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Slovo starosty
VáÏení spoluobãané,
ubûhlo nûkolik dní od zaãátku nového roku,
je‰tû se ohlíÏíme za rokem minul˘m a zároveÀ
pﬁem˘‰líme, jak˘ bude ten leto‰ní.
V loÀském roce jsme dosáhli vût‰iny cílÛ,
které jsme si vyt˘ãili, schválen˘ rozpoãet jsme
splnili, díky dotacím jsme udûlali více, neÏ bylo plánováno. Úﬁad sice pﬁedstavuje starosta
a je také za v‰e zodpovûdn˘, ale pﬁi své práci se
musí spolehnout na kompletní pracovní t˘m
místostarosty poãínaje a v‰emi úﬁedníky konãe. Proto bych rád touto cestou podûkoval nejen v‰em sv˘m kolegÛm v samosprávn˘ch orgánech, ale i zamûstnancÛm úﬁadu, kteﬁí se na
úspû‰n˘ch v˘sledcích obvodu podíleli.
V leto‰ním roce se chceme, kromû standardních úkolÛ, zamûﬁit také na vût‰í otevﬁenost

k vám, obãanÛm, abyste byli podrobnûji informováni jak o vûcech, které jsou pﬁipravovány
k realizaci, tak i o tûch, které jiÏ byly uvedeny
do Ïivota.
Rok 2008 v‰ak, stejnû jako pﬁedcházející léta, nebude procházkou rÛÏov˘m sadem a vyÏádá si zv˘‰ené úsilí v‰ech ãlenÛ na‰í samosprávy – zastupitelÛ, radních, i v‰ech zamûstnancÛ
a také podporu vás, spoluobãanÛ.
Do nadcházejících 12 mûsícÛ proto pﬁeji
v‰em nejen hodnû zdraví, ‰tûstí, mnoho úspûchÛ v osobním i pracovním Ïivotû, ale i to, abychom se za leto‰ním rokem mohli ohlédnout
minimálnû stejnû spokojenû jako za rokem
uplynul˘m.
Petr Dlabal, starosta

1908 – pov˘‰ení obce Vítkovice na mûsto – 2008
11. prosince 1908 byly Vítkovice pov˘‰eny na mûsto. V tehdej‰í dobû tak dosáhly svého urbanistického, kulturnû-spoleãenského i politického
vrcholu. Tûsné sepûtí s pﬁedním hutním závodem je trvale vyneslo mezi jedineãná mûsta moravského regionu.
V roce 2008 si toto v˘znamné v˘roãí budeme pﬁipomínat po cel˘ rok. Ve spolupráci s Vítkovicemi a.s., s vítkovick˘mi ‰kolami, firmami a institucemi budou po cel˘ rok probíhat na rÛzn˘ch místech obvodu kulturní a spoleãenské akce.

Akce v lednu 2008:
10. 1. 2008

15. 1. 2008 – 29. 2. 2008

12. 1. 2008
16. 1. 2008
18. 1. 2008
18. 1. 2008
26. 1. 2008

ZAHÁJENÍ oslav ke 100. v˘roãí zaloÏení mûsta
Vítkovic
Radnice, 15. hod.
KNIHOVNA (v˘stava kreseb – ing. Jan Poãta)
- beseda o masopustu
- v˘stava pﬁedmûtÛ
SO· Zengrova – DEN otevﬁen˘ch dveﬁí
SO· Zdravotní – DEN otevﬁen˘ch dveﬁí
SO· Moravská – DEN otevﬁen˘ch dveﬁí
PLES Zdravotní ‰koly
PLES pod zá‰titou starosty MOb Vítkovice v hotelu ATOM

O harmonogramu oslav v jednotliv˘ch mûsících vás budeme prÛbûÏnû informovat ve zpravodaji, ve v˘vûsních skﬁíÀkách, v médiích i na tûchto
www stránkách. Hlavní oslavy budou v mûsíci kvûtnu, ãervnu, záﬁí a v prosinci 2008.
Ing. Josef Bednaﬁík, radní

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Poslední zasedání zastupitelstva na‰eho obvodu v loÀském roce se konalo dne 17. prosince
2007 od 15 hodin v prostorách vítkovické radnice. K tomuto jednání se se‰lo v‰ech 15 zastupitelÛ, v sále se objevilo i nûkolik obãanÛ. O ãem
a jak zastupitelstvo rozhodovalo, se mÛÏete dovûdût níÏe.
Zastupitelstvo MOb Vítkovice:
1. vzalo na vûdomí informativní zprávu o ãinnosti starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za III.
ãtvrtletí 2007
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 0)
2. vzalo na vûdomí informativní zprávu k dotazÛm, pﬁipomínkám a podnûtÛm vznesen˘m na
7. a 8. zasedání ZMOb Vítkovice dne 10. 9.
2007, 12. 11. 2007
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 5, hlasování
se zdrÏel 1)
3. vzalo na vûdomí termíny konání schÛze
RMOb Vítkovice, zasedání ZMOb Vítkovice
pro 1. pololetí roku 2008
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 0)
4. rozhodlo poskytnout jednorázovou odmûnu
ãlenÛm komisí rady a v˘borÛ zastupitelstva,
kteﬁí nejsou ãleny ZMOb Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování
se zdrÏel 1)
5. vzalo na vûdomí odstoupení p. MUDr. Jindﬁicha Prokopa a p. ing. Michala Pláteníka
z funkce ãlena kontrolního v˘boru ZMOb Vítkovice a zvolilo to této funkce p. ing. Ale‰e
Dobrozemského, CSc., a pí Kristinu Odehnalovou
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 0)
6. vzalo na vûdomí zápis ze 7. zasedání Finanãního v˘boru MOb Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 0)
7. schválilo rozbory hospodaﬁení MOb Vítkovice
k 30. 9. 2007
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 3, hlasování
se zdrÏeli 3)
8. schválilo rozpoãtov˘ v˘hled MOb Vítkovice
na rok 2009-2011
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 0)
9. schválilo zmûnu v Zásadách Sociálního fondu
MOb Vítkovice v ãlánku 6. Pﬁíspûvek na odívání a schválilo návrh rozpoãtu Sociálního
fondu MOb Vítkovice pro rok 2008
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování
se zdrÏel 1)
10. schválilo rozpoãet MOb Vítkovice a závazné
ukazatele pro pﬁíspûvkové organizace pro rok
2008, rozhodlo o poskytnutí neinvestiãního
pﬁíspûvku ostatní pﬁíspûvkové organizaci
a o poskytnutí úãelové neinvestiãní dotace
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování
se zdrÏel 1)
11. schválilo uzavﬁení dohody o splátkách a splátkového kalendáﬁe na pohledávky z pÛjãek
(v˘sledek hlasování: pro 8, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 6)
12. rozhodlo o poskytnutí pÛjãky
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 0)

