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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ke svému již 11. zasedání Zastupitelstva
MOb Vítkovice v tomto volebním období se
naši zastupitelé sešli 21. března 2005. Jednání se uskutečnilo jako obvykle v obřadní síni
vítkovické radnice. Přítomno bylo 14 členů
zastupitelstva. Pro informaci uvádíme přehled
projednaných bodů programu tohoto zasedání
vč. výsledků hlasování.
Zastupitelstvo MOb Vítkovice
1/ vzalo na vědomí
a) Zprávu o činnosti P ČR, obvodní oddělení Ostrava-Vítkovice za rok 2004
b) Zprávu o činnosti MP místní služebny
Vítkovice za II. pololetí 2004
c) Výkaz přestupkové agendy za rok 2004.
/Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se zdržel 1/
2/ vzalo na vědomí přehled stížností, podnětů
a oznámení podaných na ÚMOb
Vítkovice od 1.7.2004 do 31.12.2004.
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
3/ vzalo na vědomí informativní zprávu

o plnění usnesení ZMOb Vítkovice
za 2. pololetí roku 2004.
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
4/ vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva MOb Vítkovice ze
dne 15.2.2005 a 2.3.2005.
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
5/ vzalo na vědomí zápis z 12. zasedání
Finančního výboru ZMOb Vítkovice ze dne
7.3.2005.
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
6/ rozhodlo o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
7/ rozhodlo o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu.
/Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se zdržel 1/
8/ schválilo úpravu rozpočtu MOb Vítkovice.

/Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se zdržel 1/
9/ schválilo dodatek č. 5 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací.
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
10/ rozhodlo vzdát se práva a prominout
pohledávky odboru sociálních věcí
/Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se zdržel 1/
11/ rozhodlo:
a) nevzdat se práva a neprominout pohledávku ve výši smluvního úroku z prodeje
nemovitosti,
b) vzdát se práva a prominout pohledávku
ve výši smluvní pokuty z prodeje nemovitosti
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
12/ vzalo na vědomí informaci o stavu pohledávek z nájmu bytů a nebytových prostor
k 31.12.2004, rozhodlo jednorázově prominout ..................(pokračování na straně 2)

Válečné hroby a pietní místa v Městském obvodě Vítkovice
V rámci příprav oslav konce 2. světové války a osvobození našeho
města provádí náš obvod opravu 6 pietních míst na hřbitově. Mezi nejvýznamnější pietní místa patří zejména „Památník obětí 1. a 2. světové války“, „Pomník italských vojáků“ z první světové války a „Krypta“, kde jsou
uloženy ostatky zemřelých zajatců z 1. světové války.
Nejrozsáhlejší oprava probíhá na kryptě. Krypta je obdélníkového
tvaru o rozměrech 16 x 7 metrů. Nad ní na dvoustupňovém podstavci
je umístěno sousoší v životní velikosti – stojící voják rakousko-uherské
armády drží v náručí raněného druha. Na podstavci je pod letopočtem
1914-1918 v kovu vyrytý reliéf doutnající miny ve spodní části olemovaný vavřínovými ratolestmi. Dle informací z archivu Vítkovických železáren by mělo byt v kryptě uloženo 1538 rakviček ve skupinách podle
národnosti zemřelých vojáků. Jména všech zemřelých nejsou známa.
Kryptu nechala v roce 1931 vybudovat Městská rada v Moravské Ostravě po dohodě s ministerstvem obrany a Zemským vojenským velitelem
v Brně. Autorem pomníku je akademický sochař F. Juráň.
Vedle oprav pietních míst připravujeme opravu historické hřbitovní
zdi s nákladem cca 2,5 mil. Kč.
Květoslava Kovalská, odbor KSa

Pomník italských vojáků

foto: ing. Josef Bednařík

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
(pokračování ze str. 1)
pohledávku vzniklou nezaplacením poplatků
z prodlení nájemcům obecních bytů, kteří své
dluhy z pronájmu bytů, včetně služeb spojených s jejich užíváním, uhradí zcela v období
od 1.4.2005 do 31.8.2005 a výše pohledávky
z poplatků z prodlení přesáhne 20.000,- Kč
v každém jednotlivém případě. Dále zastupitelstvo rozhodlo schválit „Zásady Zastupitelstva
MOb Vítkovice pro prominutí poplatků z prodlení“ nájemcům obecních bytů ve Vítkovicích
/Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se zdržel 1/
13/ rozhodlo prominout pohledávku z nájmu
bytu dle předloženého návrhu
č. OB/Pr/Hr/52/2005
/Výsledek hlasování: pro 10, proti 0,
hlasování se zdrželi 4/
14/ rozhodlo uzavřít dohody o splátkách
pohledávek z nájmu bytu se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců a prominout
pohledávku vzniklou nezaplacením
poplatků z prodlení dle předloženého
návrhu č.OB/En/183/2005
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
15/ rozhodlo neuzavřít dohodu o splátkách
pohledávky z nájmu bytu se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců dle předloženého
návrhu č. OB/En/184/2005
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
16/ rozhodlo prominout pohledávku z nájmu
bytu dle předloženého návrhu
č. OB/En/182/2005
/Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, hlasování se zdrželi 3/
17/ souhlasí s podáním návrhu na změnu
v Územním plánu pro zónu Vítkovice
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
18/ vzalo na vědomí přehled získaných dotací
od počátku tohoto volebního období
a uložilo:
a) Kontrolnímu výboru ZMOb Vítkovice
prověřit otázku Sadu Jožky Jabůrkové
z hlediska čerpání dotací města,
b) odboru VŽPaVH zpracovat pro příští
zasedání zastupitelstva dopracovanou

