkami. Dále 
senioři zavítali např. do Muzea luhačo-
vického Zálesí (výstava domáckého 

zpracování rostlinných vláken a rostlin-
ných barviv), či na výstavu Dary příro-
dy na téma včelaři, zahrádkáři. Těch, 
kteří si posléze kupovali voskové svíč-
ky, med nebo různé ozdoby, bylo mno-
ho. „Prošli jsme si celou kolonádu, ná-
městíčko. Byli jsme u kašny, u fontány, 
také známý Jurkovičův dům je zrekon-
struovaný, takže na první pohled vypa-
dá pěkně. Všem se nám zájezd líbil, 
byli jsme nadšení,“ popsala své zážit-
ky Věra Plunderová z DPS Gaj  do šova. 
„Bylo to opravdu super! Také počasí 
nám přálo, svítilo sluníčko. Je úžasné, 
co obvod pro nás starší, kteří se ob-
vykle nikam nedostaneme, dělá. Tyto 
výlety jsou perfektní, jen by mohly být 
častěji,“ doplnil její manžel Karel. 

Zatímco jedna skupinka se zastavi-
la v tamní vyhlášené pekárničce, kde 
nakoupila čerstvé dobroty, které vzá-
pětí snědla, takže následně přikupo-
vala další várku výborných koláčků, 
druhou skupinku čekalo překvapení. 
Na kolonádě hrál harmonikář. „Byl to 

velmi příjemný, spontánní okamžik. 
Bylo to takové pohádkové až dojemné. 
Vyfotili jsme se s ním, a on nám zahrál 
asi pět písniček, mimo jiné Škoda lás-
ky. Hrál moc pěkně,“ řekla dále Věra 
Plunderová s tím, že senioři byli rádi 
i za to, že mohli ochutnat opěvované 
minerální prameny – Vin cent ku, Alois-
ku a pramen Dr. Šťastného. 

Senioři z našeho obvodu si také 
nemohli vynachválit pokojnou lázeň-
skou atmosféru, a proto se pustili do 
srovnání. „Oproti rušnému městu se 
člověk ocitl v úplně jiném světě. Ten 
klid byl báječný,“ dodal Karel Plunder. 

Zpáteční cesta se nesla ve znamení 
pohody. Senioři si pochvalovali pohodl-
ný autobus s klimatizací. Na závěr si 
ještě společně zazpívali píseň Sláva, 
nazdar výletu na znamení toho, že se 
zájezd povedl po všech stránkách. 

Velký zájem seniorů předčil očeká-
vání. I z tohoto důvodu naše radnice 
plánuje do budoucna rozšířit kapacitu 
těchto zájezdů pro seniory. (peb)

Seniorům učarovala poklidná atmosféra Luhačovic 

Zpěv harckých kanárů bude stále znít Přívozem 
a to ta poblíž náměstí Svatopluka 
Čecha. „Peníze použijeme především 
na krmivo a na údržbu,“ říká jednatel 
svazu Jan Duda. Historie objektu se 
začíná psát v roce 1958, kdy u jeho 
zrodu stáli tehdejší zaměstnanci Dolu 
Vítězný únor. Ostatně hornictví na 
Ostravsku a zpěvní harčtí kanáři tvoří 
neodmyslitelné spojení již od první 
poloviny 19. století. Tito okrasní ptáci 

jsou totiž považováni za nejcitlivější-
ho tvora, který dokáže zaznamenat 
únik metanu. 

Veřejná voliéra už dvaapadesát let 
poutá pozornost kolemjdoucích. Pře-
devším děti se u ní rády zastavují. „Do 
voliéry umísťujeme i okrasné ptáky, 
o které se už lidé nemohou starat 
nebo zraněné ptáky nalezené ve vol-
né přírodě,“ dodává J. Duda.  (peb)

Dětem nevadila ani dlouhá fronta. Jakmile na ně přišla řada, skok do výšky si 
parádně užily.

Vít Kanyza se kromě míčových pará-
diček pokoušel i o žonglérské kousky 
se židlí. 
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Volby do městského a obvodního zastu-

pitelstva a do Senátu se uskuteční v pátek 

15. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu 16. října od 8.00 hodin do 14.00 

hodin.

Hlasovací lístky budou všem voličům dodá-
ny nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Budou 
také k dispozici v každé volební místnosti. 
Pokud vám do 11. 10. 2010 nebudou lístky 
doručeny, obraťte se prosím na Alenu Kröm-
ro vou nebo Kateřinu Mařákovou – telefonní 
číslo 599 442 118. Hlasovací lístky budou ta-
ké k dispozici ve všech volebních místnos-
tech.