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

13. rozhodlo uzavﬁít dohody o splátkách pohledávek z nájmu bytu se lhÛtou splatnosti del‰í neÏ
18 mûsícÛ
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 0)
14. rozhodlo uzavﬁít dohody o prominutí dluhÛ
vznikl˘ch nezaplacením poplatkÛ z prodlení
s nájemníky obecních bytÛ, kteﬁí své dluhy
z pronájmu bytÛ, vãetnû sluÏeb spojen˘ch
s jejich uÏíváním a soudních poplatkÛ, uhradili zcela v období od 1. 4. 2007 do 31. 8.
2007 a v˘‰e pohledávky z poplatkÛ z prodlení
pﬁesáhla 20 000 Kã v kaÏdém jednotlivém pﬁípadû
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 0)
15. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta Ostravy prodat nemovitost, svûﬁenou
Mûstskému obvodu Vítkovice, a to pozemek
parc. ã. 839/7 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 0)
16. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta Ostravy prodat nemovitost, svûﬁenou
Mûstskému obvodu Vítkovice, a to pozemek
parc. ã. st. 2659 v k. ú. Zábﬁeh-VÎ
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 0)
17. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta Ostravy prodat nemovitost, svûﬁenou
Mûstskému obvodu Vítkovice, a to pozemek
parc. ã. 480/1 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 5, hlasování
se zdrÏel 1)
18. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta Ostravy prodat nemovitost, svûﬁenou
Mûstskému obvodu Vítkovice, a to pozemek
p. p. ã. 487/11 v k. ú. Zábﬁeh-VÎ, za úãelem
realizace kombinovaného projektu bytového
a komerãního charakteru
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování
se zdrÏeli 2)
19. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta Ostravy prodat nemovitost, svûﬁenou

Mûstskému obvodu Vítkovice, a to pozemek
parc. ã. 740/4 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 10, proti 0, hlasování
se zdrÏeli 5)
20. revokovalo ãást svého usnesení ã. 461/15 ze
dne 27. 3. 2006, a to bod 2 aÏ 5; rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru Statutárního mûsta Ostravy smûnit nemovitosti a rozhodlo vydat nesouhlasné stanovisko ke svûﬁení
pozemkÛ získan˘ch smûnou, Mûstskému obvodu Vítkovice.
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 0)
21. rozhodlo podat nemovitost - pozemek parc. ã.
358/4 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 0)
22. rozhodlo prodat nemovitost - pozemek parc. ã.
451 k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 8, proti 2, hlasování
se zdrÏelo 5)
23. rozhodlo prodat nemovitosti poz. parc. ã. 1340
a ãást poz. parc. ã. 247/14 oddûlenou geom.
plánem ã. 1478-332/2007 a novû oznaãenou
jako pozemek parc. ã. 247/62, v‰e v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 10, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 5)
24. stanovilo pau‰ální ãástky náhrady v˘dûlku neuvolnûn˘m ãlenÛm ZMOb Vítkovice pro rok
2008 s úãinností od 1. 1. 2008 a schválilo „Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady u‰lého v˘dûlku ZMOb
Vítkovice, kteﬁí nejsou pro v˘kon své funkce
dlouhodobû uvolnûni“
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování
se zdrÏelo 0)

Pﬁí‰tí zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice se
uskuteãní v prostorách vítkovické radnice dne 10.
bﬁezna 2008 od 15.00 hod. V‰ichni obãané jsou
k úãasti srdeãnû zváni.
J. ·.

Nová v˘stavba ve Vítkovicích
V souãasné dobû se ch˘lí k závûru jednání ve
vûci dostavby námûstí Jiﬁího z Podûbrad. Na základû iniciativy zahraniãní firmy a projektu ostravské projekãní kanceláﬁe by se mûl zaãít stavût
nov˘ obytn˘ komplex. Investorem má b˘t ãeská
spoleãnost s italsk˘m kapitálem Carlo IV, projektantem pan Pierdomenico Mazza, architekt italské
národnosti zapsan˘ v âeské komoﬁe architektÛ.
Obytn˘ komplex ponese jméno Námûstí Italia

a v pﬁízemí se bude nacházet celá ﬁada obchodÛ,
které budou tak trochu pﬁipomínat hlavní ulice
italsk˘ch mûst. Co se t˘ãe architektonického
vzhledu, navazuje projektant na stávající budovy
po‰ty a ‰koly. Standard zhruba 200 plánovan˘ch
bytÛ bude stﬁednû vysok˘ a ke kaÏdému bytu bude náleÏet jedno parkovací místo v podzemních
garáÏích.
Rada MOb Vítkovice
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Vzpomínka na prosinec v mateﬁské
‰kole Prokopa Velikého

I tentokrát pﬁi‰el za na‰imi dûtmi Mikulá‰ a nebyl sám.
Pﬁi‰el s ãertem a andûlem, kteﬁí nesli pln˘ ko‰ dobrot.

