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MINISTR ·KOLSTVÍ SE P¤IJEL PODÍVAT DO OSTRAVY, JAK SE ZDE ¤E·Í ROMSKÁ PROBLEMATIKA

Základní ‰kolu na ·alounovû ulici v Ostravû-Vítkovicích, která dlouhodobû spolupracuje s Centrem
celoÏivotního uãení AHOL a s Obãansk˘m sdruÏením FIDES, nav‰tívil ve ãtvrtek 27. bﬁezna ministr
‰kolství Mgr. Ondﬁej Li‰ka. Zajímal se pﬁedev‰ím
o problematiku zaãlenûní romské populace do Ïivota spoleãnosti a o zku‰enosti pedagogÛ s romsk˘mi
dûtmi a mládeÏí.

„Debata, která se v rámci setkání vedla, se t˘kala
nejen ‰kolní problematiky, ale celého Ïivota této
komunity a jeho vlivu na dûti a dospívající mládeÏ.
Bylo poukázáno také na rostoucí negramotnost RomÛ a potﬁebu jejich dal‰ího vzdûlávání i po opu‰tûní
‰koly,“ popisuje Pavla Bernertová, pﬁedsedkynû
Obãanského sdruÏení FIDES, které se Základní
‰kolou na ·alounovû ulici spolupracuje jiÏ nûkolik
let. „Uskuteãnili jsme jiÏ ﬁadu projektÛ, které se zab˘valy pﬁedev‰ím úãeln˘m vyuÏíváním volného ãasu dûtí,“ dodává Pavla Bernertová.
Jednání se zúãastnili také starosta mûstského obvodu Vítkovice Petr Dlabal a místostarosta Mgr.
Petr Kutûj. „Mgr. Pavla Masnikosová, ﬁeditelka
Centra celoÏivotního uãení a vzdûlávacích projektÛ
‰kol AHOL, informovala o projektu financovaném
Evropsk˘m sociálním fondem „Dost dobrá ‰ance“,
kter˘ ﬁe‰í problematiku vzdûlávání a zaﬁazování do
pracovního procesu dlouhodobû nezamûstnan˘ch.
Poukázala na fakt, Ïe je-li s romsk˘mi úãastníky
kurzÛ zacházeno jako s plnohodnotn˘mi obãany,

motivuje je to a jejich v˘sledky jsou velmi dobré,“
uvádí detaily z jednání Pavla Bernertová s tím, Ïe
sama pﬁedala ministru Li‰kovi informaãní materiál
o projektu „Podpora zdravého Ïivotního stylu romsk˘ch dûtí a mládeÏe z Vítkovic“. Tento projekt byl
v loÀském roce realizován ve spolupráci se základní
‰kolou na ·alounovû ulici a byl podpoﬁen dotací
ministerstva ‰kolství.
JUDr. Josef Holík

Kalendáﬁ akcí k oslavám 100 let pov˘‰ení Vítkovic na mûsto
31. 3. – 4. 4.
Duben 2008:
8. 4.
8. 4.
9. 4.
15. 4.
17. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
28. 4.
30. 4.

Kvûten 2008:
1. 5.
12. 5.
13. 5.
28. 5.

V˘stava kronik, kniÏní bazar v obﬁadní síni radnice (v dobû otevﬁení radnice)
17.00 – vernisáÏ v˘stavy fotografií Jindﬁicha ·treita VZTAHY z projektu „Lidé mého kraje – Bruntálsko“ – knihovna, Kutuzovova ul.
Slavnostní setkání k 75. v˘roãí zaloÏení zdravotnického ‰kolství v Ostravû, SZ· a VO·Z Ostrava, p.o.
·kolní akademie SZ· a VO·Z Ostrava, p.o.
16.00 – beseda s kronikáﬁkou v knihovnû Kutuzovova
Jarní volejbal v nafukovací hale na hﬁi‰ti Z· Rostislavova
pﬁebor SP· Zengrova v nohejbalu trojic
SO·D Moravská ul. – regionální kolo soutûÏe automechanik
Vycházka s kronikáﬁkou (sraz v 15.00 u stanice tramvaje ã. 1, DÛl Jeremenko)
18.00 – Jarní koncert ZU· L. Janáãka z Ostravy-Vítkovic v ﬁímskokatolickém kostele sv. Pavla na Mírovém námûstí
Den otevﬁen˘ch dveﬁí radnice
11.00 – pﬁed radnicí stavûní májky a rej ãarodûjnic
16.00 – koncert MuÏského pûveckého sboru Vítkovice
Den otevﬁen˘ch dveﬁí v Dolní oblasti Vítkovic
SP· Zengrova, vûdomostní soutûÏ o Vítkovicích
VernisáÏ v˘stavy v˘tvarné soutûÏe O cenu starosty na Z· ·alounova
KÁCENÍ MÁJKY s programem, prÛvod, dûtsk˘ den na hﬁi‰ti házené

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondûlí dne 10. 3. 2008 se uskuteãnilo 11.
zasedání zastupitelstva na‰eho mûstského obvodu. Pﬁítomno bylo 14 zastupitelÛ. Informace, o ãem a jak rozhodli, pﬁiná‰íme níÏe:
Zastupitelstvo MOb Vítkovice
1. vzalo na vûdomí zprávy PâR a MP o bezpeãnostní situaci v MOb Vítkovice a v˘kaz pﬁestupkové agendy za rok 2007
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
2. vzalo na vûdomí informativní zprávu
o ãinnosti starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za období IV. âtvrtletí 2007
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
3. vzalo na vûdomí informativní zprávu k dotazÛm, pﬁipomínkám a podnûtÛm vznesen˘m na 9. a 10. zasedání ZMOb Vítkovice
dne 17. 12. 2007 a 28. 1. 2008
(v˘sledek hlasování: pro 11 proti 0 hlasování se zdrÏeli 2 zastupitelé)
4. vzalo na vûdomí pﬁehled stíÏností a podnûtÛ podan˘ch na ÚMOb Vítkovice od 1. 7.
2007 do 31. 12. 2007
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
5. vzalo na vûdomí informativní zprávu o plnûní usnesení ZMOb Vítkovice za 2. pololetí roku 2007
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
6. vzalo na vûdomí zápis z 8. jednání kontrolního v˘boru ZMOb Vítkovice ze dne 21. 2.
2008
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
7. vzalo na vûdomí zápis z 8. jednání finanãního v˘boru MOb Vítkovice konaného dne
25. 2. 2008
(v˘sledek hlasování: pro 12 proti 0 hlasování se zdrÏel 1 zastupitel)
8. rozhodlo o poskytnutí pÛjãky ze sociálního
fondu
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
9. rozhodlo o poskytnutí pÛjãky z Fondu rozvoje bydlení
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
10. revokovalo své usnesení ã. 209/9 ze dne
17. 12. 2007 v plném znûní
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
11. schválilo dodatky ã. 2 ke zﬁizovacím listinám pﬁíspûvkov˘ch organizací
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
12. rozhodlo o poskytnutí finanãního daru
(v˘sledek hlasování: pro 12 proti 0 hlasování se zdrÏel 1 zastupitel)
13. schválilo podání Ïádosti o spolufinancování vzdûlávání z prostﬁedkÛ ESF
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

