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Starosta informuje
VáÏení spoluobãané,
dne 3. 10. 2005 jsem v âeském rozhlase Ostrava spolu se zástupci mûstské policie v poﬁadu pana L. Vrchovského znovu ventiloval
situaci, která
je v centru Ostravy dennodenním problémem,
tj.
souÏití s nepﬁizpÛsobiv˘mi
obãany. A obávám se, Ïe nyní pﬁed vánoãními svátky,
kdy na Masarykovû námûstí budou probíhat do 23. 12. 2005 Vánoãní trhy a na Jiráskovû nám. od 2. 12. do 1. 1. 2006 bude stejnû
jako loni kluzi‰tû, se tato situace je‰tû zhor‰í.
SnaÏím se ale s Mûstskou policií Ostrava
i s radou mûsta problém ﬁe‰it. Je‰tû v tomto

roce zakoupíme pro mûstskou policii dal‰í kameru, která doplní stávající kamerov˘ systém
v centru Ostravy a pokryje Po‰tovní ulici a Jiráskovo námûstí, protoÏe pﬁedpokládám, Ïe
ola‰‰tí Romové se i po zimû na Jiráskovo námûstí vrátí.
Kamera je dÛleÏitá také z toho hlediska, Ïe
nahrazuje nutnost dvou svûdkÛ pﬁi ﬁe‰ení pﬁestupku a díky jejímu záznamu nedojde k tzv.
dÛkazní nouzi! Ne v‰ude v‰ak jsou a budou
kamery. V této souvislosti chci vás, obãany,
poÏádat, abyste na‰li odvahu a budete-li svûdky pﬁestupku nebo trestného ãinu (dnes je to
i sprejerství), neodmítejte svûdectví, protoÏe
jinak nelze tyto neÏádoucí pﬁípady dotáhnout
do konce a viníky potrestat.
Souãasnû se snaÏíme s radou mûsta pﬁipravit obecnû závaznou vyhlá‰ku mûsta Ostravy,
která by v centru mûsta a v blízkosti ‰kol a nemocnic zakázala provozování heren, kasin
a sexshopÛ. Jejich vymístûní z centra by jistû
v˘znamnû pﬁispûlo k zv˘‰ení bezpeãnosti
a poﬁádku.
Ing. LUBOMÍR KARPÍ·EK,
starosta MOb MOaP

Jednání zastupitelstva
UpozorÀujeme obãany, Ïe dal‰í jednání Zastupitelstva mûstského obvodu Moravská Ostrava
a Pﬁívoz bude v úter˘ 20. prosince 2005. Probûhne jako obvykle v zasedacím sále Nové radnice.
SchÛze zaãne v 9 hodin. Zájemci z ﬁad veﬁejnosti
mohou jednání sledovat z vyhrazen˘ch míst.

K návrhu rozpoãtu
● V programu zasedání bude mimo jiné i ná-

vrh rozpoãtu MOb MOaP pro rok 2006. Obãané
se s tímto návrhem mohou seznámit uÏ od 2. 12.
2005, kdy bude zveﬁejnûn na úﬁední desce, která
se nachází u vchodu do budovy Úﬁadu mûstského
obvodu Moravská Ostrava a Pﬁívoz na
Sokolské tﬁ. 28. Zájemci jej najdou také na
webov˘ch stránkách mûstského obvodu:
www.moap.cz.
● Písemné pﬁipomínky k rozpoãtu lze osobnû
pﬁedat na odboru financí a rozpoãtu (kanceláﬁ ã.
144), zaslat na adresu úﬁadu mûstského obvodu,
Proke‰ovo nám. 8, 729 29, nebo na e-mailovou
adresu zapletalova@moap.mmo.cz, do 19. 12.
2005. Obãan je mÛÏe vyjádﬁit také ústnû pﬁímo na
prosincovém jednání zastupitelstva.
(k)

Bezvadn˘ závod na koleãkov˘ch bruslích
Mnoho dûtí i dospûl˘ch pﬁijelo 16. ﬁíjna na
koleãkov˘ch bruslích do nového parku, nacházejícího se za b˘val˘m Kulturním domem
Hlubina v Moravské Ostravû, protoÏe je pﬁilákala soutûÏní akce mûstského obvodu
MOaP, nazvaná „Na koleãkov˘ch bruslích
parkem ·alamouna“. Na hladkém povrchu
cyklostezky a chodnících se pak mohli v‰ichni „vydovádût“ a je‰tû navíc získat sladkou
odmûnu. Závodilo se v nûkolika disciplínách

a nad‰ení bruslaﬁi pro moÏnost vyhrát zapomnûli na ‰patné poãasí, které celé soutûÏení
provázelo.
Úãastníky závodu pﬁi‰el povzbudit starosta mûstského obvodu Moravská Ostrava
a Pﬁívoz ing. Lubomír Karpí‰ek (foto 1 –
tﬁetí zleva), místostarosta ing. Václav Janalík a také radní ing. Radim Veleck˘ (na stejném snímku – druh˘ zleva). Zápolení dûtí
i dospûl˘ch se jim líbilo, protoÏe nov˘ park

oÏil nûãím, co tam dosud nebylo, ale v budoucnu patrnû zase bude.
Kdo zvítûzil: devítilet˘ Marek Neumann
(kat. 1-10 let), ãtrnáctilet˘ Marek Grygar (kat.
do 15 let), osmadvacetiletá Kateﬁina âurová
(kat. nad 15 let), Vladimír Tobiá‰ a Hana Tobiá‰ová (v kat. rodiã a dítû). Adam Balát (14
let), Tomá‰ Janoviã (14 let) a Pavel Janoviã
(11 let) se stali vítûzi ‰tafetového závodu.
Text a foto: EVA KOTARBOVÁ

Od konce listopadu aÏ do Nového roku mohou dospûlí i dûti
„vychutnávat“ nabídku programÛ, kterou jim chce mûstsk˘
obvod MOaP zpﬁíjemnit pﬁedvánoãní a vánoãní ãas. ¤adu
z nich nabídne v rámci projektu Centrum Ïije, to je prostﬁednictvím Vánoãních trhÛ 2005 a nejen tûchto. Místostarosta
Mgr. Vilém Antonãík upﬁesÀuje:
„Pro mnoho lidi, hlavnû malé dûti a mládeÏ, bude asi tou nejvût‰í atrakcí Vodafone na ledû, tedy kluzi‰tû na Jiráskovû námûstí.
Jsme rádi, Ïe se nám podaﬁilo se spoleãností Oskar Vodafone tento mimoﬁádn˘ záÏitek nabídnout OstravanÛm. Slavnostní zahájení
provozu se uskuteãní v pátek 2. prosince v 17 hodin a podle pﬁipravovaného scénáﬁe to bude urãitû hezká podívaná.“
Pﬁijdete si zabruslit?
„Samozﬁejmû. Na kluzi‰tû se ale patrnû chystají i dal‰í radní... Pro ‰irokou veﬁejnost bude kluzi‰tû otevﬁeno od 2. 12. a já vûﬁím, Ïe si do 1. ledna na krásném historickém námûstí opût zabruslí
tisíce dospûl˘ch a dûtí. Vstup pro v‰echny je i letos zdarma, vypÛjãení bruslí bude stát 30 Kã na
hodinu a zákazníci Oskar Vodafone za vypÛjãení bruslí nezaplatí nic. Loni byla náv‰tûvnost
13 847 lidí. MoÏná to ãíslo bude letos je‰tû vût‰í. Mûl bych z toho radost.“
Akcí Vodafone na ledû a Vánoãními trhy konãí projekt mûstského obvodu, nazvan˘ Centrum Ïije 2005. Mohou se
obãané tû‰it na dal‰í
programy, jimiÏ obvodní radnice ozvlá‰tní nabídku kulturních a sportovních atrakcí v r. 2006
v na‰em mûstû?
„Urãitû. Ná‰ projekt
Centrum Ïije bude pokraãovat i v pﬁí‰tím roce. Máme uÏ podrobn˘ plán.
Uvedu alespoÀ nûkteré
akce. Je to závod ve skoku
do v˘‰ky Ostravská laÈka,
kter˘ má b˘t 18. ledna
v hale âas Aréna, tedy
v b˘valé hale Tatran.
V dubnu nabídneme obãanÛm Velikonoãní trhy, tentokrát ale na Jiráskovû námûstí, protoÏe Masarykovo bude v rekonstrukci. Uskuteãní se jiÏ tradiãní a osvûdãené zábavné akce, jako napﬁ. v Komenského sadech Centrum Ïije létem a Rozlouãení s létem, dále velmi oblíben˘ Svatováclavsk˘
jarmark, a to na námûstí Svatopluka âecha v Pﬁívoze. Doufám, Ïe nám bude pﬁát poãasí a koneãnû se podaﬁí i slibovan˘ slet horkovzdu‰n˘ch balonÛ nad Ostravou. Mohl bych samozﬁejmû jmenovat i dal‰í akce projektu Centrum Ïije 2006, v jehoÏ rámci probûhnou i tzv. doprovodné programy na Jiráskovû námûstí, které zaji‰Èují nejrÛznûj‰í organizace.“
EVA KOTARBOVÁ
Foto: archiv