Knihovna pﬁipravila na leden
15. 1. 17.00 hodin - vernisáÏ v˘stavy
Jana Poãty „Listování v náãrtníku“,
v˘stava potrvá do 29. 2. 2008
V‰echny následující akce budou realizovány v rámci projektu „Knihovna je kamarád“
16. 1. a 23. 1. 14.00 – 15.00 hod. - poãítaãové kurzy
„Uãíme se s poãítaãem“ – kurz pro dûti zaãáteãníky
18. 1. 13.30 – 15.30 hod. - v˘tvarná dílna – „Pohádková záloÏka“
25. 1. 15.00 hod. - veﬁejné ãtení z knihy Karla âapka „Dá‰eÀka – ãili Ïivot ‰tûnûte” v podání herce NDM
Jana Fi‰ara
V lednu zapoãne soutûÏ pro dûti „Nekoneãn˘ pﬁíbûh“
BliÏ‰í informace na 599 522 155 nebo pﬁímo
v knihovnû.

Otevﬁení galerie STIGMA

Takto jsme se s dûtmi pﬁed Vánocemi vûnovali tradiãním
zvykÛm a dûti si v‰echno samy vyzkou‰ely.
Jana Smutná, ﬁeditelka M· Prokopa Velikého

Úspû‰ná spolupráce Z· ·alounova
a Obãanského sdruÏení FIDES
Z· ·alounova 56 navázala velmi úzkou spolupráci s Obãansk˘m sdruÏením FIDES, která se t˘kala sportovních
aktivit, v˘uky v rámci pﬁedmûtu vedení
domácnosti a víkendov˘ch akcí.
Pedagogové na‰í ‰koly spoleãnû
s lektory, které zajistilo obãanské sdruÏení, se podíleli
na pﬁípravû tﬁech víkendov˘ch akcí, které se uskuteãnily
v mûsíci ﬁíjnu, listopadu a prosinci tohoto roku. Finanãní
ãástka na tento projekt byla poﬁízena z dotace M·MT
„Podpora zdravého Ïivotního stylu romsk˘ch dûtí a mládeÏe z Vítkovic“.
Pro vybrané Ïáky na‰í ‰koly byly zaji‰tûny pobyty na
chatû Liptov na Ostravici. KaÏd˘ víkendov˘ pobyt byl
zamûﬁen na vybranou tematiku. První pobyt byl zamûﬁen
na turistiku, sport, kolektivní hry v pﬁírodû.
Druh˘ pobyt byl zamûﬁen na gastronomii, kde dûti
mûly moÏnost zhlédnout mistra v umûní míchání nealkoholick˘ch koktejlÛ, pﬁípravu zeleninov˘ch a ovocn˘ch salátÛ. Dûti si pak samy mohly pﬁipravit nápoje,
které jim nejvíce chutnaly.
Tﬁetí pobyt byl zamûﬁen na keramiku, kde si dûti
zkou‰ely modelovat z keramické hlíny rÛzné figurky.
V rámci v˘uky pﬁedmûtu vedení domácnosti se dûvãata ze sedmého aÏ devátého roãníku zúãastnila praktické
v˘roby zdrav˘ch a chutn˘ch pokrmÛ vãetnû receptÛ
a kalkulace cen potravin. V‰e bylo spojeno s následnou
degustací.
Ze sportovních aktivit bylo na‰í ‰kole je‰tû nabídnuto
vyuÏití fitnes v budovû ‰koly AHOL na nám. Jiﬁího z Podûbrad jak pro Ïáky v rámci hodin tûlesné v˘chovy, tak
také pro pedagogy.
Mgr. Libu‰e Hermannová, ﬁeditelka ‰koly
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Ve stﬁedu 14. listopadu 2007 byla
v prostorách vítkovické budovy
Stﬁední zdravotnické ‰koly a Vy‰‰í
odborné ‰koly zdravotnické otevﬁena
nová galerie s názvem STIGMA.
Na vernisáÏi si uãitelé, studenti
i hosté prohlédli obrazy klientÛ obãanského sdruÏení
MENS SANA, coÏ je organizace poskytující pomoc
lidem s du‰evním onemocnûním. Ti v rámci arteterapie (léãení umûním) vytváﬁejí kresby ãi malby, které
jim pomáhají prostﬁednictvím barev vyjádﬁit jejich pocity a proÏitky.
V nové galerii budou vystavovat své práce pﬁedev‰ím klienti chránûn˘ch dílen, obãansk˘ch sdruÏení
a podobn˘ch organizací – zkrátka lidé s handicapem.
J. Bednáﬁová, SZ· a VO·Z Ostrava

Program obnovy kulturních památek
a památkovû chránûn˘ch nemovitostí
Moravskoslezského kraje na rok 2008
Dovolte, abychom vás upozornili na
vyhlá‰en˘ Program Krajského úﬁadu
– Moravskoslezského kraje, jehoÏ
úãelem je podpora obnovy kulturních památek a památkovû chránûn˘ch nemovitostí na území na‰eho
kraje. Mezi vymezen˘mi cíli tohoto programu je
i motivace vlastníkÛ nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se na území památkov˘ch zón a ochrann˘ch pásem podle památkového
zákona, k jejich obnovû v souladu se zájmy státní památkové péãe.
Jedná se o neinvestiãní dotace, které jsou pﬁísnû
úãelové a mohou b˘t pouÏity jen na úhradu prací zabezpeãujících uchování památkové hodnoty objektu.
Dotaci nelze pouÏít na práce svépomocné ani na
zpracování projektové dokumentace.
Realizace projektu mÛÏe b˘t zahájena nejdﬁíve 1.
1. 2008, projekt musí b˘t ukonãen nejpozdûji do 31.
12. 2008. Minimální v˘‰e dotace je 100 000 Kã
a maximální v˘‰e dotace bude 500 000 Kã. Dotace
mÛÏe b˘t pﬁidûlena jen na základû podání Ïádosti,
splnûní v‰ech kritérií stanoven˘ch tímto programem
a kladném v˘sledku hodnotícího procesu. Îádosti
jsou pﬁijímány do 8. 2. 2008.
V˘bûrové ﬁízení na poskytnutí dotací v rámci programu organizuje odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Krajského úﬁadu Moravskoslezského kraje, 28. ﬁíjna 117, 702 18 Ostrava.
Kontaktní osoba: Mgr. Tomá‰ Moravec, e-mail: tomas.moravec@kr-moravskoslezsky.cz,
telefonní
ãíslo: 595 622 428. Zde je moÏno získat bliÏ‰í informace a dokumenty, t˘kající se v˘bûrového ﬁízení. Informace lze také získat na webov˘ch stránkách Moravskoslezského kraje:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/granty.html.
Svatava Köhlerová, odbor VÎPaVH