14. rozhodlo neuzavﬁít dohodu o prominutí
poplatkÛ z prodlení
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
15. rozhodlo uzavﬁít dohodu o splátkách pohledávky z nájmu bytu
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
16. rozhodlo neuzavﬁít dohodu o prominutí
poplatkÛ z prodlení
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
17. rozhodlo uzavﬁít dohody o splátkách pohledávek z nájmu bytu
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
18. rozhodlo uzavﬁít dohodu o prominutí 50 %
dluhu z poplatkÛ z prodlení a úrokÛ z prodlení vznikl˘ch pozdní úhradou nájemného z bytu
(v˘sledek hlasování: pro 13 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
19. vzalo na vûdomí zprávu o stavu voln˘ch
bytÛ
(v˘sledek hlasování: pro 14 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
20. vzalo na vûdomí vyhodnocení v˘hodnosti
pronájmu trÏi‰tû pro motorová vozidla
(v˘sledek hlasování: pro 9 proti 0 hlasování se zdrÏelo 5 zastupitelÛ)
21. vydalo souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta Ostravy prodat nemovitosti, svûﬁené
MOb Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 14 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
22. rozhodlo prodat nemovitost – pozemek
parc. ã. 798 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 14 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
23. rozhodlo prodat nemovitost - pozemek
parc. ã. 793/2 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 14 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)

24. rozhodlo prodat nemovitost – pozemek
parc. ã. 800 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 14 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
25. rozhodlo prodat nemovitost - pozemek
parc. ã. 768 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 12 proti 0 hlasování se zdrÏeli 2 zastupitelé)
26. vydalo souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta Ostravy prodat nemovitost svûﬁenou
MOb Vítkovice – pozemek parc. ã. 264/1
v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 14 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
27. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru mûsta Ostravy prodat nemovitosti
svûﬁené MOb Vítkovice – pozemek parc.
ã. 527/4 a 527/6 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 14 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
28. rozhodlo neuplatnit pﬁedkupní právo k id.
1/4 nemovitosti
(v˘sledek hlasování: pro 14 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
29. rozhodlo prodat nemovitosti na adrese
Zengrova 8
(v˘sledek hlasování: pro 14 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
30. rozhodlo prodat nemovitosti na adrese Sovova 6
(v˘sledek hlasování: pro 14 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
31. schválilo poskytnutí mûsíãní odmûny
a stanovilo mûsíãní odmûnu neuvolnûn˘m
ãlenÛm zastupitelstva v návaznosti na v˘kon a druh funkce
(v˘sledek hlasování: pro 14 proti 0 hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
Pﬁí‰tí zasedání zastupitelstva se uskuteãní
dne 16. 6. 2008 v 15.30 hod. v obﬁadní síni na‰í radnice.
J. ·.

VáÏení spoluobãané,
jiÏ nûkolikrát jsme vás v na‰em zpravodaji informovali o tom, Ïe ná‰ obvod získal dotaci z fondÛ
evropské unie na projekt „Propagace Vítkovic“. Informovali jsme vás o postupu prací na projektu.
O tom, Ïe jeho souãástí jsou v˘stupy rÛzného charakteru, od oznaãení deseti nejv˘znamnûj‰ích historick˘ch budov krásn˘mi kamenn˘mi deskami, pﬁes drobné upomínkové pﬁedmûty, webové stránky
(www.ostrava-vitkovice.eu), po zaji‰tûní prÛvodcovské ãinnosti v na‰em obvodû.
Souãástí projektu je také závûreãn˘ semináﬁ, jehoÏ cílem má b˘t vyhodnocení a pﬁedstavení projektu. Právû takov˘ semináﬁ probûhl v na‰í radnici 13. bﬁezna. Zúãastnili se jej pozvaní hosté a v‰ichni, kteﬁí se na realizaci projektu podíleli. Vedle krátkého kulturního programu a proslovÛ byly promítnuty dva krátké filmy - o Vítkovicích souãasn˘ch a o jejich historii, taktéÏ zpracované v rámci
projektu.
V tûchto dnech projekt konãí. Pﬁesnûji ﬁeãeno konãí jeho pﬁípravná fáze a zaãíná fáze uvedení projektu do Ïivota. Cílem této etapy je vyrobené propagaãní a upomínkové pﬁedmûty vhodnû distribuovat a spoleãnû se zaji‰tûním prohlídkov˘ch tras s podporou prÛvodcovské ãinnosti ná‰ obvod zpopularizovat, vytvoﬁit podmínky pro to, aby se jeho náv‰tûva stala cílem turistÛ, nad‰encÛ a obdivovatelÛ industriálních památek.
Ing. Leo‰ Adamík, místostarosta
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Den uãitelÛ

MISS SZ· a VO·Z 2008
KaÏd˘m rokem se koná velkolepé klání o titul nejpÛvabnûj‰í studentky na‰í „zdravky“. Letos urãil
osud nás - tﬁídu LY2B, abychom pokraãovali v krásné tradici a organizovali tuto akci. Pro na‰i tﬁídu to
byla opravdu poﬁádnû zatûÏkávací zkou‰ka. Ve chvílích, kdy jsme mysleli, Ïe s tím asi „seknem“, jsme se
povzbuzovali a dodávali si tolik potﬁebnou energii.
Jindy se zase stávalo, Ïe jsme celé hodiny ﬁe‰ili problémy ohlednû nedostatku sponzorÛ, darÛ a financí
vÛbec. Objevili jsme velk˘ komunikaãní a pﬁesvûdãovací talent u nûkter˘ch na‰ich spoluÏákÛ, coÏ se
hodilo hlavnû pﬁi lákání nov˘ch sponzorÛ, bez jejichÏ pomoci bychom se opravdu neobe‰li, viì, Petﬁe. Na‰e paní profesorka se ve svém kabinetu ztrácela za hromadami krabic, ta‰ek a balíãkÛ pln˘ch pﬁekvapení pro na‰e missky.
Ná‰ organizaãní t˘m, jehoÏ hnacím motorem
a v podstatû matkou celého projektu pro leto‰ní rok
byla Katka Blablová, proÏíval pﬁípravy mnohem více
neÏ deset vybran˘ch finalistek. Ty na zkou‰kách,
které byly nûkdy hodnû zmatené, pÛsobily vût‰inou
uvolnûnû, a to i pﬁes ãasto hlasitûj‰í pokyny a pﬁipomínky choreografek – Petry Burianové a Katky âajkové. Mezi sleãnami snad ani nepanovala Ïádná rivalita, nepodﬁezávaly si jedna druhé podpatky a ani
si navzájem netrhaly ramínka na sv˘ch toaletách, da-

lo by se dokonce ﬁíct, Ïe se vzájemnû podporovaly.
Bylo to vidût hlavnû v prÛbûhu finálového veãera nabitého emocemi, nervozitou, ale hlavnû pÛvabem dívek, ze kter˘ch úÏasné kosmetiãky udûlaly opravdové dámy. Cel˘m veãerem nás provázeli sympatiãtí
moderátoﬁi StáÀa Hru‰ková a Va‰ek Kudela, kteﬁí
bavili publikum a regulovali míru napûtí v sále i mezi finalistkami.
A nakonec po deváté hodinû veãerní zaznûla kouzelná vûta: „ … a 18. Miss Stﬁední zdravotnické ‰koly a Vy‰‰í odborné ‰koly zdravotnické se stává dívka
s ãíslem 9 Tereza Baladová… Pﬁi tûchto slovech
moÏná nûkteﬁí usly‰eli velikou ránu, ale na‰tûstí ji
pﬁehlu‰il ohromn˘ jásot a potlesk v‰ech lidí v sále.
Ta „pomyslná rána“ patﬁila kamenu, kter˘ právû spadl ze srdce v‰em lidiãkám z na‰í tﬁídy. Spokojenû
jsme si oddychli, Ïe uÏ máme za sebou tolik oãekávanou akci a velkou parádu, která nám pﬁinesla neskuteãné mnoÏství cenn˘ch zku‰eností, zábavu a vytrÏení z ‰ed˘ch ‰kolních dní, ale také stres, zmatky
a hlavnû plno zame‰kan˘ch hodin…
Martina VÛjtková, studentka LY2B