informaci o všech získaných dotacích
a všech dotacích schválených zastupitelstvem MOb Vítkovice
/Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se zdržel 1/
19/ rozhodlo o záměru prodat nemovitost pozemek parc. č. 381 v k.ú. Vítkovice
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
20/ rozhodlo o záměru prodat nemovitost:pozemek parc. č. 251/2 v k.ú. Vítkovice
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
21/ rozhodlo o záměru prodeje nemovitosti
– pozemku parc. č. st. 452/3 v k.ú. Zábřeh
– VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
22/ rozhodlo prodat nemovitost – pozemek
parc. č. 603 v k.ú. Vítkovice
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
23/ rozhodlo prodat nemovitost – pozemek
parc. č. st. 442 v k.ú. Zábřeh – VŽ, obec
Ostrava, část obce Vítkovice
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
24/ rozhodlo požádat Statutární město
Ostrava:
a) o svěření nemovitostí Městskému obvodu Vítkovice
b) o odejmutí nemovitostí Městskému
obvodu Vítkovice dle předloženého
návrhu
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
25/ rozhodlo:
1/ o záměru prodeje pozemků
2/ o záměru koupě pozemků
dle předloženého návrhu
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
26/ rozhodlo revokovat své usnesením
č. 249/9 ze dne 20.9.2004 v plném znění
a vydalo souhlasné stanovisko k záměru
města Ostravy prodat nemovitosti svěřené
Městskému obvodu Vítkovice dle předloženého návrhu
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, hla-

sování se zdrželo 0/
27/ rozhodlo
1/ povolit změnu splátkového kalendáře
(splatnosti kupní ceny) za prodej nemovitostí
2/ vzdát se práva a prominout smluvní
pokutu dle předloženého návrhu
/Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se zdrželo 0/
28/ rozhodlo prodat nemovitosti – areál
zahradnictví na adrese Ostrava–Vítkovice,
ul. Závodní č. or. 80
/Výsledek hlasování: pro 13, proti 0,
hlasování se zdrželo 0/
29/ revokovalo své usnesení č. 533/28 ze dne
21.10.2002 v plném znění a rozhodlo
prodat bytový dům č.p. 1478 na adrese
U Cementárny 13, Ostrava – Vítkovice
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0,
hlasování se zdrželo 0/
30/ rozhodlo o záměru prodat nemovistost
na adrese Nerudova 23
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0,
hlasování se zdrželo 0/
31/ rozhodlo
a) vydat nesouhlasné stanovisko ke směně
pozemku parc. č. 146/3, k.ú. Vítkovice
za pozemek (pozemky) nenacházející se
na území Městského obvodu Vítkovice dle předložené nabídky nabídky,
b) vydat souhlasné stanovisko ke směně
pozemku za pozemky nacházející se
na území Městského obvodu Vítkovice,
dle předloženého návrhu
/Výsledek hlasování: pro 14, proti 0,
hlasování se zdrželo 0/
32/ rozhodlo neodvolat z funkce starosty MOb
Vítkovice Mgr. Petra Kutěje a z funkce člena rady MOb Vítkovice Ing. Leoše Adamíka
/Výsledek hlasování: pro odvolání 1,
proti 11, hlasování se zdrželi 2/
33/ vzalo na vědomí změnu termínu konání
12. zasedání ZMOb Vítkovice.
/Výsledek hlasování: pro 13, proti 0,
hlasování se zdržel 1/
Příští zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice se
uskuteční dne 13.6.2005 v 15.00 hod. v obřadní síni radnice MOb Vítkovice. Všichni občané
jsou k účasti srdečně zváni.
(jš)

RADNICE INFORMUJE
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2003, o místním
poplatku ze psů, si Vás dovolujeme upozornit na několik skutečností:
• poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců;
• poplatek ze psů platí držitel psa, ať už fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území Městského obvodu
Vítkovice;
• držitel psa povinen přihlásit psa k místnímu poplatku ze psů na Úřadě městského obvodu Vítkovice, Mírové nám. 1, 1. poschodí, dveře
č. 213, a to do 15 dnů po nabytí, a zakoupit evidenční známku vydanou Úřadem městského obvodu Vítkovice.
Také ztrátu, úhyn psa, darování či jeho prodej anebo ztrátu či odcizení
evidenční známky, a jakoukoliv jinou skutečnost, která má vliv na výši