Nadílka programÛ pro dûti i dospûlé
❄ Dûtem a také dospûl˘m je urãena Mikulá‰ská nadílka, tj. zábavn˘ program, kter˘
probûhne 3. 12. na dopravním hﬁi‰ti v Pﬁívoze
na Orebitské ul. Pﬁíjezd postaviãek Mikulá‰e,
Andûla a âerta na kolech v 16.30 hod.
❄ V prostorách kostela a fary ﬁímskokatolické farnosti v Pﬁívoze (nám. Svat. âecha) budou
vystaveny betlémy. Farnost zve dûti z 1. a 2.
tﬁíd, aby si je od 20. do 21. 12. pﬁi‰ly prohlédnout. Dovûdí se pﬁitom mnoho o Vánocích
a vyzkou‰ejí si zdobení perníkÛ. Délka programu je 2,5 hodiny. Zájemci se mohou pﬁihlásit
na faﬁe. Pozvání platí i na 19. 12., kdy se na
nám. Svatopluka âecha uskuteãní divadelní
pﬁedstavení „Îiv˘ betlém“. Zaãne v 17 hod.
Dne 25. 12. od 16 hod. v tamûj‰ím kostele zazní koledy v podání farního sboru Schola.
❄ Klub ÁMOS - Centrum pro rodinu a sdruÏení Telepace poﬁádají tradiãní Dny vánoãních
ﬁemesel 17. a 18. 12. od 14 do 18 hod. BliÏ‰í
informace na tel. 596 114 209. Akce se koná
v budovû na Kostelním nám. 2. Vlastní v˘robky si náv‰tûvníci odnesou domÛ.
❄ V kostele sv. Václava bude uvedena 12.
12. opera Jesliãky sv. Franti‰ka od skladatele
P. Helebranta. Nastudovali ji ãinoherci a sólisté opery Národního divadla moravskoslez-

ského, dále ãlenové Dûtského operního studia
pﬁi NDM (repríza programu 6. 1. 2006).
❄ Dne 13. 12. v 17 hod. se koná v kostele sv.
Josefa - Don Bosko adventní koncert Ïákovsk˘ch sborÛ Základní ‰koly Gajdo‰ova, obdobn˘ koncert bude 15. 12. v 17 hod. v knihovnû
na ul. J. Trnky.
❄ Dne 19. 12.
od 19 hod. vystoupí v koncertním sále Janáãkovy konzervatoﬁe znám˘
folklorní soubor
·mykÀa.
Muzikanti a zpûváci náv‰tûvníky potû‰í pﬁehlídkou vánoãních zvykÛ,
písnûmi a koledami z v˘chodního Slovenska.
❄ Inscenace baletního díla Snûhurka
a sedm trpaslíkÛ polsk˘ch autorÛ B. Pawlowského a V. Borkowského bude mít reprízy
7. 12. (v 18.30) a 25. 12. (v 16 hod.) v Divadle
Jiﬁího Myrona. Pﬁedstavení ostravského baletu potû‰í dospûlé stejnû jako dûti!
❄ V cukrárnû Dûtského ráje v Sadové ul.
probûhne mikulá‰sk˘ program ve dnech 2., 3.
a 4. 12. Je urãen dûtem do 10 let. BliÏ‰í informace na tel. ãísle 606 782 840.
(kot)

Vánoãní slavnost waldorfské ‰koly
Jednou z charakteristik waldorfského ‰kolství je dÛraz na „ducha“ ‰koly, na pﬁátelskou
atmosféru stimulující k práci a rozvoji du‰evních i intelektuálních schopností dítûte. K tomuto cíli docházíme
u nás, v Z· waldorfské, Matiãní 18,
i poﬁádáním slavností. V prÛbûhu roku jich máme nûkolik. Okolo Vánoc se
uÏ v‰ichni tû‰í na
Vánoãní slavnost,
pro níÏ jednotlivé
tﬁídy pﬁipravují za
pomoci
tﬁídního
uãitele obvykle hudební nebo divadelní pﬁedstavení, kter˘m chtûjí udûlat radost sobû, spoluÏá-

kÛm, uãitelÛm i sv˘m rodiãÛm. Letos se bude
konat 16. 12. od 16 hod. v sále Janáãkovy
konzervatoﬁe. JAROSLAV HÁJEK, uãitel
Foto: archiv ‰koly
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Úﬁad mûstského obvodu MOaP pod lupou
1. ODBOR FINANCÍ A ROZPOâTU
(zkratka OFR) – pokraãování
Oddûlení exekucí a místních poplatkÛ (poãet zamûstnancÛ 8) - vedoucí ing. ·árka Hefková, tel. ã. 599 442 4l6

Zmûny v kanceláﬁích oddûlení matriky a ohla‰ovny
V minulém ãísle zpravodaje Centrum
jsme vás podrobnû informovali o zlep‰eních proveden˘ch v kanceláﬁích Úﬁadu
mûstského obvodu Moravská Ostrava
a Pﬁívoz. Nyní pﬁipomínáme fotografiemi
zmûny v místnostech oddûlení matriky
a ohla‰ovny, kde byly mimo jiné provedeny
stavební úpravy a do‰lo k jejich zaﬁízení
úãelovû vhodn˘m nábytkem. V‰echna zlep‰ení byla vedena pﬁedev‰ím snahou zrychlit poskytované sluÏby obãanÛm. A tûch je

hodnû. Pro zajímavost uvádíme, Ïe od poãátku roku 2005 do konce ﬁíjna v oddûlení
matriky a ohla‰ovny bylo zapsáno v matriãních knihách 2035 matriãních událostí
(narození, sÀatkÛ a úmrtí) a bylo pﬁevzato
od obãanÛ 5373 Ïádostí o v˘pis z rejstﬁíku
trestÛ. Provedeno bylo 4560 ovûﬁení podpisÛ a fotokopií listin, pﬁevzato bylo 5136 Ïádostí o nové obãanské prÛkazy, 2011 Ïádostí o cestovní doklady, bylo provedeno
1551 zmûn trvalého pobytu obãanÛ v obci

·koláci poznávají minulost
Z· NádraÏní 117 uskuteãnila jiÏ tﬁetí semináﬁ „Terezín - místo spojené s holocaustem ÎidÛ v prÛbûhu druhé svûtové války“.
V jeho rámci si na‰i Ïáci ll. a l2. ﬁíjna prohlédli b˘valé terezínské ghetto, souãasné
expozice Památníku Terezín a Malou pevnost. Dále vyslechli pﬁedná‰ky na téma dûti a mládeÏ v ghettu Terezín. Vidûli film
„Poslední mot˘l” a vypracovali samostatné
seminární práce.
K semináﬁi patﬁí i besedy s pamûtníky,
proto na‰i ‰kolu 5. ﬁíjna nav‰tívila paní
PhDr. Vûra Andrysíková, která dûtem vyprávûla o Ïivotû v Terezínû, holocaustu
a krutostech fa‰ismu.
Organizace, pﬁíprava a zaji‰tûní akce
jsou sice nároãné, ale dûláme to rádi. Uvûdomujeme si, Ïe v dne‰ní dobû lokálních
válek a terorismu je nutné dûtem a mlad˘m
lidem pﬁipomínat zrÛdnosti fa‰ismu a na-

cismu. Jsme jedinou základní ‰kolou v Ostravû, která se tûchto semináﬁÛ zúãastÀuje.
Mgr. Marta Vítková, Mgr. Jiﬁí Dvoﬁák

Pamûtní desky
Na budovû Sokolského domu v Pﬁívoze
byly v ﬁíjnu slavnostnû odhaleny dvû pamûtní desky. Pﬁipomínají umuãení sokolsk˘ch bratﬁí v koncentraãních táborech bûhem II. svûtové války a také osobnost kapitána rusk˘ch legií Emila Podmoly, jenÏ padl v bitvû u Zborova v I. svûtové válce.
Nové pamûtní desky nahradily pÛvodní,
které byly v r. 1998 ukradeny neznámo
k˘m. O obnovu pietního místa se zaslouÏil
âesk˘ svaz bojovníkÛ za svobodu a âeskoslovenská obec legionáﬁská. Jejich snahou
bylo a je pﬁipomínat mlad‰ím generacím
odvahu pﬁedkÛ a jejich touhu po svobodû.
Text a foto: (k)

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA

MùSTSK¯ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ
Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava
vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na pronájem tzv. startovacího bytu:
ulice

Válcovní 50
NádraÏní 195
Dobrovského 6

byt ã.

vel.

kat.