Mûstská policie
upozorÀuje
Odtah vozidel
Zaparkujete-li vozidlo zpÛsobem, kdy bude ohroÏena bezpeãnost úãastníkÛ silniãního provozu nebo
bude vozidlo tvoﬁit pﬁekáÏku, mÛÏe se vám stát, Ïe
své vozidlo na místû nenajdete. DÛvodem mÛÏe b˘t
jeho odtaÏení. Mûstská policie v souãasné dobû jiÏ
disponuje odtahov˘m vozidlem, které je vyuÏíváno
v rámci v˘konu sluÏby.
Po odtaÏení bude vozidlo umístûno na odtahovém
parkovi‰ti, které se nachází v Moravské Ostravû na
ulici Hlubinské (nedaleko nákupního centra Karolina, vedle ﬁeditelství Mûstské policie Ostrava). Po
pﬁedloÏení obãanského prÛkazu nebo cestovního pasu, pﬁedloÏení dokladÛ k vozidlu (osvûdãení o technickém prÛkazu) a po zaplacení poplatku za odtah,
pﬁípadnû za stﬁeÏení vozidla na odtahovém parkovi‰ti bude vozidlo vydáno. Tyto poplatky jsou stanoveny Naﬁízením mûsta Ostravy ã. 3/2007 (maximální
cena za nucen˘ odtah je 1500,- a 200,- za stﬁeÏení,
a to za kaÏd˘ i jen zapoãat˘ den následující po dni
odtahu). Tato ãástka bude muset b˘t zaplacena na
místû v hotovosti.
Ve‰keré informace k odtahování vozidel obãané
mohou najít na internetov˘ch stránkách Mûstské policie Ostrava www.mpostrava.cz.
Informaci, zda bylo vozidlo odtaÏeno, mohou obãané získat na telefonním ãísle 974 723 042.
Pokud budou stráÏníci ve v˘konu sluÏby ﬁe‰it pﬁípady ‰patnû parkujících vozidel nebo budou k takov˘m pﬁípadÛm vysílání, na základû oznámení obãanÛ, mÛÏe dojít k tomu, Ïe pﬁedmûtné vozidlo nebude
odtaÏeno. DÛvodÛ k neprovedení odtahu mÛÏe b˘t
nûkolik. V prvé ﬁadû vozidlo nebude splÀovat zákonné podmínky k provedení nuceného odtahu a za dal‰í
to mÛÏe b˘t technická stránka nebo klimatické podmínky. V takovém pﬁípadû budou stráÏníci vyuÏívat
dal‰ích zákonn˘ch oprávnûní k ﬁe‰ení tûchto situací.
Dana Kli‰ová, Mûstská policie Ostrava
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Promûny obecního
nemovitého majetku
v mûstském obvodu Vítkovice za rok 2007
Jak se v roce 2007 pokraãovalo v práci na obnovû a zvelebování mûstského
obvodu Vítkovice, uvádíme v následující fotografické dokumentaci nejdÛleÏitûj‰ích opatﬁení u nemovitého majetku obce.

A. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ DOMY
Celková rekonstrukce domu

Nerudova 27 - stav po rekonstrukci

Nerudova 27 - nádvoﬁí

Opravy s ãásteãn˘m zateplením fasád nebo jejich ãástí

Dehtová 7

Dehtová 9

Thomayerova 28

V˘mûna oken v nûkter˘ch domech

Jeremenkova 19

·tramberská 14

·alounova 18

RADNICE INFORMUJE
Parkování
v na‰em obvodû
V polovinû roku 2002 mûsto Ostrava
pﬁistoupilo k regulaci parkování
a odstavování silniãních motorov˘ch
vozidel na místních komunikacích ve
vymezen˘ch oblastech mûsta. Úseky
komunikací urãené k parkování jsou
vyznaãeny pﬁíslu‰n˘mi dopravními znaãkami a lze je
vyuÏít k stání vozidly za sjednanou cenu a za stanoven˘ch podmínek. Splnûní kritérií se prokazuje parkovací kartou typu „R“ - rezidentní karta nebo typu
„A“- abonentní karta. Parkovací karta musí b˘t
umístûna na viditelném místû ve vozidle, je vztaÏena
k vymezené oblasti a lze ji pouÏít pouze pro vozidlo,
jehoÏ registraãní znaãka je na kartû uvedena. Musíme v‰ak upozornit na to, Ïe drÏitel karty nemá nárok
na konkrétní parkovací místo, a mÛÏe b˘t uspokojen
pouze kapacitou voln˘ch parkovacích míst ve vymezené oblasti.
Úﬁad mûstského obvodu Vítkovice zahájil v roce
2002 vydávání parkovacích karet, které umoÏÀují
stání silniãních motorov˘ch vozidel na parkovi‰ti
TrÏní. Parkovací karty pro svá osobní vozidla mohou
vyuÏít zejména obãané bydlící v blízkosti této lokality, ale i fyzické osoby podnikající a právnické osoby,
které zde mají sídlo nebo provozovnu.
Pro ty, kteﬁí mají trval˘ pobyt v blízkosti parkovi‰tû TrÏní, jsou vydávány rezidentní parkovací karty.
PodnikatelÛm jsou urãeny parkovací karty abonentní. Abonentní nebo rezidentní kartu lze získat rovnûÏ
z titulu vlastnictví nemovitosti v dané zónû.
Cena abonentní karty s roãní platností je 1200 Kã,
rezidentní karta je v hodnotû 360 Kã. Cena parkovací
karty vydané v prÛbûhu roku je stanovena pomûrnû
k celkové ãástce. Platnost karty konãí vÏdy k 31. prosinci pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku. Pro získání rezidentní karty je potﬁebné pﬁedloÏit platn˘ prÛkaz totoÏnosti a doklad o trvalém pobytu a osvûdãení
o technickém prÛkazu vozidla.
K Ïádosti o abonentní kartu je nutné pﬁedloÏit doklad o podnikatelské ãinnosti, osvûdãení o technickém prÛkazu vozidla, uÏívací titul k prostorÛm sídla
nebo provozovny, u osob zapsan˘ch v obchodním
rejstﬁíku v˘pis z obchodního rejstﬁíku ne star‰í neÏ 3
mûsíce, doklad o právní subjektivitû u osob nezapsan˘ch v obchodním rejstﬁíku.
Vlastnictví nemovitosti se dokladuje v˘pisem
z katastru nemovitostí, na nûmÏ je vlastnické právo
k pﬁedmûtné nemovitosti zapsáno.
Parkovi‰tû TrÏní poskytuje zatím dostateãnû velkou kapacitu a poãítá se zde s roz‰íﬁením stání pro
parkování prostﬁednictvím parkovacích karet. Parkovi‰tû je opatﬁeno rovnûÏ parkovacími hodinami, které jsou ﬁidiãi povinni vyuÏít, pokud nemají parkovací
kartu. Pﬁi pouÏití parkovacích hodin je zpoplatnûní
ve v˘‰i 5 Kã/h.
Dal‰í moÏností je parkování na místech s vyhrazen˘m stáním. Zpoplatnûní je podle obecnû závazné
vyhlá‰ky statutárního mûsta Ostravy ã. 2/2007
o místním poplatku za uÏívání veﬁejného prostran-