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

poplatku nebo na osvobození, je držitel psa povinen oznámit do 15 dnů
Úřadu městského obvodu Vítkovice.
Ing. Jana Hamáčková, odbor FRŠaK
•••
V lednu 2005 nabyl účinnosti zákon č. 634/2004 Sb. o správních
poplatcích, který mimo jiné, obsahuje změny i ve vybírání správních
poplatků na úseku občanských průkazů. Za vydání občanského průkazu
za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy anebo vydání občanského průkazu
na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů (např.
děti, manžel, titul,) popřípadě z jiného osobního důvodu občana se vybírá správní poplatek ve výši 100,- Kč při podání žádosti o OP.
Marie Dvorská, matrika
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JSME PŘIPRAVENI NA ŽIVOT V EVROPSKÉ UNII?
Téměř 300 studentů středních a vyšších
odborných škol z Ostravy a okolí se ve dnech
17. a 18. března 2005 mělo možnost zúčastnit už
7. ročníku mezinárodní konference s názvem
„Jsme připraveni na život v Evropské unii?“,
kterou tradičně pořádalo občanské sdružení
FIDES a AHOL – vyšší odborná škola, o. p. s.
v Ostravě – Vítkovicích.
Tento rok však byl pro pořadatele do jisté
míry výjimečný – akce se tentokrát stala součástí mezinárodního projektu EU nazvaného
„Ruku v ruce,“ který si klade za cíl prohloubit
česko-polskou spolupráci v příhraničních regionech, které mají podobnou historii a v současnosti řeší podobné problémy. Velkou pomocí organizátorům je financování projektu,
na němž se EU podílí ze 70 procent.
Studenti, kteří se letos sešli ve velkém
sále hotelu Atom, si vyslechli celou řadu přednášek na aktuální témata života v EU, Evropské ústavy, byli informováni o svých možnostech, jak studovat v zemích EU nebo zde získat
zaměstnání. Od minulých let se letošní ročník
konference lišil také pojetím přednášek. Zatímco dříve respektovaly fakt, že Česká republika
se na přijetí do EU teprve připravuje, současná situace vyžadovala změnu koncepce. Větší
důraz byl tedy kladen na aktuální problémy
v EU, cílem řady přednášek rovněž bylo vysvětlit mladým posluchačům, co musí udělat pro to,
aby uspěli na mezinárodním trhu práce.
Mezi přednášejícími byli např. Ing. Radim

Chytka, poslanec Parlamentu ČR (poslanec
ústavně právního výboru za ODS), o ekonomických aspektech integrace ČR do Evropské
unie hovořil Ing. Roman Hlawiczka, ředitel pro
občany a obchodní klientelu Komerční banky.
a. s. Ostrava, nebo Ing. Zdeněk Honek, generální ředitel Cestovní kanceláře Vítkovice tours,
a.s., který posluchače informoval o cestovním
ruchu v ČR po vstupu do EU. Projevy odborníků pak doplňovala prezentace projektů současných studentů a úspěšných absolventů AHOL
– VOŠ.
O tom, že studenti sami celou akci vnímali
jako přínos, nikoli nudnou povinnost, svědčí

bouřlivá diskuse, která se rozpoutala po většině příspěvků. S největším zájmem se – podle počtu otázek, kterým musel čelit – zřejmě
setkala přednáška Ing. Radima Chytky o Evropské ústavě – studenti se zajímali zejména o proces jejího schvalování v ČR i o to, kde se s jejím
celkovým zněním mohou seznámit. A mohu jen
konstatovat, že pokud jejich zájem nebyl jen
chvilkový, pak se dá s určitostí tvrdit, že alespoň tito studenti jsou na vstup do EU připravení docela dobře – nebo na tom společně se svými pedagogy alespoň úspěšně pracují.
Mgr. Pavla Sztulová
tisková mluvčí FIDES – občanského sdružení