V˘sledky MISS SZ· a VO·Z 2008
MISS SZ· a VO·Z 2008
1. vicemiss
2. vicemiss
Miss foto
Miss sympatie

Tereza Baladová
Barbora Kilianyová
Nikola Fusiková
Tereza Baladová
Barbora Kilianyová

AZ 1
AZ 1
ZA 3
AZ 1
AZ 1

Velikonoãní jarmark
Pravou sváteãní pﬁedvelikonoãní atmosféru navodil krásnû vyzdoben˘ sál v místní knihovnû na ulici
Kutuzovovû dne 18. 3. 2008. V‰echny ãtyﬁi vítkovické mateﬁské ‰koly zde spoleãnû uspoﬁádaly prav˘
„Velikonoãní jarmark”. Zaãátek jarmarku byl sice
naplánován na pÛlãtvrtou odpoledne, ale uÏ v15 hodin se scházeli zájemci o tuto akci a za chvíli byl sál
místní knihovny zcela zaplnûn. Na v˘tvory sv˘ch ratolestí se pﬁi‰li podívat rodiãe, babiãky a dûdeãkové,
ale i pﬁátelé a známí, mladí i star‰í, kteﬁí si zde chtûli
zakoupit pÛvabné v˘tvory s velikonoãními námûty
jen tak pro radost nebo k vyzdobení své domácnosti.
A bylo z ãeho vybírat. Dûti s pomocí sv˘ch uãitelek
ve ‰kolce vytvoﬁily tolik krásn˘ch vûcí, aÏ oãi pﬁecházely a já jsem se nemohla rozhodnout, co dﬁív vybrat... Kuﬁátka malá i velká, papírová i textilní, usazená v proutûn˘ch o‰atkách nebo naaranÏovaná mezi
zelen˘m osením v kvûtináãích, spousta zajíãkÛ, perníãky ve tvaru srdíãek a svícnÛ – nádhernû zdobené,
vajíãka malovaná rÛznou technikou, bílá i barevná,
pravá i sádrová, polepená textilem nebo korálky,
upevnûná na ‰pejlích nebo volnû zavû‰ená na barevn˘ch nitích, karabáãe, papírové ozdoby... Zjistila
jsem po chvíli, Ïe z pÛvodního zámûru koupit jen pár
maliãkostí a spí‰e se jen tak pokochat v˘robky, které
malé ruãky vytvoﬁily, jsem odcházela s plnou igelitkou. Mûla jsem ten den dobr˘ pocit a dobrou náladu
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jednak proto, Ïe se mi to opravdu líbilo, Ïe se na mû
kaÏd˘ usmíval, milé paní uãitelky chválily své ‰ikovné svûﬁence, paní ﬁeditelka nabízela koláãky, dûti ‰tûbetaly a ukazovaly své v˘robky, rodiãe byli py‰ní na
své dûti a nikdo, opravdu nikdo neodcházel s prázdnou. Tato akce, svého druhu první, bude jistû pro velk˘ zájem opakována, a to je jen dobﬁe.
Ilona Bergerová

Poprvé v novodobé historii Vítkovic
hostila radnice pedagogy v‰ech ‰kol
na území obvodu. Ke Dni uãitelÛ byli pozváni ﬁeditelé a vybraní uãitelé
mateﬁsk˘ch ‰kol, základních ‰kol,
stﬁedních ‰kol i ZU· Leo‰e Janáãka
do obﬁadní sínû radnice na slavnostní setkání. Za klavírního doprovodu uãitelky ·árky Obadalové zazpívala Hana Glogarová ze ZU· Leo‰e Janáãka na Lidické ulici. Lenka Kocierzová uvedla proslov starosty Petra Dlabala, poté film reÏiséra Ludvíka Klegy
Vítkovice – mûsto a lidé.
Malé odmûny pﬁevzali pozvaní pedagogové z rukou starosty a tajemnice úﬁadu. Vyslechli si slova
místostarosty ing. Leo‰e Adamíka o novém projektu
Propagace Vítkovic. Vyzval je také ke spolupráci
a úãasti na akcích v obvodu. O tom, co ve Vítkovicích oãekáváme, hovoﬁil místostarosta Mgr. Petr Kutûj a potom uÏ následovala volná diskuse.
Vûﬁíme, Ïe takov˘ Den uãitelÛ nebyl na radnici naposled.
Lenka Kocierzová, kronikáﬁka

Podûkování
Tímto písemn˘m sdûlením bych chtûla podûkovat
v‰em, kteﬁí se podíleli na zorganizování odborné
konference pro sestry na téma Kvalita Ïivota klientÛ s onkologick˘m onemocnûním.
JiÏ vstupem do pﬁedná‰kového sálu byl vidût velk˘
zájem o toto téma a jistû bylo velmi rozumné se vãas
pﬁihlásit, protoÏe kapacita byla omezená poãtem míst
v sále. Na v‰e se dívám z pozice registrované zdravotní sestry a myslím si, Ïe cel˘ program byl opravdu smûrován cílenû na nás a pro nás – sestry, a byl
bod po bodu srozumitelnû pﬁednesen. K moÏnému
ujasnûní nûkter˘ch podan˘ch nov˘ch informací jsme
se mohly zapojit do diskuse.
Pﬁála bych si sama za sebe, aby takto pﬁínosn˘ch a organizaãnû zvládnut˘ch akcí poﬁádan˘ch pod hlaviãkou
SZ· a VO·Z, Ostrava, p.o. bylo je‰tû mnoho a já jistû
budu smûrovat i dal‰í své kolegynû k hojné úãasti.
S pozdravem
Lydie Bajáková,
registrovaná zdravotní sestra
DpS Kamenec Slezská Ostrava

Kvalita Ïivota klientÛ
s onkologick˘m
onemocnûním
Tak zní název odborné konference, která probûhla
v úter˘ 26. 2. 2008 na Stﬁední zdravotnické ‰kole
a Vy‰‰í odborné ‰kole zdravotnické v Ostravû. Zúãastnilo se jí 81 platících úãastníkÛ, 18 pﬁedná‰ejících a 9
hostÛ. V‰echny referáty pﬁednesené na konferenci mûly velmi dobrou odbornou úroveÀ a také odezva posluchaãÛ na zvolené téma konference, jednotlivé pﬁedná‰ky i celou organizaci akce byla kladná.
Ráda bych podûkovala v‰em kolegyním i ÏákÛm,
kteﬁí mi pﬁi organizaci pomohli.
Hana Schillerová,
vedoucí oboru ZA SZ· a VO·Z, Ostrava, p.o.