9
3
4

1+1
1+3
1+2

IV.
I.
II.

plocha

31,70 m2
106,50 m2
71,26 m2

podlaÏí

3
3
2

prohlídky dne
13. 12. 15. 12.

9.00
10.50
11.30

15.30
13.40
13.00

Postup v˘bûrového ﬁízení a podmínky pronájmu:
■ pﬁihlá‰ku do V¤ mohou podat fyzické osoby, které jsou zpÛsobilé k právním úkonÛm, nedosahují vûku 40 let, jsou obãany mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pﬁívoz, nejsou nájemníky ani vlastníky bytu nebo rodinného domu a jejichÏ pﬁíjem nepﬁesahuje dvojnásobek Ïivotního minima (posuzuje se pﬁíjem v‰ech osob ve spoleãné domácnosti),
■ zájemce (Ïadatel) si u prohlídek nebo na odboru správy a prodeje majetku (v budovû úﬁadu na
Sokolské tﬁ. 28, tﬁetí poschodí, kanceláﬁ ã. 313), nebo prostﬁednictvím internetu
(www.moap.cz), vyzvedne:
• pﬁihlá‰ku s informacemi o jednotliv˘ch bytech a s podmínkami pronájmu
• formuláﬁ k vyplnûní údajÛ potﬁebn˘ch pro vyhodnocení Ïádosti podle bodov˘ch kritérií
• smlouvu o úhradû zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m ﬁízením,
■ na odboru správy a prodeje majetku uzavﬁe Ïadatel „Smlouvu o úhradû zálohy...“ (kanceláﬁ ã.
314, paní LuÏíková) a obdrÏí pﬁedpis platby pro sloÏení uvedené zálohy (záloha je stanovena
na 1000 Kã),
■ Ïadatel sloÏí zálohu na náklady spojené s v˘bûrov˘m ﬁízením do pokladny mûstského obvodu
(Nová radnice, první poschodí vpravo, dveﬁe ã. 179, pokladní hodiny: pondûlí a stﬁeda 9.00 11.30 a 12.30 - 16.00, úter˘ 9.00 - 11.30, ãtvrtek 9.00 - 11.30 a 12.30 - 15.00),
■ Ïadatel odevzdá do 22. 12. 2005 do 11.00 hod. na podatelnu mûstského obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, dveﬁe ã. 142) zapeãetûnou obálku s oznaãením „V¤ – startovací
byty“ a tato obálka musí obsahovat:
• pﬁihlá‰ku
• formuláﬁ pro v˘bûrové ﬁízení na pronájem bytÛ se v‰emi vyplnûn˘mi údaji a pﬁílohami (doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání, potvrzení o posledním zamûstnání – u manÏelsk˘ch párÛ potvrzení doloÏí oba manÏelé)
• kopii pﬁíjmového pokladního dokladu o sloÏení zálohy na náklady spojené s V¤,
■ Ïadatel nesmí mít vÛãi statutárnímu mûstu Ostrava Ïádné závazky, toto potvrdí Ïadatel ãestn˘m prohlá‰ením, které je souãástí formuláﬁe,
■ stanoveného dne budou obálky otevﬁeny pracovní skupinou, v pﬁípadû, Ïe budou pﬁi otevﬁení
obálek zji‰tûny nesrovnalosti nebo nepravdivé údaje, bude radû mûstského obvodu (RMOb)
pﬁedloÏen návrh na vylouãení Ïadatele z V¤, pracovní skupinou bude sestaveno poﬁadí podle
bodov˘ch kritérií stanoven˘ch v „Zásadách hospodaﬁení s byty ve vlastnictví statutárního
mûsta Ostravy - mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pﬁívoz“, o koneãném poﬁadí rozhodne RMOb, pﬁiãemÏ RMOb má právo rozhodnout, Ïe neuzavﬁe nájemní smlouvu s Ïádn˘m
zúãastnûn˘m Ïadatelem,
■ Ïadatelé budou písemnû vyrozumûni o svém umístûní,
■ pﬁed uzavﬁením nájemní smlouvy sloÏí Ïadatelé na depozitní úãet nebo do pokladny MOb
kauci ve v˘‰i dvojnásobku nájemného vã. sluÏeb spojen˘ch s uÏíváním bytu, vypoãteného pro
pﬁíslu‰n˘ byt,
■ smluvní nájemné bude sjednáno dohodou ve v˘‰i max. (regulovaného) nájemného podle cenov˘ch pﬁedpisÛ platn˘ch v dobû uzavírání nájemní smlouvy, s moÏností jeho zv˘‰ení podle
následn˘ch právních pﬁedpisÛ,
■ nájem bude sjednáván na dobu urãitou ‰esti mûsícÛ s moÏností automatického prodluÏování,
bude-li nájemce ﬁádnû hradit nájem a nebude poru‰ovat dobré mravy v domû, nejdéle v‰ak
v celkové délce trvání smlouvy 7 let,
■ Ïadatel nesmí b˘t nájemcem, vlastníkem, spoluvlastníkem bytu nebo obytného domu a tuto
skuteãnost potvrdí ãestn˘m prohlá‰ením,
■ souhlas se smûnou a podnájmem bytu nebude vydán po celou dobu pronájmu.
Informace: J. Adamovsk˘, kanc. 317, tel. 599 444 204,
P. Kristoforská, kanc. 313, tel. 599 444 203, www.moap.cz

a bylo zahájeno ve 134 pﬁípadech správní
ﬁízení ve vûci zru‰ení trvalého pobytu obãanÛ.
Text a foto: (ko)

Laskavé podobizny
V klubu Atlantik se 12. prosince mohou zájemci setkat s ostravsk˘m spisovatelem Oldﬁichem ·uleﬁem. Na besedû s ním budou seznámeni s jeho nejnovûj‰ím dílem, nazvan˘m
„Laskavé podobizny“. Poﬁadatelem této akce,
která zaãne v 15 hod., je Koordinaãní centrum
organizací seniorÛ a zdravotnû postiÏen˘ch
v Ostravû.
Kniha Laskavé podobizny, vydaná v ostravském nakladatelství Repronis, byla ocenûna prestiÏní cenou Egona Ervína Kische.
Autor v ní pﬁibliÏuje 65 ménû znám˘ch nebo
zapomenut˘ch spisovatelÛ ze Slezska a severní Moravy.
(e)

Hlavní úkoly:
◆ oddûlení z podkladÛ odvûtvov˘ch odborÛ
úﬁadu zpracovává pﬁiznání k dani darovací za
mûstsk˘ obvod, provádí v˘poãet danû z pﬁevodu nemovitostí a dává pﬁíkazy k jejich úhradû
za mûstsk˘ obvod,
◆ zabezpeãuje vymáhání pohledávek mûstského obvodu s exekuãním titulem s v˘jimkou
neoprávnûnû pﬁevzat˘ch dávek sociální péãe
a ve‰ker˘ch pohledávek z pronájmu bytÛ a nebytov˘ch prostor vznikl˘ch do 31. 12. 2000,
◆ zpracovává pro orgány mûstského obvodu
návrhy na vzdání se práva a prominutí pohledávek s exekuãním titulem, pohledávek z pronájmu bytÛ a nebytov˘ch prostorÛ, vznikl˘ch
do 31. 12. 2000, a pﬁedkládá informaci o zániku vymahatelnosti tûchto pohledávek,
◆ pﬁebírá, zpracovává, vyhodnocuje a zabezpeãuje potﬁebné v˘stupy z ãinnosti správcÛ
domovního a bytového fondu v oblasti pohledávek s exekuãním titulem podle potﬁeb orgánÛ mûstského obvodu,
◆ vykonává podle zákona o správû daní
a poplatkÛ správu místních poplatkÛ a pokut
s v˘jimkou místního poplatku za uÏívání veﬁejného prostranství a poplatku za zneãi‰Èování
ovzdu‰í, u kter˘ch zaji‰Èuje pouze v˘kon rozhodnutí (exekuci),
◆ ãiní potﬁebná opatﬁení ke správnému
a úplnému zji‰tûní a stanovení danû a splnûní