Informace pro nájemníky obecních bytů
Sdělujeme všem bývalým a současným nájemníkům
obecních bytů, že Zastupitelstvo Městského obvodu
Vítkovice, na svém 11. zasedání dne 21.3.2005 rozhodlo jednorázově prominout pohledávku vzniklou nezaplacením poplatků z prodlení těm bývalým nebo současným nájemníkům obecních bytů, kteří své dluhy
z pronájmu bytů, včetně služeb spojených s užíváním bytů uhradí zcela
v období od 1.4.2005 do 31.8.2005 a výše poplatků z prodlení přesáhne
20.000,- Kč v každém jednotlivém případě. K tomuto opatření zveřejňujeme schválené “Zásady Zastupitelstva MOb Vítkovice“.
Praktickou realizací tohoto rozhodnutí Zastupitelstva
MOb Vítkovice jsou pověřeny následující pracovnice bytového
odboru ÚMOb Vítkovice v budově radnice na Mírovém náměstí:
• pí Markéta Šrámková, pí Andrea Kudlejová - č. dv. 102
• sl. Petra Hrdinová - č. dv. 109
Zásady Zastupitelstva Městského obvodu Vítkovice pro prominutí pohledávek z poplatků z prodlení nájemcům obecních bytů
ve Vítkovicích v období od 1.4.2005 do 31.8.2005:
• rozhodnutí Zastupitelstva MOb Vítkovice o prominutí pohledávek
z poplatků z prodlení je rámcové a bude , po uplynutí určeného období, konkretizováno dodatečným předložením seznamu dlužníků a částek poplatků z prodlení ke schválení opatření v práci s pohledávkami
v Zastupitelstvu Městského obvodu Vítkovice
• pohledávky z poplatků z prodlení budou promíjeny pouze nájemcům
obecních bytů, kteří své dluhy z pronájmu bytů, včetně služeb poskytovaných s užíváním bytu a případných soudních poplatků, uhradí
zcela v daném období
• prominutí poplatků z prodlení bude provedeno jak u dosud nežalova-
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ných pohledávek, tak i pohledávek právně zajištěných a žalovaných
• opatření se netýká soudních nákladů spojených s právním vymáháním pohledávek
• u dlužníků, kteří mají uzavřenou dohodu o splátkách závazků, je podmínkou prominutí poplatků z prodlení úplné uhrazení celého zůstatku dluhu v určeném období
• rozhodnutí o prominutí poplatků z prodlení se netýká dlužníků,
jejichž závazek vůči MOb Vítkovice k 1.4.2005 tvoří pouze poplatky
z prodlení, dlužníků, u nichž úhrada dluhů bude provedena pouze
zápočtem přeplatku z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
za rok 2004 a dlužníků, kteří budou mít evidovány dluhy jen v období
od 1.4. do 31.8.2005
• u dlužníka, kterému již byly prominuty poplatky z prodlení v roce
2004 při stejném opatření jednorázového prominutí poplatků z prodlení, bude v roce 2005 v případě úhrady všech dluhů ve stanoveném
období, prominuto pouze 70% objemu poplatků z prodlení
• tyto zásady budou zveřejněny způsobem v místě obvyklým, tj. Zpravodajem Městského obvodu Vítkovice, vyvěšením na úřední desce a
na internetových stránkách MOb Vítkovice – www.vitkovice.mmo.cz
• zbylé nežalované pohledávky z nájmu bytů (za rok 2003 a 2004), po
tomto opatření (s výjimkou pohledávek malého rozsahu), budou předány k soudnímu vymáhání bytovým odborem do konce roku 2005
Ve Vítkovicích, dne 25.3.2005
Mgr. Petr Kutěj
starosta
Zásady byly schváleny usnesením č. 304/11 na 11. zasedání
Zastupitelstva Městského obvodu Vítkovice dne 21.3.2005
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PROCHÁZKA VÍTKOVICEMI
Bylo nás pět…
V minulém zpravodaji jsem vás pozvala na procházku Vítkovicemi,
jak je vidím já. Bylo to takové trochu Don Quichotské pozvání, zkouška naslepo, zjištění, zda vůbec někdo bude mít zájem strávit sobotní odpoledne jinak než je zvyklý. Neustále se setkávám s lidmi, kteří
se diví: „Prosím vás, co na těch Vítkovicích vidíte, tam není nic.“ Ale
nikdo, koho jsem čtvrtí provedla, nelitoval času, stráveného mezi režným zdivem architektonického skvostu, jakým Vítkovice jsou. Všichni
byli překvapeni detaily, kterých si léta nevšímali, příběhy, které prožívali někteří z nás, pohledy, průhledy, zvláštnostmi. Snažili jsme se
vám ve zpravodaji mnohé ukázat na fotografiích, kde jste ani nepoznali, kde se krásné výtvarné prvky nacházejí. A tak jsem ve slunečném sobotním odpoledni 2.4.2005 v 15.00 hodin čekala u vodotrysku.
V 15.15 se nás na vycházku vydalo pět…Nechci příliš nudit nebo obtěžovat, měla jsem to naplánováno na hodinu. Nakonec jsme trasu, kterou
běžně zvládnete za 10 minut, šli dvě a půl hodiny, stále bylo na co se
dívat, o čem hovořit. Nedávali jsme nabídku akce jinam než do našeho
zpravodaje, byla jsem zvědava jak zareagují místní. Vycházku zopakuji
27. května 2005 v 15.00 hodin, zkusím oslovit i jiné obvody, snad přijdou i bývalí vítkovičtí obyvatelé.
Na konec května nebo počátek června chystáme kronikářské dny
v obřadní síni, termín a čas upřesním v příštím zpravodaji. Ráda si s Vámi popovídám, přivítám i písemné vzpomínky na události a akce, které mi unikly. Podíváme se na kroniky, video, fotografie, ukážu vám, jak
dopadl Hrušov, kdysi tak výstavná čtvrť Ostravy. Nepřála bych si, aby
i díky nezájmu obyvatel, dopadly Vítkovice stejně…Zvu Vás tedy opět
na procházku (sraz u vodtrysku)…
Lenka Kocierzová
Účastníci minulé vycházky
foto: Petr Kudělka