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

Duben, je‰tû tam budem... jak ﬁíká stará pranostika. A b˘t v dubnu za kamny s kníÏkou, je nejhezãí, co si nûkteﬁí z nás dovedou pﬁedstavit.

Knihovna na duben pﬁipravila:
Ke „100. v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic na mûsto“:
„Vztahy“ – v˘stava fotografií Jindﬁicha ·treita
- 8. 4. – 30. 4.
VernisáÏ - 8. 4. v 17.00 hod.
„Tak ‰el ãas…“ - beseda s Lenkou Kocierzovou
o historii Vítkovic - 15. 4., 16.00 - 17.00 hod.
Projekt Knihovny mûsta Ostravy „Knihovna je
kamarád“.
„Poznej své mûsto“ v˘tvarná soutûÏ, tvorba mapy Vítkovic ve spolupráci s SU· Ostrava, Podûbradova 33 - duben - ãerven.
„Veselá okna“ – v˘tvarná dílna – malování na
triãka – ve spolupráci s komunitními centry, obãansk˘mi sdruÏeními a SU· Ostrava, Podûbradova 33 - 3. 4. - 13.30 - 15.30 hod.
„Mámo, táto - to je poãítaã“ – poãítaãov˘ kurz
pro dûti a jejich rodiãe ve spolupráci s komunitními centry a obãansk˘mi sdruÏeními - 23. 4. 14.00 - 15.00 hod.
„Toník, Aniãka nechtûjí ãíst” – veﬁejné ãtení
v prostorách komunitního centra Bíl˘ nosoroÏec,
o.p.s., Îelezná, O.-Hulváky - 24. 4. - 16.00 hod.
Kolektiv knihovnic

Vycházka de‰Èová
Pátek 29. 2. 2008 byl poslední únorov˘ pﬁestupného roku! Tak jsme si ho mezi kapkami de‰tû uÏili
cestou od busty Rudolfa, zakladatele Ïelezáren, po
Ruské ulici, Franklinovû, Sovovû. Ukázali jsme si
místo, kde stála Ïidovská modlitebna. Zhlédli jsme
komín, kter˘ se v tûchto místech je‰tû zachoval, podívali jsme se na velkoplo‰né smalty v areálu Nové
válcovny. A to uÏ lilo! Nikomu to v‰ak nevadilo,
vzduch vonûl jarem a de‰tûm. Pod historick˘mi ampliony jsme ve‰li branou do areálu stadionu. Pozdravili jsme se s Emilem Zátopkem (samozﬁejmû
jen s jeho bustou) a skryli se pﬁed de‰tûm v náruãí
stadionu z roku 1938. Ten ãeká budoucnost – za pár
let uÏ tu bude v‰e jiné... Zdej‰í restaurace nám pomohla se zahﬁát a je‰tû dlouho jsme diskutovali
v jejích prostorách (i já jsem si dala svaﬁák...).
Lenka Kocierzová, kronikáﬁka

Divadlo v knihovnû
Pﬁesnûji pod názvem „Pﬁijelo k nám divadlo
II“ se jmenovala v˘stava, která byla takov˘m
mal˘m kukátkem do svûta, kde prkna znamenají svût. Vítkovická veﬁejnost bûhem mûsíce
bﬁezna mohla nahlédnout do zákulisí a alespoÀ
na okamÏik se stát tﬁeba králem, i kdyÏ si potají mladí i ti star‰í sedali na sice divadelní, ale
pﬁece jenom královsk˘ trÛn.
V prostﬁedí tak trochu pohádkovém si dûti
z místních mateﬁsk˘ch ‰kol zaskotaãily u pﬁíleÏitosti jarního jarmarku (podrobnûji se o nûm
doãtete na jiném místû Zpravodaje) v doprovodu více jak 200 rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ.
Mimo pravideln˘ch náv‰tûvníkÛ knihovny se
na besedách K. Hercíka o divadle zastavili Ïáci
ze Z· ·alounova z Vítkovic a ze Z· Gajdo‰ova
z Moravské Ostravy. Nakreslili obrázky, které
budou vyhodnoceny a ti nejlep‰í budou mít
moÏnost shlédnou nûkterou z divadelních her
poﬁádan˘ch Národním divadlem moravskoslezsk˘m, bez jehoÏ pomoci by k dané akci nedo‰lo. Za to si zaslouÏí podûkování, stejnû jako
ochotné pracovnice vítkovické knihovny.
Kulturní komise

Vyná‰ení Morany
14. bﬁezna 2008 se u âeského domu konala historická událost. U pﬁíleÏitosti jarní vycházky spojené

s vyná‰ením Morany jsme po letech odhalili první
historickou desku na âeském domû, která pﬁipomíná rok jeho vzniku. Je souãástí nového projektu urãeného k propagaci Vítkovic. Se sokoly, kteﬁí nám
pﬁipravili tance a ukázku lidového vyná‰ení Morany, bylo nás témûﬁ sto. Po odhalení desky, jejím pokﬁtûní místostarostou ing. Adamíkem, nás de‰È vehnal do sálu âeského domu, kde se pﬁedstavili vítkoviãtí sokoli. Mlad‰í sokolská generace nám pﬁedvedla, jak se Morana vyná‰ela v dávn˘ch dobách.
Posilnûni v˘born˘mi koláãky, jsme od âeského domu k ﬁece Ostravici nesli Moranu, kterou dûti spoleãnû hodily do ﬁeky. Mnoho úãastníkÛ v místech
u splavu bylo poprvé. Atmosféra pﬁes mírné krápání byla bájeãná. Zima nás sice neposlechla, ukázala
své drápky i po na‰em pﬁání, aby uÏ ode‰la. Na dal‰í vycházce bude moÏná opût malé pﬁekvapení. Kdy
to bude? 25. dubna 2008 v 15.00 na zastávce tramvaje ã. 1 DÛl Jeremenko.
Lenka Kocierzová, kronikáﬁka

JARNÍ KONCERT
Dne 28. 4. se uskuteãní k pﬁíleÏitosti 100. jubilea vítkovického obvodu koncert váÏné hudby uãitelÛ
ZU· L. Janáãka z Ostravy-Vítkovic.
V jeho programu zazní skladby A. Vivaldiho,
T. Albinoniho. G. F. Telemana a jin˘ch. Za doprovodu komorního orchestru ‰koly usly‰íte sólov˘ zpûv a jako hosty mladé instrumentalisty z ostravské Konzervatoﬁe.
Koncert se uskuteãní v ﬁímskokatolickém kostele sv. Pavla na Mírovém námûstí a jeho zaãátek
bude v 18 hod.
Pﬁijìte i vy nasát v dÛstojn˘ch prostorách chrámu sváteãní atmosféru.
Srdeãnû zve ﬁeditelství ‰koly
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Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Dal‰í sprejeﬁi skonãili
v rukou policie

Opilá, teprve 15letá dívka

Hlídka MP v Moravské Ostravû byla vyslána
k jedné z budov, kde se po stﬁe‰e objektu mûly pohybovat osoby, které po‰kozovaly plá‰È budovy posprejováním. Na základû sdûleného popisu a smûru útûku
osob, uvedeného oznamovatelem, byli poblíÏ místa
zadrÏeni dva mladíci a jedna dívka. Pﬁi ovûﬁování totoÏnosti vy‰lo najevo, Ïe se jedná o nezletilce (12 –
14 let). V‰ichni tﬁi byli na místû pﬁedáni pﬁivolané
hlídce policie, která nyní v‰echny skuteãnosti pro‰etﬁuje.
Dal‰ího mladíka sprejera zadrÏela hlídka MP v Ostravû-Vítkovicích. StráÏníci pﬁi pochÛzkové ãinnosti
spatﬁili mladíka (17 let), kter˘ sprejem postﬁíkal pﬁístﬁe‰ek autobusové zastávky. Jednalo se o nápis
o rozmûrech cca 2,5 x 1 m. DÛvodem po‰kození majetku mûly b˘t neshody s jeho pﬁítelkyní. Mladík rovnûÏ skonãil v rukou policie, která si jej na místû pﬁevzala spolu s událostí, kterou nyní ‰etﬁí.