Chodníky musí b˘t v zimû schÛdné
Odbor místního hospodáﬁství, dopravy
a obchodu (zkratka MHDaO) Úﬁadu mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pﬁívoz pÛsobí
jako silniãní správní úﬁad, a proto upozorÀuje
na nutnost dodrÏování vyhlá‰ky mûsta Ostravy ã. 11/1997, která stanoví rozsah, zpÛsob
a lhÛty odstraÀování závad ve schÛdnosti
místních komunikací a prÛjezdních úsekÛ silnic.
Podle této vyhlá‰ky jsou vlastníci nemovitostí, které hraniãí v zastavûném území se silnicí nebo místní komunikací, odpovûdni za
závady na chodnících, zpÛsobené povûtrnostními situacemi (jimiÏ jsou vánice, intenzivní
dlouhodobé snûÏení, námrazy, oblevy, mrznoucí dé‰È aj.). Tito vlastníci musí pﬁimûﬁenû
k vzniklé situaci bez zbyteãn˘ch odkladÛ zahájit zmírÀování vznikl˘ch závad ve schÛdnosti chodníkÛ. Napﬁíklad závady po spadu
snûhu musí b˘t odstranûny do 24 hodin!
Vyhlá‰ka urãuje mimo jiné, Ïe:
● v pﬁípadû vût‰ího spadu snûhu, souvisl˘ch námraz, oblevy a mrznoucího de‰tû je
moÏno udrÏovat chodníky pouze v ‰íﬁi nezbytnû nutné,
● závady ve schÛdnosti chodníkÛ, které
vznikly náledím nebo snûhem, se odstraÀují
odklizením snûhu a posypáváním náledí
a zbytkové vrstvy snûhu o tlou‰Èce men‰í neÏ
3 cm,
● k posypání náledí a zbytkové vrstvy snûhu se pouÏívají inertní materiály nebo chemické rozmrazovací prostﬁedky. V pû‰ích zónách je zakázáno pouÏívat ‰kváru nebo popel.
Poru‰ení vyhlá‰ky mûsta Ostravy ã.
11/1997 se ﬁe‰í v souladu s právními pﬁedpisy,
to znamená, Ïe fyzické osobû lze uloÏit sankci

do 1000 Kã a právnické osobû je moÏno dát
pokutu aÏ do v˘‰e 200 000 Kã.
BliÏ‰í informace: odbor MHDaO, S. BroÏová, telefon 599 442 174.
(kot)

Poznamenejte si
Pﬁipomínky k zimní údrÏbû tzv. místních
komunikací, k nimÏ patﬁí vozovky, kde nejezdí mûstská hromadná doprava (trolejbusy, autobusy a tramvaje), mohou obãané sdûlit na
dispeãinku Technick˘ch sluÏeb Moravská Ostrava a Pﬁívoz (tel. ãíslo 596 112 526, nepﬁetrÏit˘ provoz do 31. 1. 2006).
Zimní údrÏbu vozovek, které pouÏívá mûstská hromadná doprava, zaji‰Èují Ostravské
komunikace. (Dispeãink má tel. ãíslo 596 622
922, nepﬁetrÏit˘ provoz celoroãnû).
(k)

Mûstská policie informuje
Dne 27. 10. krátce po poledni byli stráÏníci
Mûstské policie Ostrava vysláni na ul. Maroldovu v Moravské Ostravû, kde se podle oznámení obãana mûla nacházet opilá paní. StráÏníci nalezli na chodbû v 7. patﬁe obytného domu Ïenu pod vlivem alkoholu, která byla od
pasu nahoru zcela nahá. Díky silné opilosti
nebylo moÏno zjistit její totoÏnost. Na místo
byla pﬁivolána hlídka Policie âR.
Dne 29. 10. po tﬁetí hodinû ranní zadrÏeli
stráÏníci MPO na základû zábûrÛ kamerového
systému v podchodech Fr˘dlantsk˘ch mostÛ
v Moravské Ostravû dva mladíky (22 a 21
let), kteﬁí psali po zdech podchodu fixem.
Pﬁed zadrÏením popsali i tﬁi zdûné sloupy.
Událost je v ‰etﬁení Policie âR jako trestn˘
ãin po‰kozování cizí vûci.
(kej)

(5)

povinností poplatníka, zejména vyhledává daÀové subjekty a kontroluje splnûní povinností
poplatníka ve správné v˘‰i a dobû,
◆ rozhoduje o povolení splátek, prominutí
nebo sníÏení místního poplatku a odepisování
nedoplatkÛ místních poplatkÛ a pokut pro nedobytnost podle zvlá‰tního zákona,
◆ provádí v˘kon rozhodnutí (exekuci) jako
poslední stadium správního ﬁízení, resp. ﬁízení
ve vûcech daní a poplatkÛ, u místních poplatkÛ, pokut, odvodÛ ãástí v˘tûÏkÛ z VHP (zkratka VHP – v˘herní hrací pﬁístroje), dále nákladÛ ﬁízení a poplatku za zneãi‰Èování ovzdu‰í
a podává návrhy na soudní v˘kon rozhodnutí,
◆ vede analytickou evidenci místních poplatkÛ, pokut, nákladÛ ﬁízení, poplatkÛ za zneãi‰Èování ovzdu‰í, správních poplatkÛ a odvodÛ ãástí v˘tûÏkÛ z VHP a provádí jejich inventarizaci,
◆ vrací pﬁeplatky místních poplatkÛ s v˘jimkou místního poplatku za uÏívání veﬁejného prostranství, správních poplatkÛ z v˘herních hracích
pﬁístrojÛ, pokut a odvodÛ ãástí v˘tûÏkÛ z VHP,
◆ rozhoduje o povolení k provozování v˘herních hracích pﬁístrojÛ, vydává jejich provozovatelÛm známky, vykonává státní dozor,
kontroluje vyúãtování provozu VHP, odvod
ãástí v˘tûÏkÛ z VHP a odvádí ãást správního
poplatku z VHP finanãnímu úﬁadu,
◆ vede evidenci pokutov˘ch blokÛ, vydává
je odvûtvov˘m odborÛm, kontroluje jejich vyúãtování a provádí jejich inventarizaci,
◆ rozhoduje o povolení tomboly s herní jistinou do 50 000 Kã a vûcné loterie s herní jistinou do 200 000 Kã.
(K)
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MùSTSK¯ OBVOD
MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ
Proke‰ovo námûstí 8, 729 29 Ostrava
vyhla‰uje Cenu mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pﬁívoz na rok 2005
■ Zámûrem vyhlá‰ení Ceny mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pﬁívoz je podpora rozvoje podnikatelského, spolkového,
kulturního, spoleãenského a sportovního Ïivota v mûstském obvodû Moravská Ostrava
a Pﬁívoz.
■ Cena MOb mÛÏe b˘t udûlena jednomu,
dvûma nebo tﬁem poﬁadatelÛm – organizátorÛm v˘jimeãné akce (série akcí), urãené
veﬁejnosti a realizované na veﬁejn˘ch prostranstvích i soukrom˘ch pozemcích
v mûstském obvodu, a bude pﬁedstavovat
upomínkov˘ pﬁedmût a finanãní dar: za 1.
místo 100 000 Kã, za 2. místo 50 000 Kã
a za 3. místo 25 000 Kã.
■ Pﬁihlá‰ku na udûlení Ceny MOb MOaP
podá investor nebo poﬁadatel-organizátor
akce na pﬁedepsaném formuláﬁi, kter˘ musí
b˘t vyplnûn ve v‰ech bodech a poslán po‰tou na adresu: odbor sociálních sluÏeb,
‰kolství a vyuÏití volného ãasu Úﬁadu mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pﬁívoz,
Proke‰ovo námûstí 8, 729 29 Ostrava, nebo
podán na podatelnû v˘‰e uvedeného úﬁadu
nejpozdûji 15 dnÛ pﬁed realizací akce.
Na poslední akci v daném roce je moÏné
podat pﬁihlá‰ku do 16. 12. 2005.
■ BliÏ‰í informace: Mgr. M. ·lachtová, telefon. ãíslo 599 444 278, e-mail: slachtova@moap.mmo.cz
■ Formuláﬁ pﬁihlá‰ky: www.moap.cz

Nov˘ lesopark v lokalitû ·alamouna – v˘stavba pokraãuje
Podél ulice Îelezárenské za b˘val˘m Kulturním domem Hlubina jsou krásné travnaté
plochy dosahující aÏ k ul. V˘stavní, dále cyklistická stezka, chodníky s bezvadn˘m povrchem a laviãkami i stovky nov˘ch stromÛ
a keﬁÛ. V takovou pﬁíjemnou parkovou oázu
se promûnila ãást zdevastovaného lesoparku,
tzv. pásma hygienické ochrany ·alamouna.
Díky loÀské rekonstrukci vznikl nov˘ park,
do jehoÏ vybudování investoval mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pﬁívoz 19,55 mil.
Kã. Má zatím plochu 3,6 ha. V dohledné dobû v‰ak bude podstatnû zvût‰en. Rekonstrukce uvedeného pásma hygienické ochrany totiÏ letos od ﬁíjna pokraãuje 2. etapou obnovy,
a to v lokalitû ohraniãené ulicemi: Na Jízdár-