VZPOMÍNKY STARÉ 60 LET
Blíží se 60. výročí od konce II. svět. války. Ta se ještě neustále prolíná
do života mnohých z nás.
Jsou ještě nevyřešené osudy, bolestné vzpomínky. Já bych chtěla těmito řádky vzpomenout na ty známé i méně známé, kteří bojovali proti
zlu a zahynuli. Platím tím „dluh“ jednoho našeho vítkovického občana,
Zdeňka Štafína. Jemu zachránil život jeden z nich, a on mu ani nestačil
poděkovat.
4. dubna 1945 byla zatčena skupina vedoucích ostravského 1. oddílu Junáka. Působili jako zpravodajská síť, opatřovali léky pro partyzány,
tvořili podstatnou součást podzemního hnutí a plnili různé úkoly. Hlava
této organizace, Vláďa Čermák, stačil ještě před svým zatčením Zdeňka
Štafína varovat před nebezpečím. Pan Štafín se mi v lednu tohoto roku
ozval a požádal o schůzku. Vyprávěl mi svůj příběh, zapůjčil písemný
materiál o junácích a mohyle na Ivančeně. Tento pojem mnozí znáte. Je
to místo v oblasti Lysé hory, kde 6. října 1946 oddílová rada 30. oddílu
Junáka postavila kříž na kamenné pyramidě na paměť skautského vůdce
Vládi Čermáka a jeho kamarádů. Od té doby nosí další a další lidé kameny a přikládají je na mohylu, a to nejen první sobotu okolo 24. dubna,
na sv. Jiří, který je svátkem skautů celého světa.
Vladimír Čermák se narodil 17. 12. 1919 ve Vítkovicích, na Zengrově ulici bydlel. Ve Vítkovicích se scházeli s bratry v Dělnickém domě,
ve studentské ubytovně na Lidické ulici, v Beskydech na tábořišti skautů
na Chladné vodě. Milan Rotter, Zdeněk Novák, Otto Klein studovali
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na vítkovické průmyslovce. Milan Rotter byl také členem Sokola Vítkovic
a je uveden na jejich pamětní desce.
Pan Zdeněk Štafín se, bohužel, tohoto mého článku už nedočkal.
Patří mu můj dík, že mi pomohl zaplnit opět jednu část do mozaiky vítkovické historie.
Mnoho z našich vítkovických rodáků a lidí, jejichž osud byl spojen s Vítkovicemi, bojovalo proti fašismu. Jen na málo se vzpomíná,
už se to „nenosí“. Pamětní desky se ztrácejí, ztrácí se pokora před smrtí. Ale před pamětními deskami umučených Sokolů v Českém domě,
na ZŠ na nám. Jiřího z Poděbrad, deskou Jožce Jabůrkové a pomnících
na hřbitově se zastavte …
V knížce Bedřicha Golombka „ Ivančena odboj slezských Junáků je
uvedeno - Členové skupiny „Odboj slezských Junáků“ popraveni
24. 4. – 29. 4. 1945:
Vladimír Bílek, nar. 7. 4. 1920; Vladimír Čermák, nar. 17. 12. 1919;
Vlad. Garbulinský, nar. 1. 8. 1919; Josef Gebauer, nar. 16. 3. 1909, Čveněk
Harabiš, nar. 26. 5. 1908; Otto Klein, nar. 20. 4. 1921;Miroslav Kozlovský,
nar. 9. 2. 1929; Josef Komošťák, nar. 12. 8. 1921; Alfred Kraut, nar. 1. 6.
1913; Jaromír Krupa, nar. 16. 7. 1923; Quido Němec, nar. 3. 1. 1922; Zdeněk Novák, nar. 3. 6. 1926; Vladimír Pach, nar. 12. 11. 1921; Vladimír Pitka, nar. 21. 7. 1919; Milan Rotter, nar. 24. 7. 1926; Jan Schindler, nar. 2. 12.
1923; Alois Šugarek, nar. 20. 11. 1914; Bohumil Zyznar, nar. 23. 10. 1916.
Lenka Kocierzová, kronikářka
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HOKEJISTÉ UŽ SKONČILI
SEZÓNU

V nepříliš dobrém psychickém stavu zakončili sezónu naši hokejisté. Zatímco pražskou Spartu nečekaně
hladce Vítkovice vyřadily ve čtvrtfinále 4 : 1 na zápasy, v semifinále narazily na druhého moravského soupeře, obhájce titulu ze Zlína. Jakkoliv se zdálo, že ani
tato překážka nebude činit Vítkovicím potíže, nakonec se ukázalo, že tady narazila kosa na kámen. Zlínští
obranáři se nevzdali ani za stavu, kdy Vítkovice už vedly 3 : 1 na zápasy.
Naopak, v dalších dvou zápasech nastal zlom a protože rozhodující sedmý
zápas se vždy hraje na ledě týmu, který se umístil po 52 kolech výš, Vítkovice ve Zlíně už neuspěly. Tento sedmý zápas, ale i ty předchozí byly prošpikovány nezdravými emocemi, v nichž sehráli hlavní roli rozhodčí. Asi
na tom něco bude, když sezónu co sezónu naříkáme, že nejslabším článkem českého hokeje jsou právě rozhodčí.
Dokonce to vypadá na hokejovou aféru, neboť vítkovický kapitán Pavel
Kubina se v rozčílení vyjádřil zcela jednoznačně: „Pan rozhodčí Bolina je
úplatný!“ Až emoce opadnou, vše se bude řešit za zeleným stolem. Ovšem
výsledky, dosažené na ledě, už nikdo nesmaže, ty budou, bohužel, platit.
Ještě jenom dovětek, že Vítkovice se mohly spolehnout na skvělou formu
brankáře Pince až do závěrečného čtvrtfinále, ale v semifinále proti Zlínu už Pince štěstí opustilo a některé góly byly laciné. Inu, ale takový už
je sport, lední hokej nevyjímaje. Kdyby ovšem někdo po úvodní čtvrtině
na konci listopadu řekl, že Vítkovice budou hrát v semifinále proti Zlínu
a prohrají na zápasy 3 : 4, nikdo by mu to nevěřil...
Jen pro dva hokejisty Vítkovic sezóna dosud neskončila – kapitán Pavel
Kubina a ůtočník Václav Varaďa byli nominování do reprezentačního
týmu České republiky pro MS 2005 v Rakousku. Nástup do soustředění
mají 10. dubna ve Znojmě.
(mi)