Dal‰í hledaná osoba neu‰la
pozornosti stráÏníkÛ
Dal‰í osobu, která odpovídala popisu osoby hledané Policií âeské republiky, zahlédli stráÏníci MP
v Ostravû-Vítkovicích. Hlídka proto provedla ovûﬁení totoÏnosti muÏe. Podezﬁení stráÏníkÛ se potvrdilo.
Skuteãnû se jednalo o osobou hledanou. Sedmnáctilet˘ mladík tak byl pﬁedveden na obvodní oddûlení
Policie âeské republiky, kde si jej pﬁevzali.
Za mûsíc únor zadrÏeli stráÏníci mûstské policie
celkem 6 osob hledan˘ch Policií âR - jen na území
mûstského obvodu Vítkovice.

Hlídka MP pﬁi preventivnû bezpeãnostním opatﬁení, v souvislosti s konáním koncertu v âEZ Arénû
v Ostravû-Vítkovicích, byla upozornûna kolemjdoucí Ïenou na dívku, která mûla leÏet ve vjezdu na parkovi‰tû. Hlídka na místû spatﬁila mladíka, kter˘ se
snaÏil dívku podpírat. Ta nebyla viditelnû zranûná,
ale zjevnû ovlivnûna alkoholem, pﬁiãemÏ nebyla
schopna samostatné chÛze ani komunikace. Vzhledem k tomu, Ïe by mohl b˘t ohroÏen Ïivot a zdraví
dívky, byla na místo pﬁivolána záchranná sluÏba. Pﬁivolan˘ lékaﬁ rozhodl o pﬁevozu teprve 15leté dívky
do nemocnice. Událost bude stráÏníky oznámena pﬁíslu‰nému odboru sociálnû právní ochrany dûtí a byla
informována i policie.

Bezpeãnostní situace
v obvodû
Problematika bezpeãnostní situace na území mûstského obvodu Vítkovice je stále aktuální. Mûstská
policie vyuÏívá k zabezpeãení veﬁejného poﬁádku,
k eliminaci páchání trestné ãinnosti v‰ech dostupn˘ch technick˘ch prostﬁedkÛ, ale pﬁedev‰ím se snaÏí
eliminovat moÏná rizika pochÛzkovou ãinností stráÏníkÛ. Prostﬁednictvím mûstského kamerového systému bylo v loÀském roce zaznamenáno a následnû zadrÏeno nûkolik pachatelÛ trestn˘ch ãinÛ. Na základû
záznamÛ bylo zadrÏeno i nûkolik osob, které figurovaly v seznamu hledan˘ch osob Policií âeské republiky. Poﬁízené záznamy jsou poskytovány Policii
âeské republiky. Ty pak slouÏí jako podklady pro
pﬁípadné ‰etﬁení trestné ãinnosti. Stejnû tak jsou policii pﬁedávány i poznatky ve vûci zji‰tûn˘ch skuteãností, které by mohly pﬁispût buì k odhalení nebo

k objasnûní protiprávního jednání, pﬁípadnû ke zji‰tûní pachatele.
V mnoha pﬁípadech nám k doﬁe‰ení nejrÛznûj‰ích
problematik pomohli samotní obãané. Bez jejich pﬁispûní by, z dÛvodu dÛkazní nouze, zÛstaly nûkteré
pﬁípady nepotrestány.

800 199 922 Zelená linka pro obãany
Zelená linka, tzv. neurgentní, byla spu‰tûna od
1. dubna 2008. Tato linka je pro obãany bezplatná
a bude provozována Mûstskou policií Ostrava.
Zámûrem je sníÏení poãtu neurgentních hovorÛ,
kdy jsou na tísÀové linky sloÏek integrovaného záchranného systému (hasiãe, záchrannou sluÏbu, policii) oznamovány rÛzné závady, které nepﬁedstavují
bezprostﬁední riziko pro obãany. Tûmito hovory jsou
tísÀové linky blokovány a obãan, kter˘ mÛÏe potﬁebovat profesionální pomoc, se tak nemusí ihned dovolat a v pﬁípadû, kdy jde o Ïivot, zdraví nebo hrozí
vût‰í ãi znaãná ‰koda na majetku, je kaÏdá vteﬁina
drahá.
Prostﬁednictvím této linky mohou obãané oznamovat napﬁíklad: závady nebo po‰kození veﬁejnû prospû‰ného zaﬁízení (dopravní znaãení, laviãky, nefunkãní veﬁejné osvûtlení nebo signalizaãní zaﬁízení
kﬁiÏovatek), závady na vodovodních sítích, rozvodn˘ch sítích, neschÛdnost chodníkÛ, ãerné skládky,
neupravenou veﬁejnou zeleÀ, po‰kozené dﬁeviny,
uliãní znaãení, orientaãní znaãky atp.
Cílem je zkvalitnûní a rychlé ﬁe‰ení aktuálních
problémÛ, které obãané zjistí pﬁi pohybu v ulicích.

Míra nezamûstnanosti ve Vítkovicích

(Pﬁevzato z integrovaného portálu MPSV)

strana 5

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

Vítkoviãtí zápasníci ráznû vykroãili za obhajobou titulu
Dne 22. 3. 2008 probûhlo v Teplicích 1. kolo nejvy‰‰í soutûÏe
v zápase voln˘ styl. Vítkoviãtí
volnostylaﬁi obhajují v leto‰ním roce titul Mistra âR a v Teplicích se jim podaﬁilo zvítûzit. Turnaj zhodnotil Roman Piskoﬁ (jeden ze závodníkÛ, kterému zranûní nedovolilo zápasit): „Leto‰ní 1.
ligu v zápase voln˘ styl zápasí 5 druÏstev,
která se mezi sebou utkají v pûti kolech a jednotlivé body za vítûzství se sãítají do tabulky.
DruÏstvo s nejvíce body se stane Mistrem
pro rok 2008. Proti loÀskému roku (kdy se
zápasilo tﬁi kola základní a jedno finálové) to
znamená, Ïe k jednotliv˘m utkáním musíme
nastupovat v nejsilnûj‰í sestavû. Nám se bohuÏel do Teplic v nejsilnûj‰í sestavû nepodaﬁilo odcestovat. Chybûly nám dvû hmotnostní kategorie, coÏ znamenalo hned na zaãátku
dohánût ztrátu deseti bodÛ. Pﬁi váÏení jednotliv˘ch druÏstev jsme s klukama odhadovali,
Ïe bychom mohli obsadit 3. pﬁíãku. Hned
v prvním kole jsme byli nalosováni proti Teplicím (na‰emu nejvût‰ímu soupeﬁemi v boji
o titul). Po vyrovnaném utkání jsme zvítûzili
23 : 19. Po této v˘hﬁe se kluci naladili na vítûznou vlnu a postupnû porazili Bohemians
Praha, Sokol Hradec Králové a Hellas Brno.
I kdyÏ v˘sledkovû to vypadá, Ïe jsme zb˘vající druÏstva porazili rozdílem tﬁídy, není tomu tak, protoÏe na‰e vítûzství se zrodilo vÏdy
po vyrovnan˘ch soubojích v jednotliv˘ch
hmotnostních kategoriích, kdy se na‰im borcÛm podaﬁilo vyhrát. V 2. kole, které se
uskuteãní 26. 4. v Ostravû, mÛÏe b˘t v‰e ji-