nû, Îelezárenská, Vítkovická a Gajdo‰ova.
Práce opût probíhají podle projektu kanceláﬁe
Atos-6. Provádí je firma Ostravské stavby,
a.s.
V 2. etapû rekonstrukce bude vybudován
ve v˘‰e vymezené lokalitû prostor vhodn˘
k hrám dûtí – „park pro nejmen‰í“. Autor projektu ing. architekt Radim Václavík ﬁíká, Ïe
nebude tvoﬁen klasick˘mi hracími prvky, bude vymezen jen terénními modelacemi a volnou kompozicí dﬁevin.
Rekonstrukãní práce 2. etapy zahrnují velké terénní úpravy, vybudování dal‰ích komunikací pro pû‰í a nového veﬁejného osvûtlení,
zabudování laviãek a jiného mûstského mobiliáﬁe. Souãástí rekonstrukce je i obnova po-

vrchu ulice Na Jízdárnû v úseku od ul. Uhelné k Îelezárenské. Plánované náklady na 2.
etapu v˘stavby parku jsou asi 10 milionÛ korun. Statutární mûsto Ostrava poskytlo dotaci
ve v˘‰i 6 mil. Kã. Sázení nov˘ch dﬁevin bude
ﬁe‰eno v rámci tzv. náhradní v˘sadby, kterou
mûstsk˘ obvod ale nefinancuje.
Po pﬁedpokládaném dokonãení rekonstrukce celého pásma hygienické ochrany ·alamouna v ãervnu roku 2006 bude mít mûstsk˘
obvod MOaP ve správû lesopark o rozloze
6,1 ha. Ten bude slouÏit k relaxaci obãanÛ
rÛzného vûku a bude vhodn˘m pﬁírodním
prvkem – estetickou protiváhou k prÛmyslovému areálu, kter˘ se nachází za Místeckou
ulicí.
EVA KOTARBOVÁ

Ze studie k rekonstrukci pásma hygienické ochrany ·alamouna: Vpravo je vyznaãena ta ãást nového lesoparku, která se právû buduje, vlevo je oblast, kde jiÏ byla rekonstrukce provedena v r. 2004.
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www.ckv-ostrava.cz

Kontakty
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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
● Tel. ã. na sekretariát – 599 442 165
599 442 164
● Tel. ã. do spisovny úﬁadu
(stavební archiv)
– 596 623 230
● E-mail. adresa - posta@moap.mmo.cz
● Webové stránky - www.moap.cz
● Úﬁední deska - budova úﬁadu na Sokolské tﬁ. 28, elektronická verze na
www.moap.cz

MùSTSK¯ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ

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.

SAREZA

Láznû Moravská Ostrava
Sokolská tﬁ. 2590

Provozní doba - prosinec 2005
Po
Út
St
ât
Pá
So
Ne

6.00 - 8.00
6.00 - 8.00
6.00 - 8.00
6.00 - 8.00
6.00 - 7.00
8.00 - 17.00
8.00 - 17.00

13.30 - 15.00
12.30 - 16.00 17.00 - 21.30
9.00 - 15.00 17.00 - 21.30
13.30 - 16.00 17.00 - 21.30
9.00 - 19.00

Sauna
Po
Út
St
ât
Pá
So

muÏi
mix
muÏi
Ïeny
muÏi
Ïeny

Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava
ulice

NádraÏní 84
Jílová 17

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na pronájem bytÛ:
byt ã.
vel.
kat.
plocha min. poÏadovaná prohlídky dne
v˘‰e nabídky 13. 12. 15. 12.
9
1+1
II.
32,70 m2
12 753 Kã
9.50
14.40
5
1+2
II.
66,20 m2
25 818 Kã
10.20
14.10

Základní informace:
■ zájemce (Ïadatel) si vyzvedne na odboru správy a prodeje majetku (v budovû úﬁadu na Sokolské tﬁ. 28, tﬁetí poschodí, kanceláﬁ ã. 317), nebo prostﬁednictvím internetu (www.moap.cz),
pﬁípadnû pﬁi prohlídkách bytÛ:
• pﬁihlá‰ku s podmínkami
• formuláﬁ pro v˘bûrové ﬁízení
• smlouvu o úhradû zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m ﬁízením,
■ obálku s oznaãením „V¤ na pronájem bytÛ“, obsahující pﬁihlá‰ku, formuláﬁ a doklad
o úhradû zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m ﬁízením, Ïadatel odevzdá do 21. 12. 2005 do
11.00 hod. na podatelnu mûstského obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, dveﬁe ã. 142),
■ podmínky pronájmu bytÛ jsou shodné s podmínkami z pﬁedchozích v˘bûrov˘ch ﬁízení (jsou
uvedeny na rubu pﬁihlá‰ky).
Více informací: J. Adamovsk˘, kanc. 317, tel. 599 444 204,
P. Kristoforská, kanc. 313, tel. 599 444 203, www.moap.cz

na údrÏbu bytového fondu a v˘daje na opravy
v cenû do 500 000 Kã).
◆ Rada schválila
- „Koncepci komunikaãních a prezentaãních aktivit mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pﬁívoz pro období 2006 - 2007“,
- Technick˘m sluÏbám MOaP nákup strojÛ a zaﬁízení (podle stanoven˘ch priorit),
kryt˘ z prostﬁedkÛ, které jsou vytvoﬁeny ve
fondu reprodukce investiãního majetku
(jedná se o nákup kontejnerového nosiãe s pohonem, traktorovou sedaãku se sbûraãem, dodávkov˘ automobil dílensk˘ aj., v celkové hodnotû 4 720 000 Kã).
◆ Rada souhlasila
s pﬁedloÏen˘m plánem zimní údrÏby pro
rok 2005/2006, období od 1. 11. 2005 do
31. 3. 2006. Plán pﬁedloÏily Technické sluÏby
MOaP, pﬁíspûvková organizace mûstského obvodu, a je jiÏ zveﬁejnûn na internetové stránce
TS MOaP - www.tsmoap.cz.
(ek)

MÛÏe vás zajímat

Bazén

8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 19.00
8.00 - 18.00

Vodoléãba - pára
Po
mix
14.00 - 20.00
Út
muÏi
13.00 - 20.00
St
Ïeny
11.00 - 20.00
ât
muÏi
14.00 - 20.00
Pá
Ïeny
13.00 - 19.00
So
muÏi
8.00 - 18.00
Provoz stﬁediska ve sváteãní a dal‰í dny:
23. 12. od 6 do 19 hod., 24., 25., 26., 31. 12.
a 1. 1. je zavﬁeno, 27. aÏ 29. 12. od 8 do
21.30 hod. a 30. 12. od 8 do 19 hod.
Informace: tel. ã. 596 138 924
www.sareza.cz

z jednání rady mûstského obvodu
◆ Rada rozhodla
- o vydání souhlasu podle platného stavebního zákona ke stavbû „Kolektor Centrum –
Rekonstrukce Masarykova nám. v Ostravû“,
k úpravû komunikací a zpevnûn˘ch ploch na
pozemcích v lokalitû Masarykova nám. pro
stavebníka statutární mûsto Ostrava (stavební práce by mûly b˘t zahájeny v r. 2006),
- o zámûru obce pronajmout pozemek v k.
ú. Moravská Ostrava, v lokalitû ul. Kostelní,
a poÏádat radu mûsta o vydání souhlasu
k pronájmu pﬁedmûtné nemovitosti v souladu se Statutem mûsta Ostravy (na pozemku by
mûla b˘t zahájena v˘stavba komerãního a bytového objektu, financovaná soukromou firmou),
- o zadání zakázky na dodavatele akce
„28. ﬁíjna – rekonstrukce chodníku a vstupu
do Divadla Petra Bezruãe“ dodavateli
ELSPOL spol. s r.o., Moravská Ostrava
(cena 510 752 Kã, jiÏ dokonãeno),
- o zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové
dokumentace pro realizaci akce „Rekonstrukce ulice Puchmajerovy“ dodavateli
Hutní projekt Ostrava, a.s. (cena 452 200 Kã),
- upravit finanãní plán bytového hospodáﬁství 2005 (byly napﬁ. posíleny bûÏné v˘daje

Rozmístûní kontejnerÛ
na velkoobjemov˘ odpad v blízkosti domÛ
od 30. 11. do 2. 12.
Na Jízdárnû 24, Gajdo‰ova 11, Uhelná 22,
námûstí Jiﬁího Myrona, Na ·iroké 16, Petra
Kﬁiãky 1, Petra Kﬁiãky 15, Petra Kﬁiãky 2123, Zelená 35, Sportovní 14
od 2. do 5. 12.
Ahepjukova 4, Gen. Janou‰ka 10, Lechowiczova 2, Lechowiczova 31, Gen. Píky 3,
Gen. Píky 16, Oskara Motyky, Josefa Brabce
25, Hornopolní 49, Josefa Brabce 5-7
od 5. do 7. 12.
Jílova 25, Va‰kova 25, Spodní 23, Sládkova
16-18, Sládkova 27A, Varenská 8, Varenská 26,
Hornopolní 35, Hornopolní 43, GaráÏní 18