VÍTE, ŽE...
• letošního ročníku mítinku Zlatá tretra, který se uskuteční ve čtvrtek
9. června se zúčastní i nejlepší sportovec roku 2004 a nejlepší atlet
roku, desetibojař Roman Šebrle? Uvidíme ho ve speciálním trojboji
(110 m př., dálka a vrh koulí) a jeho největším soupeřem bude Američan
B . Clay, který Šebrleho potrápil na řadě světových mítinků, naposledy
na olympiádě v Aténách a na loňském halovém MS v Birminghamu.
• florbalisté SSK Vítkovice se potřetí v řadě probojovali do čtvrtfinále
play off I. ligy a potřetí zdárně prošli do semifinále mezi čtyři nejlepší?
• od pátku 25. března 2005 už jsou „pod vlastní střechou“ vítkovičtí
boxeři i zápasníci? Po několika letech se jim podařilo za přispění sponzorů rekonstruovat bývalou mateřskou školu na Břustkově ulici v Ostravě-Výškovicích. Slavnostní otevření proběhlo za přítomnosti zápasníků Sokola Vítkovice a jejich hostů z TJ Sokol Mor. Ostrava I, startovní
pásku přestřihnul předseda vítkovického klubu, bývalý zápasník a
nyní mezinárodní rozhodčí ing. Milan Slončík.
(mi)

Dominika Foldynová z Ostravy – Vítkovic
uspěla ve výtvarné soutěži
se Severomoravskou plynárenskou, a. s.!
„Slon na vlnách fantazie“, takový je název výtvarné soutěže, kterou pro děti ve spolupráci se ZOO Ostrava vyhlásila Severomoravská
plynárenská, a. s., letos v zimě. Akce se konala u příležitosti dovozu tří slonů indických z Holandska a z Francie do ostravské ZOO,
na němž se SMP aktivně podílela.
Do soutěže se mohly přihlásit děti a mládež od tří do patnácti let
a jejich úkolem bylo podle svých představ vytvořit libovolnou uměleckou technikou slona. Ceny za nejzajímavější práce byly vyhlášeny a předány ve třech věkových kategoriích 3 – 6 let, 6 - 10 let
a 10 – 15 let.
V konkurenci 1015 prací se na 3. místě v prostřední kategorii
umístila Dominika Foldynová z Ostravy – Vítkovic.
Srdečně blahopřejeme!

CO NOVÉHO VE ŠKOLNÍ GALERII
Základní škola Ostrava -Vítkovice, nám. Jiřího z Poděbrad č. 26, příspěvková organizace,
ve spolupráci s Úřadem městského obvodu
Vítkovice, si Vás dovolují pozvat na shlédnutí přírůstků v rámci 40. výročí školní galerie
od 6. května 2005 v 1. poschodí školy.
Tato školní galerie byla založena v roce 1965
spontánním úsilím žáků, učitelů a vedení školy. Byla první tohoto druhu v tehdejším Československu a v současnosti shromažďuje kolem
80 děl, převážně autorů z našeho regionu.
Na vysvětlenou – přírůstkem nazýváme umělecké dílo, které nově
přibylo do stávajícího souboru nebo kolekce originálů. V našem pří-
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padě jsou to např. fotografie, olejomalby, keramika, enkaustika, grafika, scénografie nebo návrhy loutek. Tato nová díla přibyla podobným
způsobem jako bezplatný vklad umělce - tvůrce, který byl osloven žáky
nebo učiteli právě před 40 lety. V průběhu posledních 10 let - po důkladném obnovovacím zásahu na podzim roku 1994 - se v rámci této školní
galerie uskutečňovala řada výstav, jejichž autory byli vyzrálí výtvarníci nebo studenti výtvarných škol. Ti potom na oplátku galerii věnovali
jedno ze svých děl. Nedílnou součástí celého tohoto dění bylo i sponzorství vítkovických firem. Velký dík patří i vedení vítkovické radnice, které taktéž přispívá na podporu tohoto druhu kultury. Další zajímavostí
je i to, že kompletní vizuální soubor děl, životopisů umělců a archivních
záznamů bude vydán na nosiči CD.
Karel Hercík
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UPOZORŇUJEME
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD VÍTKOVICE
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu I.kategorie
Vymezení předmětu výběrového řízení:
- U Cementárny 17 - byt č.6
- I.kat., 1+3
- velikost podlahové plochy pro stanovení nájemného
100,44 m2
- nájemné za vybavení bytu 199,40 Kč/měsíc
- minimální výše nabídky 50,- Kč/m2/měsíc základního
nájemného (bez nájemného za vybavení bytu a úhrad
služeb spojených s užíváním bytu)
- termíny možných prohlídek bytu:
První prohlídka dne 5.5.2005, od 13,00 do 14,00 hod.
dne 9.5.2005, od 15,00 do 16,00 hod.

ným zúčastněným žadatelem a soutěž zrušit (důvody
rozhodnutí nesděluje).
5. Vybraný uchazeč bude vyrozuměn o rozhodnutí uzavřít
nájemní smlouvu nejpozději do 21 dnů od data schůze
RMOb. Pokud vybraný uchazeč nájemní smlouvu neuzavře v daném termínu, bude z výběrového řízení vyřazen a k uzavření nájemní smlouvy bude vyzván další
uchazeč dle schváleného pořadí nabídek za předpokladu, že nabídka tohoto uchazeče bude větší nebo rovna
vyhlášenému minimálnímu požadavku vyhlašovatele
výběrového řízení.
Další podmínky:

Organizace výběrového řízení a jeho podmínky:
1. Zájemce si vyzvedne na odboru bytovém,(budova
radnice, Mírové náměstí 1, přízemí, kanc. č.109,
u pí. Jaroslavy Stempakové), nebo prostřednictvím
internetu(http://www.vítkovice.mmo.cz), případně
po prohlídce bytu:
- přihlášku do výběrového řízení
- formulář pro výběrové řízení
- podmínky výběrového řízení (vyhlášení výběrového
řízení)
2. Žadatel odevzdá svou nabídku nejpozději do dne
13.5.2005, do 11,00 hod. na podatelně městského
obvodu Vítkovice (budova radnice, přízemí, č. dv. 111)
v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení na pro nájem bytu“.
Obálka musí obsahovat:
- přihlášku s uvedením nabídky na základní nájem, které je ochoten žadatel hradit za pronajímaný byt v Kč/
m2/měsíc
- formulář pro výběrové řízení s uvedením požadovaných dat
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
3. Obálky s nabídkami budou určenou pracovní skupinou
otevřeny dne 17.5.2005 a tato skupina navrhne pořadí
nabídek. Při shodné finanční nabídce bude upřednostněna dříve podaná nabídka.
4. O konečném pořadí nabídek rozhodne Rada
MOb Vítkovice dne 26.5.2005, přičemž si vyhrazuje
právo rozhodnout, že neuzavře nájemní smlouvu s žád-
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a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
12 měsíců, bez možnosti její změny na dobu neurčitou v této lhůtě.
b) k základnímu nájemnému bude připočteno nájemné za vybavení bytu zařizovacími předměty v rozsahu
obvykle používaném u MOb Vítkovice a uvedeném
v tomto rozhodnutí a zálohy na úhradu služeb spojených s užíváním bytu
c) splatnost měsíčního nájemného bude sjednáno
do posledního dne v měsíci (v měsíci za měsíc)
a platby nájemného musí být hrazeny prostřednictvím
SIPO s. p. Česká pošta
d) nájemní smlouva bude opatřena inflační doložkou
e) v případě, že žadatel je nájemcem nebo spolunájemcem jiného obecního bytu, je povinen před uzavřením nájemní smlouvy ukončit nájemní poměr a uvedený byt vrátit
f) souhlas pronajímatele se směnou nebo podnájmem
bytu nebude vydán po dobu 2 let od uzavření nájemní
smlouvy
g) žadatel nesmí mít vůči Statutárnímu městu Ostrava žádné závazky včas a řádně nesplněné, musí být
starší 18 let a způsobilý k právním úkonům
Informace:
Jaroslava Stempaková (kanc.č.109, tel.č. 599 453 128)
Ing.Petr Neuman, vedoucí odboru bytového ÚMOb Vítkovice
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JARNÍ VOLEJBALOVÉ KLÁNÍ
Dne 5.dubna 2005 se na základní škole nám. Jiřího z Poděbrad
26 uskutečnilo tradiční jarní utkání ve volejbale. Již po deváté
se sešla družstva nadšených amatérů – sportovců, aby změřila
své schopnosti a předvedla výsledky natrénovaných hodin v dosti
náročném sportu – volejbale.
Akci pořádá komise pro školství, kulturu, tělovýchovu
a mládež Rady MOb Vítkovice za vydatné pomoci úřadu,
který pokaždé věnuje všem
zúčastněným týmům hodnotné
ceny. Někdy se sejde až devět
družstev, tentokrát bylo týmů
šest, ale o to urputněji bojovali o vítězství. Tělocvična se
otřásala pokřiky hráčů i nadšeným fanděním diváků, kteří
přišli povzbudit právě to své
družstvo. Bylo také připraveno občerstvení, které uvítali nejen účastníci turnaje, ale
i náhodní hosté a diváci. Teprve
ve večerních hodinách bylo rozhodnuto o pořadí, došlo k vyhlášení vítězů
a předání diplomů a cen. Tohoto úkolu se zhostil místostarosta obvodu,
ing. Adamík a zastupitel, Karel Hercík, který je zároveň předsedou komise ŠKTaM. A nyní uvádíme výsledky a pořadí družstev:
l. místo

Družstvo národní házené

2. místo

Družstvo Policie České republiky

3. místo

Zaměstnanci ÚMOb Vítkovice

4. místo

Družstvo Základní školy Rostislavova 7

5. místo

Družstvo složené z občanů Vítkovic

6. místo

Družstvo Základní školy nám. Jiřího z Poděbrad 26

Všem zúčastněným blahopřejeme a těšíme se na podzimní setkání !
/ib/

Hráči ZŠ Rostislavova

foto: Lenka Kocierzová

TRENÉR LUBOMÍR VLK
JE SPOKOJEN
Fotbalisté Vítkovic se po dobré zimní přípravě (a přípravě na umělé travnaté ploše) dali dohromady a svůj vstup do jarních druholigových bojů nemohou nazvat jinak než jako úspěšný! Zvítězili v Ústí n. L.
1:0 brankou Derycha, doma porazili béčko Olomouce rovněž 1:0
(Vojáček) a ve třetím zápase opět doma s Brnem B remizovali 1:1. Trenér Lubomír Vlk je zatím na výsost spokojen, i když ho domácí remíza
s brněnským béčkem dost mrzela. „Mužstvo šlape tak, jak jsem očekával. Kluci jdou do jarních bojů s obrovským nadšením, zapomněli
na to, že jsme se dusili na posledním místě tabulky a že už dnes jsme
se z oblasti sestupové dostali. Tím pádem bude v týmu lepší pohoda,
uprostřed tabulky se vždycky hraje líp a hráči si přece jenom mohou
dovolit víc, než když jsme „seděli“ na poslední patnácté příčce.“ (mi)