3 body
nak. Z jednotlivcÛ mohu tûÏko nûkoho vy- 3. TJ Hellas Brno
zvednout. Nikdo nezklamal, v‰ichni odvedli 4. Bohemians Praha
3 body
na Ïínûnce to, na co v souãasné dobû mají. Ji- 5. TJ Sokol Hradec Králové
0 bodÛ
sté body sbíral tradiãnû Sergej Aksenov, proRoman Piskoﬁ
sazovat se zaãíná junior VraÈa Chota‰ a pûkné utkání odzápasili Du‰an Dobiá‰, Pavel
Hokej HC Vítkovice
Sztwiertnia, Jiﬁí Irain, Martin HloÏanka a Jan
Stapaj. V˘kony na‰ich klukÛ jsou zároveÀ
Steel podruhé bez
pozvánkou na Mistrovství âR muÏÛ a kadeplay off
tÛ, které poﬁádáme ve dnech 29. a 30. 3. 2008
v tûlocviãnû SP·EI Ostrava (vedle âapkárny). Pﬁedstaví se zde ‰piãka volného stylu
Hledá se hlavní viník.
âR a my budeme chtít své postavení v âR
potvrdit.“
A nov˘ trenér
V˘sledky:
TJ Sokol Vítkovice - TJ Glaverbel Czech
Teplice 23:19
Body: Stapaj 5, Aksenov 5, Irain 5, Chota‰
4, Sztwiertnia 3, HloÏanka 1
TJ Sokol Vítkovice - Bohemians Praha
25:16
Body: Stapaj 5, Aksenov 5, HloÏanka 5, Dobiá‰ 5, Irain 3, Sztwiertnia 1, Chota‰ 1
TJ Sokol Vítkovice - TJ Sokol Hradec
Králové 24:12
Body: Stapaj 5, HloÏanka 5, Irain 5, Aksenov 3, Sztwiertnia 3, Chota‰ 3
TJ Sokol Vítkovice - TJ Hellas Brno 25:10
Body: Stapaj 5, Aksenov 5, Irain 5, Sztwiertnia 3, Chota‰ 3, Dobiá‰ 3, HloÏanka 1
Tabulka po 1. kole
1. TJ Sokol Vítkovice
2. TJ Glaverbel Czech Teplice

8 bodÛ
6 bodÛ

Denisa ·ãerbová bude trénovat s Janem Îelezn˘m
O‰tûpem házet opravdu neumím
Tû‰í se na olympiádu v âínû, ale zatím nemá splnûny tvrdé olympijské limity ve skoku
dalekém a v sedmiboji. Dvaadvacetiletá vícebojaﬁka Denisa ·ãerbová si v‰ak vûﬁí, Ïe do
Pekingu pojede.
„Nejvût‰í obavu mi dûlá hod o‰tûpem. Proto jsem poÏádala ãeskou o‰tûpaﬁskou legendu
Jana Îelezného, zda bych spoleãn˘m tréninkem nemohla od nûho nûco odkoukat. O‰tûpem totiÏ opravdu mnû to moc nejde a tedy
v sedmiboji bych mohla b˘t tûÏko úspû‰ná.
Zatím mám osobní rekord v hodu o‰tûpem
pouh˘ch 37 metrÛ a já potﬁebuji hodit o‰tûpem tak kolem 45 metrÛ. UÏ jsme se dohodli,
Ïe k nûmu budu jezdit na tréninky, abych se
k tûm pûtaãtyﬁiceti metrÛm pﬁiblíÏila co nejvíce,“ bezelstnû se pﬁiznává Denisa ·ãerbová.
Kolik vám zb˘vá ãasu na splnû‰ní olympij-
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sk˘ch limitÛ pro letní olympiádu 2008 v Pekingu?
„Limity se plní aÏ do poloviny ãervence,
takÏe nám je‰tû dostatek ãasu. Vûﬁím, Ïe se
mi limit podaﬁí splnit v dálce i v sedmiboji.
Ve skoku dalekém je limit 660 cm, já jsem
zatím skoãila o jeden centimetr ménû.
A v sedmiboji? Tady bude nejvíce záleÏet na
tom hodu o‰tûpem. KdyÏ se nûco nauãím
u pana Îelezného, mohla bych pak startovat
na olympiádû v obou tûchto disciplínách, dálce i sedmiboji…“
Na Zlaté tretﬁe jste zatím nikdy v posledních letech nechybûla…
„Nechtûla bych na ní chybût ani letos. Skok
dalek˘ Ïen sice není mezi vypsan˘mi disciplínami, ale vûﬁím, Ïe poﬁadatelé zorganizují
tﬁeba atletick˘ trojboj s dálkou, dvoustovkou
a tﬁeba pﬁekáÏkami. Rozhodnû bych na „Tretﬁe“ ani letos nechtûla chybût.“
(mi)