DOMY A BYTY
Zastupitelstvo mûstského obvodu Vítkovice
sv˘m usnesením ã. 187/8 ze dne 12. 11. 2007 zmûnilo a doplnilo schválené „Zásady prodeje bytov˘ch domÛ a pozemkÛ (zastavûn˘ch ploch a nádvoﬁí) tvoﬁící s domy jeden funkãní celek ve vlastnictví
Statutárního mûsta Ostravy, svûﬁen˘ch mûstskému
obvodu Vítkovice“. Úplné znûní tûchto „zásad“ je
dostupné na: www.vitkovice.mmo.cz.
Miroslava Horváthová, vedoucí odboru MaFK
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ství. Sazby poplatkÛ jsou uvedeny na webov˘ch
stránkách mûsta Ostravy www.ostrava.cz, pﬁípadnû
jsou k dispozici na odboru v˘stavby, ÎP a VH,
ÚMOb Vítkovice.
Tato parkovací místa jsou oznaãena dopravní
znaãkou „Parkovi‰tû“ a dodatkovou tabulkou s údajem o registraãní znaãce vozidla nebo s názvem
právnické osoby, pro niÏ je parkování vyhrazeno.
Oznaãení takového parkovacího místa hradí Ïadatel.
Je zﬁejmé, Ïe tato varianta se dá vyuÏít pouze tam,
kde to stavebnû technické vybavení komunikace
a místní podmínky silniãního provozu dovolí.
Parkování v na‰em mûstském obvodû je nesrovnatelné se situací v centru Ostravy. Av‰ak vyhovût
v‰em poÏadavkÛm obãanÛ a umoÏnit parkování
v kterémkoli úseku místních komunikací nelze.
Chceme, a je to i v zájmu samotn˘ch ﬁidiãÛ, aby

místní komunikace byly prÛjezdné a k parkování se
uÏívaly pﬁedev‰ím plochy k nûmu urãené.
Snahou radnice je v rámci dan˘ch moÏností zv˘‰it
kapacitu a zlep‰it podmínky parkování. Z finanãních
prostﬁedkÛ obvodu a mûsta byla mimo jiné vybudována parkovi‰tû na Jeremenkovû ulici, u domÛ Syllabova 26 - 34, na ulici VûÏní. Realizují se parkovací
stání podél ulice Ruské.
S rozvojem automobilismu vzrostly nároky na parkovací místa. Nejen obec, ale mnohé dal‰í subjekty
jsou si toho vûdomy. JiÏ nyní pﬁistupují odpovûdnû
k realizaci vlastních parkovacích ploch s vûdomím,
Ïe automobilová doprava je nezbytnou souãástí na‰eho Ïivota.
Ing. Pavla âermáková,
odbor v˘stavby, Ïivotního prostﬁedí
a vodního hospodáﬁství

VY PÍ·ETE… MY ODPOVÍDÁME…

Pﬁípojková bezmoc na Oceláﬁské a OkruÏní
Veﬁejná stavba, má-li smysl pro obãany, je dotãe- úzké ulici se mohou otáãet jen oni, pakliÏe mají vyn˘mi obyvateli tolerována. Musí b˘t ale ti‰e trpûna budovan˘ vjezd k domku. Jejich náv‰tûvy, nebo tﬁestavba soukromého investora, která nemá pro lidi Ïi- ba po‰tovní, policejní, popeláﬁské nebo nedejboÏe
jící v jejím okolí nijak˘ smysl?
hasiãské auto musí couvat pûkn˘ch pár desítek metDomnívám se, Ïe ne. Jeden takov˘ pﬁíklad mám rÛ.
pﬁímo u domu Oceláﬁská 47, kde bydlím. Do roku
TáÏi se tedy, kdo z vítkovické radnice tak ‰lendri2004 tu byl klid, dokonce hluk z blízkého koleji‰tû ánsky vedenou stavbu povolil? A jak to, Ïe nedohlíÏí
a nádraÏí Ostrava-Vítkovice byl tlumen haldou hlíny na to, aby nutné práce obtûÏující obyvatele hlukem,
jakési stavební firmy. Ta si bûhem uplynul˘ch dvou ‰pínou a omezením dopravní obsluÏnosti byly udûlálet zeminu odvezla a nyní nejenom mnû vadí od pÛl ny za nezbytnû dlouhou, tedy co nejkrat‰í ãas?
léta rachocení stavebních strojÛ.
Anebo „vítkovická vláda“ zkou‰í, jestli by lidé je‰Firma Mercedes Moravia stavûla v bezprostﬁední tû snesli socialistické poﬁádky?
bízkosti na‰eho domu na pozemku b˘valého Dolu
Text k foto: Zdenûk Figura
Jeremenko, nyní státní firmy Diamo, halu pro opravu
nákladních aut. Tu sice v sobotu 24. listopadu otevﬁela
a obyvatele stavbou dotãen˘ch obecních ãinÏákÛ na
Oceláﬁské 41 aÏ 47 na otevírací mejdan uctivû pozvala,
ale plynová pﬁípojka do haly
dosud hotova není.
Díky r˘pání v zemi, pokud to poãasí dovolí, je zde
extrémní hluk pﬁes den. CoÏ
je urãitû nevábná lahÛdka
pro ty, kteﬁí pracují na ‰ichty
a potﬁebují se vyspat po noãní.
Ve stﬁedu 21. listopadu
budovatelé plynové pﬁípojky dokonce uzavﬁeli vjezd
na ulici OkruÏní a znemoÏ- Ve stﬁedu v poledne pracovali i s bagristou na plynové pﬁípojce do haly Mercenili tak z jedné strany vjezd des Moravia tﬁi dûlníci. V pozadí je hala, vedle ní tûÏní vûÏ b˘valého Dolu JemajitelÛm pÛldomkÛ. Na remenko.