Po obdržení úřední obálky pro volby do 

městského a obvodního zastupitelstva, 
případně hlasovacích lístků, vždy vstoupí vo-
lič do prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků, kde může hlasovací lístky upravit 
jedním z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandi-
dátům této volební strany v pořadí dle hlaso-
vacího lístku v počtu, kolik činí počet členů 
zastupitelstva obce, který má být volen. 

2. Označit v rámečcích před jmény kandi-
dátů křížkem toho kandidáta, pro kterého 
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvý-
še však tolik kandidátů, kolik členů zastupitel-
stva obce má být zvoleno. Počet členů zastu-
pitelstva, který má být v obci zvolen, je uve-
den v záhlaví hlasovacího lístku.

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané 
v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, 
že lze označit křížkem jednu volební stranu 
a dále v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libo-
volných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto 
případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební strany je 
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do po-
čtu volených členů zastupitelstva obce. Po 
úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé 
úřední obálky, určené pro volby do zastupitel-
stev obcí. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. 

Volič hlasující v územně členěných statu-
tárních městech vloží hlasovací lístek do za-
stupitelstva města a zastupitelstva městského 
obvodu do jedné úřední obálky. 

Voliči, kterému jeho zdravotní stav nedovo-
luje přijít do volební místnosti, může požádat, 
aby ho členové okrskové volební komise na-
vštívili s přenosnou volební schránkou. Žá-
dosti již nyní evidují Monika Zahradníková na 
tel. čísle 599 442 332 a Jarmila Kře nová na 
tel. čísle 599 442 415. 

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz (v budově Nové radnice na Prokešově 
náměstí 8) bude v průběhu voleb zajišťovat 
službu, která v kanceláři číslo 177 vydá vyho-
tovené občanské průkazy, a to v pátek 15. 10. 
2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu 16. 10. 2010 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin.

Hlasovací lístky pro volby do Senátu 
jsou vytištěny pro každého kandidáta samo-
statně. Na každém hlasovacím lístku je uve-
deno číslo určené losem. Po obdržení úřední 
obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků. Pokud se volič neodebere do 
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků, nebude mu hlasování umožněno. 
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kte-
rého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek 

se nijak neupravuje. 

Marcela Mikulová

vedoucí odboru organizačního 

a hospodářské správy

Volby do 

zastupitelstva 

obce a Senátu 

Parlamentu ČR

Statutární město Ostrava, 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování účelových dotací 

pro rok 2011 v oblastech:

 I.  kultury (uměleckých aktivit – vizuálního, hudebního, scénického, 
literárního a ostatního umění)

 II.  sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích 
aktivit

 III.  sociální práce a vytváření lepších životních podmínek pro zdravot-
ně postižené

O jejich získání se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které do 
30. listopadu 2010 podají přihlášku (na předepsaném formuláři, který je 
umístěn na webových stránkách městského obvodu) s příslušnými nále-
žitostmi, dokladujícími identifikaci žadatele. 

Bližší informace a formuláře přihlášek: 

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor školství 
a volnočasových aktivit, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava, telefon: 599 
444 278, e-mail: slachtova@moap.ostrava.cz nebo na www.moap.cz

O vyhlášení výběrového řízení rozhodlo Zastupitelstvo městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 888/17/09 ze dne 
17. 9. 2009.

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytů:

Ulice Byt č. Vel. Plocha Min. požadovaná Prohlídky dne 

    výše nabídky 5. 10. 8. 10.

Palackého 71 8 1+2 76,15 m
2 25 000 Kč   9.00 13.00

Palackého 77 5 1+1 52,13 m
2 25 000 Kč   9.15 13.15

Jílová 18 1 1+2 60,45 m
2 25 000 Kč 10.00 14.00

Spodní 34 2 1+2 49,68 m
2 25 000 Kč 10.15 14.15

Tolstého 6 3 1+2 78,45 m
2 50 000 Kč 10.45 14.45

Sládkova 6 13 1+1 51,86 m
2 50 000 Kč 11.15 15.15

Základní informace:
-  zájemce si vyzvedne na odboru správy a prodeje majetku (v budově úřadu 

na Sokolské tř. 28, třetí poschodí, kancelář č. 317), nebo prostřednictvím internetu, 
případně při prohlídkách bytů: • přihlášku s podmínkami • formulář pro výběrové ří-
zení • smlouvu o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením,

-  obálku s označením „VŘ na pronájem bytů“, obsahující přihlášku, formulář a do-
klad o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením, žadatel odevzdá do 

16.00 hod. dne 13. 10. 2010 do podatelny městského obvodu (Nová radnice, první 
poschodí vpravo, dveře č. 142),

-  podmínky pronájmu bytu jsou uvedeny na rubu přihlášky

Více informací podá: J. Adamovský, kanc. 317, tel.: 599 444 204, www.moap.cz