Prezident hokejového klubu Franti‰ek
âerník oznámil den poté, co se hokej Vítkovic podruhé za sebou neprobojoval do závûreãn˘ch bojÛ o play off: „Doba hájení rádoby hvûzd v na‰em klubu právû skonãila. Zaãátkem kvûtna bude pﬁedstaven nov˘ generální manaÏer. Mûl by to b˘t ãlovûk z na‰eho
regionu, kter˘ hokeji rozumí, má kontakty
a zná i sponzory. Zatím nebudu ﬁíkat Ïádná
jména.“
Samozﬁejmû, Ïe k ponuré náladû pﬁispûli
je‰tû nûkteﬁí jedinci z muÏstva, kteﬁí navzdory nevydaﬁené sezonû zaãali cosi blábolit
o nav˘‰ení své smlouvy. Napﬁíklad nejmarkantnûj‰í to bylo v pﬁípadû obránce Gula‰iho, jehoÏ plat ãinil pÛldruhého milionu korun a jeho poÏadavek znûl na ‰est milionÛ,
totéÏ obránce Jureãka: argumentoval s tím,
Ïe byl nejlep‰ím obráncem. Ale nejlep‰ím
byl proto, Ïe ti ostatní nestáli za nic, to je pﬁímo v˘smûch klubu, to je prostû neakceptovatelné…
Podobnû to je s trenéry. Miroslav Fryãer
u nás dostával ‰anci, jakou by urãitû v Ïádném jiném klubu nedostal. A vidíte, jak to
s ním dopadlo: zatímco jsme váhali s jeho
odvoláním, k nûmuÏ nakonec pﬁece do‰lo,
tak on si za na‰imi zády sjednával angaÏmá
v italském klubu, v nûmÏ uÏ kdysi pÛsobil.
A den poté, co jsme ho odvolali od t˘mu, uÏ
stál na stﬁídaãce v italském klubu. „To je
vskutku neseriózní jednání,“ ﬁíká generální
manaÏer Franti‰ek âerník.
Nehledáme jenom trenéry, ale i gen. manaÏera. V˘bûr musí b˘t peãliv˘. Je jisté, Ïe
bude moÏné vybírat z nejrÛznûj‰ích jmen,
která nejsou vítkovickému hokeji vzdálená –
ze slovenského angaÏmá se vrací Ladislav
Svozil, z Ruska je doma Vladimír VÛjtek
(jehoÏ mise v Dynamu Moskva v‰ak nebyla
hodnocena zápornû), Aloisi Hadamczikovi
konãí svûtov˘m ‰ampionátem v Kanadû
dvouroãní lhÛta v roli trenéra ãeské reprezentace, musíme se rozhlédnout dÛkladnû
i do vlastních ﬁad a do nejbliÏ‰ího okolí.
(mi)
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Fotbalisté pﬁekvapili: tﬁi zápasy, sedm bodÛ!
Vítkovick˘ útûk z hrobníkovy lopaty
Neuvûﬁitelné, ale pravdivé! Musíme vûﬁit
slovÛm staronového trenéra fotbalistÛ Vítkovic Aloise Grussmana, kdyÏ pﬁed sezonou vyslovil prorocké vûty o tom, Ïe dne‰ní muÏstvo je na jarní sezonu dobﬁe pﬁipraveno, má natrénováno a se záchranou nebude mít praÏádn˘ch starostí. T˘m má za
sebou tﬁi zápasy a ukazuje se, Ïe trenérova
slova jsou pravdivá!
Ostatnû v˘sledky hovoﬁí jasnou ﬁeãí –
muÏstvo zaãalo v âáslavi vítûzstvím 1:0,
doma s Fulnekem sice tratilo dva body remízou 0:0, ale tﬁetí zápas v poﬁadí se Spartou Krã pﬁinesl Vítkovicím dal‰í vítûzství
sice tûsné, ale zaslouÏené v pomûru 2:1.
V‰echny tﬁi góly padly v prvním poloãase:
Vítkovice se ujaly vedení ve 13. minutû
gólem ·vehly, ve 25. domácí vyrovnali
a vítûzn˘ gól dal ve 45. z penalty Mikulenka. Trenér Alois Grussmann k zápasu ﬁekl:
„Kdyby domácí promûnili penaltu v I. poloãase, asi by dostal zápas jin˘ spád. Ale
my jsme dali dva góly do pﬁestávky, a to
bylo rozhodující. Moc nás podrÏel brankáﬁ
Vaclík hlavnû v závûru zápasu, ale nûkolik
slibn˘ch brejkÛ jsme navíc je‰tû nepromûnili. Bylo to zaslouÏené vítûzství na‰ich

barev a já jsem pﬁesvûdãen, Ïe v pﬁí‰tích
zápasech dosáhneme dal‰ích vítûzství!“
Jarní program vítkovick˘ch fotbalistÛ:
pátek 28. bﬁezna v 16.30 hodin proti Tﬁinci, 11. dubna v pátek v 16.30 hodin proti
Opavû, 25. dubna v 16.30 hodin proti HFK

Olomouc, v pátek 9. kvûtna v 16.30 hodin
proti Dukle Praha, v sobotu 24. dubna
v 16.30 hodin proti Marile Pﬁíbram a ve
ãtvrtek 5. ãervna v 15.00 hodin proti Sokolovu.
(mi)

Ilustraãní foto

Ve Vítkovicích vyroste Národní sportovní centrum Morava
Fotbalisté i atleti pod jednou stﬁechou
Sportovní stadion ve Vítkovicích uÏ toho
zaÏil stra‰nû moc, a tak není divu, Ïe právû
v roce 2008 slaví kulaté jubileum – 70. v˘roãí
svého zrodu. U nûho stál nezapomenuteln˘
stavitel Antonín Beránek, kter˘ v obtíÏn˘ch
ãasech tûsnû pﬁed II. svûtovou válkou staãil
stadion dostavût, tu pravou radost a potû‰ení
v‰ak proÏíval spoleãnû s fotbalisty a atlety aÏ
po ‰estiletém váleãném bûsnûní, po roce
1945, kdy vítkovick˘ stadion zaãal slouÏit vítkovick˘m sportovcÛm. Snad mÛÏeme je‰tû
pﬁipomenout, Ïe v˘stavba takového sportovního gigantu trvala neuvûﬁiteln˘ch 15 (!) mûsícÛ, byl to vlastnû dárek pracujícím hutníkÛm, ale i havíﬁÛm celého Ostravska ke 20.
v˘roãní vzniku âeskoslovenské republiky!
Je zcela pochopitelné, Ïe stadion bûhem
svého sedmdesátiletého Ïivota zaÏil celou ﬁadu vynikajících sportovních úspûchÛ, a to i ve
sportech tzv. netypick˘ch pro takové sportovní zaﬁízení – kromû kopané a atletiky se na
stadionû hrávalo také ragby a na dne‰ním tartanovém oválu se poﬁádaly plochodráÏní závody, stejnû tak závod cyklistÛ, kdysi dávno
velice oblíben˘ závod Praha-Var‰ava míval
start i cíl na oválu vítkovického stadionu!
Pﬁi vzpomínce staré sedmdesát let uÏ musí-

strana 7

me myslet na nejbliÏ‰í budoucnost. Stadion uÏ
opravdu nevyhovuje dne‰ním potﬁebám,
v rámci soustﬁedûní nejvût‰ích sportovních
klubÛ na jeden mûstsk˘ stadion. Národní
sportovní centrum Morava – Baník hraje I. ligu a Vítkovice v horizontu nûkolika let by ji
chtûly hrát také. Nu a atletika, a to nejen Zlatá
tretra, mají v Ostravû tak hluboké koﬁeny, Ïe
nelze s touhle královnou sportÛ nepoãítat…
PÛvodní kapacita 22 500 sedících divákÛ
byla po úpravû projektu opravena na 30 000
sedících divákÛ. Na vysoké úrovni bude technické vybavení, bezpeãnost a komfort divákÛ, samozﬁejmostí budou obchody, restaurace, funshopy a jiná obãanská vybavenost,
která zajistí vyuÏití stadionu i mimo hlavní
sportovní události. V útrobách tribun se budou nacházet dosud chybûjící prostory pro
‰atny, technické zázemí, prostory pro média,
VIP atd.
âleny t˘mu, zab˘vajícího se v˘stavbou tohoto velkolepého projektu, jsou Statutární
mûsto Ostrava, Praha olympijská, o. p. s., PricewaterhouseCoopers âR, s. r. o., DHV âR,
s. r. o. (technick˘ poradce), SKK a FC Vítkovice, FC Baník Ostrava a Kentaur Nova, s. r. o.
V˘stavba nového sportovního stánku by