Provádûní pﬁípojek inÏ. sítí – ul. Oceláﬁská a OkruÏní
V lokalitû kﬁiÏovatky ulic Oceláﬁská a OkruÏní byly provádûny pﬁípojky vody, kanalizace a plynu pro
pﬁipojení servisní haly spoleãnosti STAR-FINANCE, spol. s r.o. Tyto práce byly provádûny na základû
ﬁádného územního projednání a ohlá‰ení stavebnímu
úﬁadu. Práce na pﬁípojkách probíhaly v mûsíci listopadu s ukonãením do 6. 12. 2007, rovnûÏ na základû
povolení o zvlá‰tním uÏívání komunikací. V souãasné dobû probíhá ukonãování hrub˘ch terénních
úprav vã. doãi‰tûní lokality od zeminy a dosypÛ r˘h
hutnûn˘ch ‰tûrkem.
Pﬁístup i pﬁíjezd k budovám v této lokalitû byl za-

ji‰tûn po celou dobu stavby, a to k domu Oceláﬁská
47 ulicí Sirotãí a k domÛm na ul. OkruÏní ze strany
od kﬁiÏovatky s ul. Taviãskou.
Chápeme, Ïe provádûní zemních prací je pro okolí
problematické a zatûÏující, ale jedná se vÏdy o situace doãasné a v maximální míﬁe ãasovû omezené.
Touto lokalitou se zab˘váme, pro leto‰ní rok se
pﬁipravuje oprava ulice Oceláﬁské, coÏ jistû pﬁispûje
ke zkvalitnûní bydlení v této oblasti.
Odbor v˘stavby, Ïivotního prostﬁedí
a vodního hospodáﬁství
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Vítkoviãtí volnostylaﬁi obhájili titul Mistra âeské republiky
Zápasníci TJ Sokol Vítkovice se stali
po roce znovu Mistry âR ve volném
stylu. Celou sezonu zápasili bez zaváhání a v‰e smûﬁovali k obhajobû titulu. Finálové kolo se uskuteãnilo na
domácích Ïínûnkách dne 1. 12. 2007
v tûlocviãnû S· Technické v Ostravû-HrabÛvce. K ligové soutûÏi nám pﬁedseda oddílu a trenér Milan
Slonãík ﬁekl: „Leto‰ní liga v zápase, voln˘ styl, mûla
‰est druÏstev, a to TJ Glaverbel Czech Teplice, Bohemians Praha, PlzeÀ, TJ Sokol Vítkovice, TJ Sokol
Hradec Králové a TAK Hellas Brno. Tyto oddíly byly rozdûleny do dvou skupin. Jedna, tzv. ãeská, kde
zápasila druÏstva Teplic, Bohemians a Plznû. Druhá,
tzv. moravská, za úãasti druÏstev z Hradce Králové,
Brna a Ostravy. Základní ãást probûhla ve tﬁech kolech, kdy se oddíly utkaly mezi sebou a první dvû
druÏstva z kaÏdé skupiny postoupily do finále. Nám
se jiÏ s pﬁedstihem podaﬁilo základní ãást vyhrát, a to
znamenalo, Ïe se finále bude zápasit v Ostravû. Celou základní ãást jsme zápasili s vlastními odchovanci Janko Stapajem, Sergejem Aksenovem, Martinem
HloÏankou, Pavlem Sztwiertniou, Tomá‰em Zezulákem, VraÈou Chota‰em, Petrem Krejãím, bratry Kolaﬁíkov˘mi, Du‰anem Dobiá‰em a Romanem Piskoﬁem. Ale pokud jsme chtûli titul obhájit, museli jsme
druÏstvo na finále posílit. Pﬁedev‰ím s nízk˘mi váhami máme problém, na‰i junioﬁi, se kter˘mi jsme poãítali, nám pﬁibírají a zápasí tak vy‰‰í váhové kategorie, neÏ jsme si pÛvodnû mysleli. Z tûchto dÛvodÛ
jsme druÏstvo na finálové boje doplnili Zahnáãem,
Baãou, Irainem, Bystronûm a podaﬁilo se nám druÏstvo sloÏit tak dobﬁe, Ïe jsem vûﬁil, Ïe v domácím
prostﬁedí titul obhájíme.“
K finálovému turnaji nám Roman Piskoﬁ (dlouholetá opora t˘mu, I. ligu zápasí jiÏ 15. sezonu) ﬁekl:

„Favority finálového turnaje jsme byli zároveÀ s teplick˘mi zápasníky my, ale i druÏstva Bohemians
a Hradce Králové pom˘‰lela na pﬁíãky nejvy‰‰í. Finále se zápasilo na dvou Ïínûnkách systémem, kdy se
druÏstva utkala mezi sebou a vítûzné druÏstvo získalo titul Mistra republiky pro rok 2007. Po rozdûlení
federace je to jiÏ 4. titul, ale nikdy jsme nedokázali
titul obhájit nebo ho získat v domácím prostﬁedí, coÏ
se v sobotu povedlo. Finálov˘ turnaj pro nás zaãal
ne‰Èastnû, jelikoÏ jsme z technick˘ch dÛvodÛ nemohli odváÏit ve váhové kategorii do 74 kg Martina
Gorgola, kterému chybûl registraãní prÛkaz, jenÏ
musí mít kaÏd˘ zápasník u sebe pﬁi váÏení. Na‰e
druÏstvo bylo na finále zdravû nahecováno a od zaãátku ‰lo tvrdû za obhajobou titulu. TakÏe se nakonec stalo, Ïe finále na‰e druÏstvo vyhrálo rozdílem
tﬁídy. Z 24 utkání, které jsme s klukama odzápasili,
jsme prohráli pouze tﬁi, coÏ pﬁed zaãátkem finálov˘ch bojÛ nepﬁedpokládal ani nejvût‰í optimista.
Tradiãnû jisté body sbíral Sergej Aksenov, kter˘ své
soupeﬁe poráÏel na lopatky. V souãasné dobû nemá
ve své váze v âR konkurenci. Tﬁi pûkné vítûzné utkání odzápasil ve váze do 74 kg Tomá‰ Zezulák, kter˘ do této kategorie shazoval 5 kg. Tomá‰ spoleãnû
s VraÈou Chota‰em, kter˘ zápasil ve váze do 84 kg,
budou v pﬁí‰tím roce vûkem stále junioﬁi a mají velkou ‰anci reprezentovat âeskou republiku na mistrovství Evropy a na mistrovství svûta. V pﬁí‰tím roce
poﬁádá ná‰ oddíl mistrovství republiky muÏÛ ve volném stylu a budeme chtít v domácím prostﬁedí potvrdit na‰e postavení v âeské republice.“
Roman Piskoﬁ
V˘sledky
TJ Sokol Vítkovice - Bohemians Praha 29:12
Body domácích: Baãa, Irain, BystroÀ 3, Zahna‰,
Aksenov, Zezulák, Piskoﬁ 5

Horní ﬁada zleva: pﬁedseda oddílu a trenér Milan
Slonãík, Petr BystroÀ, Tomá‰ Zezulák, Jiﬁí Irain, Du‰an Dobiá‰, Petr Krejãí, Pavel Sztwiertnia, Roman
Piskoﬁ, lékaﬁ oddílu Tomá‰ Bauko, Vratislav Chota‰,
funkcionáﬁ Ale‰ Juchelka, Ale‰ Kolaﬁík, trenér Milan
Hemza.
Dolní ﬁada zleva: Sergej Aksenov, Martin Gorgol,
Michal Baãa, Rudolf Zahna‰, Tomá‰ Kolaﬁík, Janko
Stapaj, funkcionáﬁ Miroslav Gregu‰.
TJ Sokol Vítkovice - TJ Sokol Hradec Králové
34:9
Body domácích: Dobiá‰ 1, Zahna‰ 3, Baãa, Aksenov, Zezulák, Irain, Chota‰, Piskoﬁ 5
TJ Sokol Vítkovice - TJ Glaverbel Czech Teplice 30:10
Body domácích: Piskoﬁ 1, Baãa, Zezulák, Irain 3,
Zahna‰, Aksenov, Sztwiertnia, BystroÀ 5
TJ Glaverbel Czech Teplice - TJ Sokol Hradec
Králové 22:16
TJ Glaverbel Czech Teplice - Bohemians Praha
26:11
TJ Sokol Hradec Králové - Bohemians Praha
23:19
Tabulka finále
1. TJ Sokol Vítkovice
6
93:31
2. TJ Glaverbel Czech Teplice
4
58:57
3. TJ Sokol Hradec Králové
2
48:75
4. Bohemians Praha
0
42:78

XXXXVII. ROâNÍK MEZINÁRODNÍHO ATLETICKÉHO MÍTINKU
Zlatá tretra 2008 bude
nejvût‰ím svátkem roku
Pát˘ nejvût‰í svûtov˘ mítink atletÛ hned po Bruselu, Curychu, ¤ímu a PaﬁíÏi se uskuteãní ve ãtvrtek 12. ãervna leto‰ního roku na Mûstském stadionu v Ostravû-Vítkovicích. Co do popularity je tento atletick˘ svátek v‰ech svátkÛ v na‰í republice
absolutnû bez konkurence, a to jiÏ hezkou ﬁádku
let!
JestliÏe jsme se rozhodli psát o akci, která bude aÏ
bezmála v polovinû leto‰ního roku, je k tomu spousta
dÛvodÛ. Poﬁadatelé z agentury TK Plus chtûjí, aby
nejen ‰iroké Ostravsko, které pﬁedev‰ím Zlatou tretru nav‰tûvuje, ale celá âeská republika a vlastnû
vãetnû Slovenska, tedy od ·umavy k Tatrám, v‰ichni
milovníci královny sportu atletiky vûdûli ty nejvût‰í
podrobnosti o akci, která kaÏdoroãnû udivuje sportovní svût.

ManaÏer mítinku má trumfy v kapse
Slovensk˘ manaÏer mítinku Alfonz Juck nezahálí
ani den a jedná a jedná… Dokonce uÏ dal na vûdomí
první „bombu“ – není vylouãen start na leto‰ní ZT
nejlep‰ích atletÛ loÀské sezony podle IAAF, amerického sprintera Tysona Gaye a etiopské vytrvalkynû
Neseãet Defarové ãi svûtového rekordmana v bûhu
na 100 m Asafy Powella z Jamajky!
„Máme peníze v rozpoãtu na obû sprinterské hvûzdy Gaye i Powella, ale musím ﬁíci, Ïe to není jen
o penûzích,“ upozornil Juck.
Sprinter Gay totiÏ uvaÏuje, Ïe v olympijské sezonû
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(ãekají OH v Pekingu!) nebude v Evropû závodit vÛbec, PowellÛv start je tudíÏ pravdûpodobnûj‰í.
Jejich vzájemn˘ souboj stál v roce 2006 jeden milion dolarÛ, podle odhadu odborníkÛ leto‰ní jejich
spoleãn˘ start mÛÏe stát mnohem míÀ. Organizátoﬁi
ale uvaÏují, Ïe by oba nebûÏeli stejnou traÈ. „Gaye
bychom si uÏili na dvoustovce, Powella na stovce,“
pﬁemítá Juck.
Termín mítinku ZT je letos dﬁívûj‰í kvÛli americké
kvalifikaci, fotbalovému ME a koneckoncÛ i kvÛli
olympiádû. Organizátoﬁi by rádi vidûli zase svûtové
rekordy, vloni na vítkovickém oválu pﬁekonal dva
Haile Gebrselassie.