Pozor na podvodníka!
Dal‰í obãanka z na‰eho mûstského obvodu
ohlásila, Ïe ji nav‰tívil muÏ, kter˘ se vydával
za pracovníka obvodního úﬁadu, a sice z oddûlení péãe o obãany. Byl to podvodník, kter˘
ale solidnû vystupoval a vyÏadoval od ní informace o nájmu za byt, pﬁeplatcích za energie aj. Na‰tûstí pro Ïenu nedo‰lo k Ïádnému
trestnému ãinu. Pﬁesto zdÛrazÀujeme: Nevpou‰tûjte do bytÛ cizí osoby a mûjte na vûdomí, Ïe pracovníci Úﬁadu mûstského obvodu MOaP mají zamûstnanecké prÛkazy.
PoÏadujte jejich pﬁedloÏení!

o nebytov˘ch prostorech nabízen˘ch k pronájmu
v mûstském obvodu Moravská Ostrava a Pﬁívoz
obecní majetek

Správce

Adresa nebytového
prostoru

LAER, v.o.s.
Puchmajerova 9
tel. ã. 596 115 114

NádraÏní 1265/24
– prodejna
30. dubna 3059, 3060/4, 6
– sluÏby, kanceláﬁ, ateliér
Masarykovo nám. 3/3
– prodejna
Tyr‰ova 1823/12
– knihovna
Stﬁední 1831/1
– krejãovství, prodejna
Sokolská tﬁ. - objekt garáÏe
– na p. ã. 1012/9, 1 stání

PodlaÏí

BYTASEN, spol. s r.o. nám. Republiky - podchody
28. ﬁíjna 116
– kadeﬁnictví
tel. ã. 596 618 362
U Stadionu
– 3 garáÏe na pozemcích
– p. ã. 2294/7, 2294/14, 2294/18

Poãet
místností

Plocha
(m2)

1. NP

3

100,79

2. NP

4

265,31

1. NP

3

166,17

2. NP

10

234,00

1. PP
1. NP
1. NP

7

219,83

1

14,00

1. NP

2

27,00

1. NP

3

1 garáÏ
21,00

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

596 121 765

MÒJ NIKIFOR
Polsko 2004, 97 min.
Drama o Ïivotû E. Drowniaka, kter˘ proslul jako naivní malíﬁ Nikifor Krynick˘, jehoÏ ztûlesnila osmdesátiletá K. Feldmanová.
V út a st v 19.30 a ve ãt a pá v 17.00
19. 12. DISTRIKT! Maìarsko 2004, 90 min.
Animovan˘ film pro dospûlé, drsná vize souãasné v˘chodní Evropy. Maìarsko-cikánská verze
Romea a Julie.
V 17.00 a v 19. 30
20. 12. WALLACE & GROMIT:
PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA
Velká Británie, 2005, 94 min.
Animovan˘ film pro dûti i rodiãe. Vynálezce
a jeho psí spoleãník, úÏasná dvojka z Oskarem
ocenûn˘ch plastelínov˘ch kraÈasÛ tvÛrce Slepiãího úletu N. Parka, poprvé vystupují v celoveãerní komedii.
V 17.00 a v 19.30
21. 12. KACHNÍ POLÉVKA
USA 1933, 70 min.
Komedie od ãtveﬁice komikÛ bratﬁí MarxÛ pro

2. 12.
9.00 a 10.30 hod.
HOLOCAUST (pﬁedná‰ka)
pro Z·
4. 12.
15.00 hod.
MIKULÁ·SKÁ NADÍLKA
pro dûti
5. 12.
13.45 hod.
MIKULÁ·SKÁ NADÍLKA
pro dûti ·D
6. 12.
10.30 hod.
ZÁVISLOST NA ALKOHOLU A CIGARETÁCH (pﬁedná‰ka)
pro Z·
6. 12.
17.15 hod.
SKOTSKO (cestopisn˘ poﬁad)
8. 12.
9.00 a 10.15 hod.
ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
pro S·
9. 12.
9.00 hod.
KOUZELN¯ MIKULÁ·
pro dûti
9. 12.
19.00 hod.
TÓNY CEST (kapela Tempo di vlak a host
BPT - folk. kapela ze Zlína)
12. - 16. 12. 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
VÁNOâNÍ TRADICE ANEB T¯DEN MA-

L¯CH ¤EMESLNÍKÒ
pro dûti M· a Z·
odpoledne pro veﬁejnost
18. 12.
18.00 hod.
NEZMA¤I (vánoãní koncert folkové kapely)
19. 12.
9.00 a 10.30 hod.
NEZMA¤I (vánoãní koncert pro dûti)
21. 12. tûlocviãna Z· Gen. Píky
17.00 hod.
VÁNOâNÍ FLORBALOV¯ TURNAJ DùTÍ
27. 12.
10.00 hod.
K¤ÍÎOVKY A TAJENKY pro dûti do 15 let
28. 12.
10.00 hod.
PINGPONGOVÉ KLÁNÍ pro dûti amatéry
29. 12.
10.00 hod.
FLORBALOVÁ P¤ESNÁ ST¤ELA (soutûÏ
o nejlep‰ího stﬁelce)
❋❋❋
Vyhla‰ujeme v˘tvarnou soutûÏ pro dûti „Nejhezãí vánoãní pﬁání“. Formát a technika libovolná. Uzávûrka je 14. 12. 2005. Nejzdaﬁilej‰í
v˘robky budou odmûnûny.

6., 13. a 20. 12.
14.00 hod.
JAK NA TO (pohybové studio pro dûti)
5. a 6. 12.
9.00 a 10.30 hod.
KROK ZA KROKEM (v˘roba vánoãních
svícnÛ v Dûtském ateliéru)
pro M· a Z·
12. 12.
10.00 a 16.00 hod.
CLUB 21 (beseda o ekologii a zdraví)
pro veﬁejnost
13. 12.
8.15., 9.30., 10.45 a 13.30 hod.
O SK¤ÍTKOVI RAMPOU·ÁKOVI A ZATOULAN¯CH SÁNÍCH
pro M· a Z·
16. 12.
9.00 a 10.30 hod.
NA VÁNOCE DLÚHÉ NOCE (soubor Hlu-

binka pﬁiblíÏí dûtem tradice a zvyky Vánoc)
21. a 22. 12.
9.00 a 11.00 hod.
HOLOCAUST (pﬁedná‰ka)
pro S·
22. 12.
15.00 hod.
JÁ NA TO MÁM (setkání souborÛ ZUâ, vánoãní nadílka pro v‰echny dûti!)
27. 12.
10.00 - 14.00 hod.
HÁDANKOVÉ ÚTER¯ (pi‰kvorky aj.)
28. 12. v KD Gama
10.00 - 14.00 hod.
SPORTOVNÍ ST¤EDA (turnaj v ping-pongu)
29. 12.
10.00 - 14.00 hod.
V¯TVARN¯ âTVRTEK (soutûÏ o nejvtipnûj‰í pﬁání k Novému roku)

1. 12.
DEN PRO OSTRAVAKA
Kﬁest knihy Deník Ostravaka a CD, hudba
Zpocen˘ Voko, ãtenáﬁské soutûÏe o ceny
2. 12.
18.00 hod.
PETR KUREâKA – PORTFOLIO (vernisáÏ)
3. 12.
18.00 hod.
OSTRUÎINY VERSUS OSTRUÎINY A
ZBYTEK SVùTA (Liga divad. improvizace)
3. 12. klub Parník
18.00 hod.
FEST VOKÁL 2005 – IV. roãník vokální
tvorby (Sluníãko - Bohumín, Ale‰anka - â.
Tû‰ín, Pát˘ Element – Ostrava aj.)
5. 12.
18.00 hod.
ZATOULANÉ souhLÁSKY
Soubor Las Estafas pﬁi ZU· E. Marhuly
6. 12.
18.00 hod.
DIVADLO BEZ ST¤ECHY - COMEDIA
DEL’ MORTE (historka z katovské dílny)
8. 12.
18.00 hod.
VENEZUELA (pﬁedná‰ka R. Ptáãka)
9. 12.
18.00 hod.
OUTDOOR ECHO I.
Pﬁehlídka nejlep‰ích snímkÛ z Mezinárodního
festivalu outdoorov˘ch filmÛ 2005 + pﬁekvapení
12. 12.
15.00 hod.
SETKÁNÍ SENIORÒ SE SPISOVATELEM OLD¤ICHEM ·ULE¤EM

12. 12.
18.00 hod.
CESTOPISNÁ P¤EDNÁ·KA
13. 12.
18.00 hod.
JÁCHYM TOPOL – KLOKTAT DEHET
Autorské ãtení z nové knihy, autogramiáda aj.
15. 12.
18.00 hod.
ARAGONSKÉ A BASKICKÉ PYRENEJE
16. 12.
18.00 hod.
PRÁZDN¯ PANÁK OD FERNETU
Herci divadla Aureko pﬁedãítají ze sv˘ch oblíben˘ch knih. Pﬁidejte se!
19. 12.
18.00 hod.
STESK KAVÁRENSKÉHO POVALEâE –
OSTRAVA
Nostalgické literární soirée z dûjin evropsk˘ch
kaváren. Úãinkují: A. Cónová, M. Rataj, R. Lipus, klavírní doprovod J. ·imáãek.
20. 12.
18.00 hod.
TANZANIE A KENYA (pﬁedná‰ka)
22. 12.
18.00 hod.
HORY 2005 – ALBÁNIE, ISLAND, MONT
BLANC, APENINY, PYRENEJE...
29. 12.
18.00 hod.
OUTDOOR ECHO II.
Pﬁehlídka nejlep‰ích snímkÛ z Mezinárodního
festivalu outdoorov˘ch filmÛ 2005 + pﬁekvapení
KOUZLO POHYBU – bﬁi‰ní tance, relaxace.
KaÏdou st od 18 hod. a ve ãt od 10 hod.