mûla b˘t zahájena v létû roku 2009, zprovoznûní je pak naplánováno na rok 2011. Podle
pﬁedbûÏn˘ch odhadÛ by cena mûla b˘t 2,2 –
2,4 mld. korun. Financování se bude realizovat metodou Public Private Partnership. Podle námûstka primátora ZdeÀka Trejbala chce
mûsto peníze získat od soukromého investora, kterému stadion pronajme na dvacet let.
Námûstek primátora Zdenûk Trejbal ﬁíká:
„Provozovatel stadionu bude vybrán pﬁi koncesním ﬁízení Public Private Parnership. Pak
se dohodne s bankovním ústavem, kter˘ celou stavbu profinancuje. V souãinnosti s mûstem vybere firmu, která stadion postaví. Mûsto pak bude provozovateli pﬁispívat kaÏdoroãnû zhruba stodvaceti miliony korun.“
PﬁedbûÏn˘ zájem zatím projevily tﬁi spoleãnosti. V˘stavba stadionu bude nejvût‰í investicí Statutárního mûsta Ostrava v následujících tﬁech letech.
Ostrava musí splnit i dal‰í pﬁíslib, termínovan˘ na rok 2011 – na stadionû se uskuteãní
místrovství Evropy atletÛ do 23 let a pﬁíznivci „Tretry“ se musí uspokojit sdûlením, Ïe
rok 2010 bude v˘jimkou, kdy mítink „Tretry“
se uskuteãní mimo Ostravu – bude na stadionû v Tﬁinci.
(mi)

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

Poruchy na veﬁejném osvûtlení
Informujeme veﬁejnost, Ïe nahla‰ování poruch veﬁejného osvûtlení bude pro lep‰í spolupráci s obãany a lep‰í lokalizaci poruch zaznamenáváno od 1. 4. 2008 do geografického informaãního systému. Za tímto úãelem Ïádáme volající, aby dispeãerovi nahlásili:
1. mûstsk˘ obvod
2. ulici, kde se porucha nachází
3. upﬁesnûní místa poruchy – ãíslo popisné, dvÛr, komunikace, pﬁíp. ãíslo stoÏáru
4. specifikace poruchy – nesvítí plo‰nû, nesvítí x ks svûtel, blikající svûtlo, po‰kozené zaﬁízení apod.
5. kontakt na oznamovatele – pro pﬁípadné dotazy technikÛ, kdy poruchu nelze pﬁesnû lokalizovat
Kontaktní telefonní ãíslo na dispeãink Ostravsk˘ch komunikací, a. s.: 596 622 922

DÛleÏitá telefonní ãísla
NepﬁetrÏitou havarijní sluÏbu pro správu bytového fondu zaji‰Èuje firma INSTAL REMONA s.r.o., Chopinova 5, 702 00 Ostrava-Pﬁívoz. NONSTOP linka. Tel.: 59 613 31 02
zaji‰Èují okamÏité odstranûní havárií
• voda
• plyn
• elektro
Právo zavolat na uvedené telefonní ãíslo havarijní sluÏby s Ïádostí o pomoc pﬁi odstranûní havárie v bytû nebo spoleãn˘ch prostorech domu má kaÏd˘ nájemce obecního bytu,
ale pouze v mimopracovní dobû, o sobotách, nedûlích a svátcích.
Upozornûní:
náklady na opravy v bytech v‰ak podle „Naﬁízení vlády ã. 258/1995 Sb.“ hradí v nûkter˘ch pﬁípadech nájemce bytu.

OVaK
Tel.: 59 624 12 28 – NONSTOP dispeãink, havárie uliã. ﬁádu, pﬁeru‰ení dodávky SV

MÛÏete je také vloÏit do mé schránky
v pﬁízemí vítkovické radnice anebo odevzdat u hodné paní, kter˘ vás tam uvítá,
pokud by se do schránky va‰e ãarodûjniãky neve‰ly.
Zdravím v‰echny dûti!
Vá‰ Cihláãek

SMP
Tel.: 840 113 355 – zákaznická linka
Tel.: 1239 – poruchová linka, závady na plynomûru, úniky pﬁed HUP
âEZ
Tel.: 840 840 840 – zákaznická linka
Tel.: 840 850 860 – poruchová linka – pﬁeru‰ení dodávky el. do domu
EVI a. s.
Dispeãink. Tel.: 724 428 935 - NONSTOP je dodavatelem tepla pro nájemce domÛ
·tramberská 2-18, Ruská 36
Reterz s. r. o
Tel.: 595 955 595 zaji‰Èuje provoz systému vytápûní a jejich regulaci v domech s tepelnou
energií z centrálních zdrojÛ i domovních plynov˘ch kotelen

povolil odbor kultury MMO
pod ã. r. MMO 95/96–PP
ze dne 7. 2. 1996
uzávûrka ãísla 3. 4. 2008
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Milé dûti,
jak tak koukám, soutûÏ z minulého vydání
zpravodaje byla ponûkud nad va‰e síly.
Stará ãeská pﬁísloví vám asi moc neﬁíkají,
ale nejste sami. Ptal jsem se totiÏ i nûkolika „dospûlákÛ“ a musím pﬁiznat, Ïe také
ne v‰echna znali. Proto jsem se rozhodl,
Ïe i pﬁesto vylosuji jednoho z vás, kter˘ si
mÛÏe pﬁijít na na‰i radnici pro odmûnu.
Jen tak, za snahu. Los padl na Tomá‰e
Wykreta (11 let) z Vítkovic. Myslím, Ïe
Tom se na‰í soutûÏe zúãastnil poprvé,
a tak jsem asi nemohl zvolit lépe. Snad jej
hezk˘ dárek povzbudí v dal‰í ãinnosti.
A vy ostatní, nebuìte smutní, dnes jsem si
pro vás pﬁipravil nûco, co urãitû zvládnete.
Jen tak pro kontrolu se je‰tû zeptám - víte
nûco o Filipojakubské noci a pálení ãarodûjnic? A na kter˘ den v tomto mûsíci pﬁipadne? Na tyto otázky si pokuste odpovûdût sami, pokud nevíte, zeptejte se rodiãÛ,
urãitû vám poradí. Teì uÏ moÏná tu‰íte,
jak˘ bude úkol pro tento mûsíc. Tak tedy nakreslete nebo nûjak vyrobte správnou
ãarodûjnici podle vlastních pﬁedstav. Ta
nejzajímavûj‰í bude odmûnûna. PusÈte se
tedy do díla, uÏ se na va‰e ãarodûjniãky
moc tû‰ím. Své v˘tvory zasílejte na mou
adresu:
CIHLÁâKOVA SCHRÁNKA
SMO ÚMOb Vítkovice
Mírové nám. ã. 1
703 00 Ostrava-Vítkovice

Ostatní dÛleÏitá ãísla

ZPRAVODAJ MùSTSKÉHO
OBVODU VÍTKOVICE

DùTSK¯ KOUTEK CIHLÁâEK

Omluva
Kronikáﬁka Lenka Kocierzová se
omlouvá za nesprávn˘ titulek pod fotem SokolÛ v minulém ãísle.

Zpravodaj mûstského obvodu
Vítkovice vydává jako mûsíãník
Úﬁad mûstského obvodu Vítkovice,
Mírové námûstí 1,
703 79 Ostrava-Vítkovice
IâO 00845451
www.vitkovice.mmo. cz
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