Nezapomenutelné perličky vítkovického sportu
• V roce 2004 přiletěl už podruhé (poprvé zásluhou Richarda Šmehlíka
v roce 2003) v historii do Ostravy Stanleyův pohár, ve světě nejvíce
ceněná hokejová trofej Kanady a Ameriky. Tentokrát se tak stalo přičiněním vítkovického obránce Pavla Kubiny, kterého s pohárem přijal
i přezident ČR Václav Klaus.
• Bývalý hokejista Vítkovic Bedřich Berek oslavil 29. ledna 2005 své
životní jubileum 65 let. Blahopřejeme! Hrál kdysi ve slavném útoku
„komárů“ spolu s Janem Gelnarem a Stanislavem Kurovským.
• Další hokejista Ladislav Sysala oslavil své 75. narozeniny dne 9. ledna
2005. Patřil ve své době k tzv. „obojživelníkům“ a reprezentoval Vítkovice nejen v ledním hokeji, ale i v kopané. Rovněž blahopřejeme!
• Prakticky v rozmezí tří hodin získala vítkovická atletka Pavlína Maléřová v australském Melbourne na deaflympiádě neslyšících sportovců
dvě cenné medaile! Zvítězila v hodu diskem výkonem 40,16 m a v hodu kladivem získala stříbro za výkon 40,24 m. Blahopřejeme a příště
nabídneme podrobnosti!
• Vítkovická atletika slavila vloni v listopadu osmdesát let. Sešlo se v re-
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stauraci na stadioně přes dvě stě dosud žijících pamětníků a bývalých
závodníků, aby si společně zavzpomínali ... Jestliže dnes se Vítkovice
mohou pochlubit olymijským medailistou Jaroslavem Bábou, dálkařkou Denisou Ščerbovou a dalšími talenty, musíme sáhnout také
do dávnější minulosti: na prvém MS 1983 v Helsinkách zazářili Helena Fibingerová, Táňa Kocembová a Gejza Valent, členem vítkovické
atletické rodiny byl i slavný oštěpař Jan Železný na olympiádě 1996
v Atlantě.
• Vloni byla Ostrava jedním ze dvou měst, v nichž se odehrálo MS v ledním hokeji, letos hostila zase osm týmů mistrovství Evropy ve futsalu
– jako pořadatel vždy na jedničku! Jen pro málo znalé situace připomeňme, že oba šampionáty se odbývaly v ČEZ Aréně u nás ve Vítkovicích a že se i pro příští léta se sportovním stánkem ve Vítkovicích počítá – chystá se totiž šampionát ve florbalu a na Městském stadionu
ve Vítkovicích by se mělo konat MEJ v atletice.
• Dvě medaile vybojovali na mistrovství České republiky v zápase
ř.ř. vítkovičtí kadeti – stříbro získal Filip Procházka, když mu dost
nešťastně uniklo zlato a bronzovou medaili získal Tomáš Zezulák.
(mi)

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

DĚTSKÝ KOUTEK - CIHLÁČEK
Ahoj děti,
čím více se blížil konec minulého měsíce, tím jsem byl smutnější. Denně jsem se díval do své schránky, zda se tam neobjeví alespoň malinkatý velikonoční beránek od vás a stále nic... Vypadalo to, že odměna přichystaná pro jednoho z vás za měsíc březen, nenajde svého adresáta.
Jaké bylo mé překvapení, když se jeden beránek přece jen objevil??? A ne
ledajaký! Nikdy by mne nenapadlo, že děti dokáží vytvořit něco tak hezkého a taky velkého. Abych se podělil o svou radost, posílám vám tohoto
nádherného beránka alespoň na obrázku. Nejprve jsem měl strach, že jej
neunesu, protože, byl málem větší než já, ale pak jsem zjistil, že je lehoučký. Aby ne – vždyť je vyrobený celý z papíru. Posuďte sami - že se tento
beránek dětem ze Soukromé základní školy na Pasteurově ulici povedl?

Odměnu si tedy zaslouží malí výtvarníci:
- Kateřina Řezáčová
- Zuzana Řezáčová
- Kateřina Zágorová
- Kateřina Zárubová
- Natálie Čurdová
- Marian Moudřík
- Nicol Dudková
- Dominika Bártková
A jaký bude úkol pro tento měsíc? Při
svých procházkách Vítkovicemi rád
nakukuji do zahrádek, zvláště teď na
jaře. Napadlo mne tedy, že si prověřím
vaše znalosti z oblasti kytiček, stejně
jako tomu bylo na podzim, kdy jsme
určovali, ke kterým stromům patří
spadlé listy. Tak tedy – očekávám, že mi napíšete názvy kytek namalovaných na vedlejším obrázku na mou stálou adresu:
CIHLÁČKOVA SCHRÁNKA
Úřad městského obvodu Vítkovice
Mírové náměstí č. 1
703 79 Ostrava-Vítkovice
anebo vložíte přímo do mé schránky umístěné v přízemí budovy radnice. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu a taky kolik je vám let.
Těším se na vaše odpovědi a doufám, že nebudu čekat marně – vždyť
odměnu mám již připravenu.
Váš Cihláček
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO
OBVODU VÍTKOVICE
povolil odbor kultury MMO
pod č. r. MMO 95/96–PP
ze dne 7. 2. 1996
uzávěrka čísla 15. 04. 2005
ZDARMA
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