Dobrá rada
V‰imli jste si neodvezeného domovního odpadu pﬁed domem? Îádejte nápravu na tel. ã.
596 133 186 (OZO Ostrava, s.r.o.).
Chcete se zbavit nebezpeãného a objemného
odpadu z va‰í domácnosti? VyuÏijte k tomu
sbûrné dvory podniku OZO Ostrava. Více informací na tel. ã. 800 100 699.
(ko)

mimo sobotu
a nedûli

1. - 2. 12. NOâNÍ HLÍDKA
Rusko 2004, 115 min.
Vûãná bitva mezi Temnotou a Svûtlem, bez vítûzÛ, pokud se neobjeví ãlovûk pﬁedurãen˘
k rozhodnutí.
Ve ãt a v pá v 17.00 a v 19.30
6. - 9. 12. ·TùSTÍ
âesko 2005, 100 min.
Pﬁíbûh o kﬁehkém vztahu dvou mlad˘ch lidí,
jenÏ postupnû pﬁeroste v lásku. ReÏie B. Sláma.
V út a st v 17.00 a v 19.30, ve ãt a v pá v 17.00
8. - 9. 12. MANDERLAY
Dánsko / ·védsko 2005, 139 min.
Pokraãování ‰okujícího Dogville. Hrdinka se
ocitá v Coloradu (USA) a je konfrontována
s dûsivou krutostí otroctví. Ve ãt a pá v 19.30
13. - 16. 12. HRUBE· A MARE· JSOU
KAMARÁDI DO DE·Tù
âesko 2005, 116 min.
Pﬁíbûh, v nûmÏ excelují J. Budaﬁ a R. Krajão
a v nûkolika slovech S. Zázvorková. ReÏie V.
Morávek. V út a st v 17.00 a ve ãt a pá v 19.30
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pﬁíznivce dadaistického humoru a ctitele pozdûj‰ích Monty Pythons.
V 17.00 a v 19.30
22. 12. ÎIVOT BRIANA
Velká Británie 1979, 94 min.
Komedie z produkce Monty Pythons. Nadãasov˘ pﬁíbûh na téma „úloha jednotlivce v dûjinách”. ReÏie T. Jones.
V 17.00 a v 19.30
FILMOV¯ KLUB
5. 12. DÉMANTY NOCI
âeskoslovensko 1964, 63 min.
Drama J. Nûmce podle literární pﬁedlohy A.
Lustiga. Dílo tzv. „nové vlny” o osudu uprchlíkÛ pﬁi pﬁevozu do koncentraãního tábora.
V 17.00 a v 19.30
12. 12. OLIVER TWIST
Velká Británie / âesko 2005, 130 min.
Film o sirotkovi, kter˘ Ïije v chudobinci a pozdûji v ulicích Lond˘na. Drama reÏiséra Polaƒského, pﬁipomínající jeho vlastní osud Ïidovského uprchlíka.
V 17.00 a v 19.30

Zpravodaj Centrum Moravská Ostrava a Pﬁívoz vydává mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pﬁívoz, Proke‰ovo nám. 8,
729 29 Mor. Ostrava. Iâ: 00845451. Reg. ã. MK âR E 12817 - PP ■ Vedoucí redakãní rady Dagmar Woboﬁilová ■
Odpovûdná redaktorka Mgr. Eva Kotarbová, tel. ã. 599 444 247, e-mail: kotarbova@moap.mmo.cz ■ Grafika, zlom, tisk
MORAVAPRESS s. r. o., Ostrava-Mar. Hory ■ Roz‰iﬁuje âeská po‰ta, s. p. ■ âlánky (podepsané i zkratkou) nemusí b˘t
shodné s názory redakce a vydavatele. ■ Vy‰lo 30. listopadu 2005.

Zaãátky poﬁadÛ ve 20 hodin,
pokud není uvedeno jinak.

1. 12.
Jazz
PHISBACHER /USA/ - TRIO Z NEW
YORKU VEDENÉ PIANISTOU W. FISHBACHEREM, ZNÁM¯M Z PÒSOBENÍ
V CELLULE LACA DECZIHO
Za finanãní podpory Moravskoslezského kraje
2. 12.
Kﬁest CD
·AJTAR: HOTOVO – FAJRONT!
HLUâNÍ SOUSEDÉ (FR, CZ), TOLEK
MURACKI (PL), FOLKOPERACJA (PL),
SKYBLU
5. a 6. 12.
Koncert
- 123 MIN
7. 12.
Koncert
VLADIMÍR MI·ÍK & ETC...
7. 12. v klubu Fabric
Koncert
LAURA A JEJÍ TYG¤I + ÎIVÉ KVùTY
V poﬁadu âT Ladí Neladí
8. 12.
Jazz
DAVID HELBOCK TRIO (RAKOUSKO)
Za finanãní podpory Moravskoslezského kraje
10. 12.
Koncert
KLIPR
11. 12.
Jazz
TRES HOMBRES (RAKOUSKO)
12. 12.
Kﬁest CD
VùRA ·PINAROVÁ – âAS MÒJ ZA TO
STÁL
ADAM PAVLÍK BAND A HOSTÉ
13. 12.
Koncert
LEGENDY SE VRACÍ
ANDONIS CIVOPULOS, ROMAN
IZAIÁ·, PETR ·I·KA, LIBOR PY·KO
14. 12.
Koncert
DOUDA BAND, KAJKERI, ÎAMBO·I
15. 12.
Jazz
DANA VRCHOVSKÁ & JI¤Í URBÁNEK
BAND

16. 12.
Koncert
BG STYL
17. 12.
Koncert
CALATA
18. 12.
6. kolo turnaje ve scrabble
PARNÍKOVÁ GRAND PRIX
19. 12. zaãátek v 19.00 hod.
Swing
LR COSMETIC BIG BAND EDY ·URMANA
20. 12.
Jazz
FACING WEST TRIO
21. 12.
Koncert
DOGA UNPLUGGED
22. 12.
Jazz
BORIS BAND COMBINATION

tel. 596 138 937

po-pá 10.00 - 17.00

V˘stavní síÀ
do 30. 12.
VLADIMÍR FRANZ (1959)
Grotesky
V˘stavní prostory II. NP
do 15. 12.
CHRÁNùNÉ A VZÁCNÉ DRUHY
ROSTLIN A HUB
SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA
Ve spolupráci s Ostravsk˘m muzeem
a za finanãní podpory
statutárního mûsta Ostravy
od 20. 12. 2005 do 20. 1. 2006
POEZIE Tù·ÍNSKÉ
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
Ve spolupráci s Muzeem Tû‰ínska
a za finanãní podpory
statutárního mûsta Ostravy

prosinec 2005

Setkání se seniory v klubu Parník zaãalo pﬁedáním kytiãky

U pﬁíleÏitosti mezinárodního Dne seniorÛ
se poﬁádají nejrÛznûj‰í slavnostní akce, jimiÏ
se symbolicky vyjadﬁuje úcta k star‰ím generacím. Odbor sociálních sluÏeb, ‰kolství a vyuÏití volného ãasu Úﬁadu mûstského obvodu

Moravská Ostrava a Pﬁívoz
právû proto i letos zorganizoval tzv. Setkání se seniory, urãené obãanÛm na‰eho obvodu
ve vûku nad sedmdesát let.
Jedná se o akci, jeÏ tradiãnû
zahrnuje vystoupení v˘znamn˘ch umûlcÛ a pﬁíleÏitost setkat se a popovídat si s radními
mûstského obvodu pﬁi malém obãerstvení. Lístky jsou
zájemcÛm poskytovány zdarma.
Leto‰ní Setkání se seniory
probûhlo ve dnech 10. a 11.
ﬁíjna v klubu Parník. Hned u vstupu do klubu
dostali v‰ichni hosté kytiãku a ãekaly na nû
dal‰í dárky.
Pﬁítomné pﬁivítal starosta ing. Lubomír
Karpí‰ek (foto 4 – první zprava), kter˘ v‰em

¤ekli o programu v Parníku

pﬁipomnûl, Ïe tradice pravidelného setkávání zaãala
v na‰em obvodu uÏ pﬁed ‰esti
léty, tedy v r. 1999. Pûtkrát
v minulosti se akce konala
v Divadle loutek Ostrava
a v posledních dvou letech ve
známém klubu Parník. Letos
za seniory pﬁi‰li kromû starosty také místostarostové ing.
Václav Janalík (foto 4, první
zleva) a ing. Milan Svoboda
(foto 4 – druh˘ zprava).
Velk˘m dárkem pro seniory
byl poﬁad sestaven˘ z operetních, operních a muzikálov˘ch melodií, nazvan˘ „Láska brány otevírá“. Vystoupili
v nûm sólisté operety Národního divadla moravskoslezského Eva ZbroÏková a Václav
Morys, dále pak umûlci Dája Roncová, Fran-

BohosluÏby na ·tûdr˘ den
âeskobratrská církev evangelická
Tﬁanovského sál
(Husovo nám. 3)
16.00 hod.

ti‰ek ·tûpán, Alena Bastlová, Josef Kostﬁiba,
Mitko Nanov a Jaroslav Nováãek.
Setkání se seniory se líbilo tûm, pro které
bylo urãeno (viz ¤ekli o programu v Parníku).
Text a foto: EVA KOTARBOVÁ
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STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA

MùSTSK¯ OBVOD
MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ
Proke‰ovo námûstí 8, 729 29 Ostrava
vyhl a‰uj e
v souladu se Zásadami pro poskytování úãelov˘ch dotací mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pﬁívoz, schválen˘mi usnesením
zastupitelstva mûstského obvodu ã. 228/06
ze dne 23. 9. 2003 a doplnûn˘mi usnesením
ã. 481/10 ze dne 14. 9. 2004,
v˘bûrové ﬁízení pro poskytování
úãelov˘ch dotací na rok 2006 v oblastech:
I. kultury (umûleck˘ch aktivit - vizuálního, hudebního, scénického, literárního
a ostatního umûní)
II. sportu
III. ekologické v˘chovy
IV. volnoãasov˘ch a zájmovû vzdûlávacích
aktivit
V. sociální práce a vytváﬁení lep‰ích Ïivotních podmínek pro zdravotnû postiÏené
◆ O získání úãelov˘ch dotací se mohou
ucházet fyzické i právnické osoby, které
do 15. prosince 2005 (vãetnû) pﬁedloÏí pﬁihlá‰ku s pﬁílohami (na pﬁedepsaném formuláﬁi) a pﬁíslu‰n˘mi náleÏitostmi, dokladujícími jejich ãinnost ãi jinou souvislost s mûstsk˘m obvodem Moravská Ostrava a Pﬁívoz.
◆ BliÏ‰í informace a formuláﬁe pﬁihlá‰ek:
Úﬁad mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pﬁívoz (budova na Sokolské tﬁ.
28), oddûlení ‰kolství a volnoãasov˘ch aktivit (vyﬁizuje Mgr. M. ·lachtová, kanceláﬁ 211, tel. ã. 599 444 278, e-mail: slachtova@moap.mmo.cz).

Blahopﬁejeme jubilantÛm
z mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pﬁívoz,
kteﬁí oslavili nebo hodlají oslavit svÛj úctyhodn˘ vûk.
AÈ proÏívají krásné chvíle du‰evní pohody!

¤ímskokatolická církev
Katedrála BoÏského spasitele
(nám. Msgre ·rámka)
15.00 - pro dûti s rodiãi
24.00 hod.

Drahomíra a Franti‰ek Gelnerovi

Vlasta Zimuláková

„Program byl v˘born˘. Jsme na takové akci uÏ „Moc dûkuji tûm, kdo zaﬁídili, abychom se
poãtvrté. V Parníku se nám moc líbí. Je tu více my, senioﬁi, se‰li. Byl to krásn˘ kulturní proprostoru na sezení, v loutkovém divadle jsme po gram, písniãky na‰eho mládí. Jsem moc spokojená.“
pﬁedstavení pﬁi rozhovorech vût‰inou stáli.“

Kostel Neposkvrnûného
poãetí Panny Marie
(nám. Sv. âecha v Pﬁívoze)
23.00 hod.
Kostel sv. Josefa - Don Bosko
(ul. Vítkovická 28)
15.30 a 22.00 hod.

Marie Bartusková
Helena Bartu‰ková
Jana Cieslarová
Josef Dostál
Ludmila Dvorská
Marie Dvoﬁáková
Kvûtoslava Dybalová
BoÏena Fabianová
Heddy Färberová
Ludmila Halásková
Gertruda Heinischová

Marie Heﬁmanská
Viktorie Hinnerová
Jan Hofmann
Marie Husáková
Anna Kubalová
Franti‰ka Ma‰lanová
Marie Mat˘sková
Karel Michalczyk
AneÏka Mohylová
Marie Novotná
ZdeÀka Parchanská

Ludmila Poboﬁilová
Ludmila Potyková
Marie ¤ehulková
Otakar Sítek
Bohuslav Schneider
Emilie ·vastová
Emerich Tomãala
Helena Toporová
Emilie Vlachová
Hedvika Zaciosová
Rudolf Závadsk˘

V této rubrice blahopﬁejeme obãanÛm, kteﬁí dovr‰í devadesáti a více let.

Betlémy na hradû

BoÏena a Gustav Kelerovi

Terezie a Jaroslav ·ibﬁinovi

„Já jsem na této akci poãtvrté, manÏel popr- „Oba jsme tu poprvé. Mûli jsme smÛlu v minuvé. Program se nám opravdu velmi líbil losti, kdy na nás nevy‰ly lístky. Mám rád
a v Parníku je navíc takové intimní prostﬁedí. operní melodie a musím pochválit velice pûknou
Jsme tu rádi.“
organizaci celé akce. Umûlce jsem uÏ pochválil.“

Od 14. do 30. 12. mÛÏete obdivovat V˘stavu betlémÛ, která bude umístûna v galerii
Slezskoostravského hradu. Organizátory akce
jsou Ostravské v˘stavy a âesk˘ zahrádkáﬁsk˘
svaz. Betlémy z perníku, ze dﬁeva, ze slámy
nebo keramické patﬁí k atmosféﬁe Vánoc. V˘stava jich nabídne k vidûní asi padesát.
Ve dnech 17. a 18. 12. bude na hradû i jarmark a vánoãnû ladûn˘ zábavn˘ program.
Otevírací doba: po – pá od 10 do 16 hod.,
o víkendu od 10 do 18 hod.
(kb)

Svatováclavsk˘ hudební festival podruhé
Od 28. 9. do 28. 10. 2005 probíhal ve 24
mûstech Moravskoslezského kraje Svatováclavsk˘ hudební festival. Tato pﬁehlídka vynikajících interpretÛ a dûl se konala pod zá‰titou biskupa ostravsko-opavské diecéze Franti‰ka Lobkowicze (foto 1), biskupa Slezské
církve evangelické a. v. Vladislava Volného
a hejtmana Moravskoslezského kraje EvÏena
To‰enovského. Opût ji organizovalo obãanské
sdruÏení Svatováclavsk˘ hudební festival, jeÏ
vzniklo z iniciativy ostravské skupiny umûlcÛ, hudebních teoretikÛ a milovníkÛ hudby
a umûní v roce 2003.
Bûhem leto‰ního festivalu se uskuteãnilo
31 koncertÛ. Závûreãn˘ se konal v ostravské
katedrále BoÏského Spasitele (viz foto). Na
jeho programu bylo Dvoﬁákovo Requiem

v podání Janáãkovy filharmonie Ostrava, Slovenského filharmonického sboru Bratislava
a hostujícího dirigenta J. HrÛ‰i, dále pûvcÛ E.
Dﬁízgové-Jiru‰ové (foto vlevo dole), J. ·tefáãkové, T. Krejãiﬁíka a R. Nováka.
PrestiÏní akci podpoﬁila ﬁada sponzorÛ,
granty získala od Ministerstva kultury âR,
Moravskoslezského kraje, mûsta Ostravy a také obvodu MOaP. O v˘znamu festivalu pﬁed
závûreãn˘m koncertem promluvili biskup
Franti‰ek Lobkowicz a starosta Moravské Ostravy a Pﬁívozu ing. Lubomír Karpí‰ek (viz
foto), kter˘ mimo jiné vyzdvihl osobnosti, jeÏ
se podílely na jeho vzniku, tj. Mgr. Igora
Franti‰áka, Evu Dﬁízgovou-Jiru‰ovou a malíﬁe Karla Harudu.
Text a foto: (kot)