Chorvatka Vla‰iãová byla
v Monte Carlu
Za nejlep‰í Ïensk˘ v˘kon roku pﬁevzala Chorvatka Blanka Vla‰iãová zvlá‰tní cenu
v Monte Carlu. V˘‰kaﬁka skoãila 207 cm a zároveÀ byla
vyhlá‰ena druhou nejlep‰í atletkou svûta roku 2007!
V Monaku potvrdila úãast na
ãervnovém mítinku v OstraBlanka Vla‰iãová
vû-Vítkovicích. „Svedli jsme
o její start v Ostravû souboj s Moskvou. Kolik bude
stát její start? Kolem dvaceti tisíc dolarÛ. V Ostravû
bude startovat uÏ popáté a sama se pﬁiznává: „KdyÏ
jsem u vás startovala prvnû, byla jsem velmi mladá.
Radûji vzpomínám na to, jak jsem u vás vyhrála v ro-

ce 2006. V Ostravû se mi líbí, skvûlá organizace, v‰e
klape, jak má.“
Vloni jste pﬁekonala ãtyﬁikrát chorvatsk˘ rekord,
není vám líto, Ïe jste v anketû o nejlep‰í atletku roku
prohrála s Defarovou?
„Ten skok 207 cm byl vskutku mimoﬁádn˘ a mne
potû‰ila uÏ nominace mezi tﬁi nejúspû‰nûj‰í atletky.
Uvûdomovala jsem si, Ïe na Meseret zatím nemám.
Vloni jsem u vás vyhrála v˘konem 200 cm. V dal‰ím
prÛbûhu sezony jsem nûkolikrát zaútoãila na svûtov˘
rekord 209 cm, ale ten odolal. Zatím – moÏná, Ïe se
mi ho podaﬁí pﬁekonat právû u vás ve Vítkovicích...“

Barbora ·potáková
nahradí Îelezného?
Tuzemská atletka loÀského
roku Barbora ·potáková se
má stát nástupkyní Jana Îelezného, kter˘ doslova kraloval na Zlaté tretﬁe ﬁadu let.
„Jo, tak do téhle role mám
je‰tû hodnû daleko,“ povzdechla si Barbora. Já stra‰nû ráda závodím v domácích podBarbora ·potáková mínkách a „Tretra“ je pro
mne úÏasná motivace. Rekordnû sice házím vût‰inou
aÏ na samém konci sezony, ale kdyÏ bude forma, tak
proã ne?“ sdûluje ·potáková a manaÏer mítinku Juck
jen pﬁikyvuje: „Rozhodnû se jí pokusíme sehnat maximální moÏnou konkurenci, abychom jí vy‰li
vstﬁíc!“
(mi)

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

DùTSK¯ KOUTEK CIHLÁâEK
Milé dûti,
tak se nám star˘ rok pﬁekulil do nového a já pﬁem˘‰lím, jak˘ asi bude.
Urãitû bych si pﬁál, aby se vám
v‰echno daﬁilo, abyste byly ‰Èastné
a veselé. Nûkdy se k tomu v‰ak musíte pﬁiãinit i samy, ale to uÏ jistû
dobﬁe víte.
Mám dnes v˘bornou náladu, a tak
vám nebudu vyãítat, Ïe jste si po celou sváteãní dobu a prázdniny na
mne nevzpomnûly a neposlaly mi
ani jedno psaníãko. V‰ak dáreãky,
které pro vás kaÏd˘ mûsíc mám, nikam neuteãou a jistû se zase najdou
‰ikovné dûti, které potû‰í. Aby se tak
stalo, vymyslel jsem si pro vás dal‰í
úkol. Je docela jednoduch˘ a váÏe se
je‰tû k uplynul˘m svátkÛm. Tak tedy
– napi‰te mi, kdo byli a jak se jmenovali Tﬁi králové. Pokud k tomu pﬁidáte je‰tû jejich obrázek, budu velmi
potû‰en a tﬁeba jej v pﬁí‰tím vydání
zpravodaje nechám otisknout.
TakÏe pﬁem˘‰lejte, nebo se ptejte
kamarádÛ ãi rodiãÛ, a také malujte
a v‰e za‰lete na mou adresu:
SMO ÚMOb Vítkovice
CIHLÁâKOVA SCHRÁNKA
Mírové námûstí ã. 1
703 79 Ostrava-Vítkovice

nebo vloÏte pﬁímo do mé schránky
v pﬁízemí budovy radnice.
Zdravím v‰echny dûti!
Vá‰ Cihláãek

Futsal KFV Vítkovice
poﬁádá nábor chlapcÛ
Futsalov˘ klub KFV Vítkovice poﬁádá
nábor ÏákÛ a dorostencÛ, narozen˘ch
v letech 1990 aÏ 1994. Tréninky jsou
v pondûlí a ve ãtvrtek vÏdy od 16.00 hodin v Ostravû-Porubû v hale V·B-Technické univerzity. BliÏ‰í a podrobnûj‰í informace získáte na www.fusalvitkovice.wz.cz, nebo na mobilním ãísle
732 850 435, p. Tomãal.

Vycházka s kronikáﬁkou
Pravidelné vycházky pokraãují – opût se sejdeme 25. ledna 2008
v 15.00 hodin u âeského domu na ul. V˘stavní. PÛjdeme po ulici ·alounovû aÏ k Základní ‰kole, kde vycházku ukonãíme prohlídkou galerie.
Pﬁíznivce toulek na‰ím obvodem srdeãnû zve
Lenka Kocierzová, kronikáﬁka
ZPRAVODAJ MùSTSKÉHO
OBVODU VÍTKOVICE
povolil odbor kultury MMO
pod ã. r. MMO 95/96–PP
ze dne 7. 2. 1996
uzávûrka ãísla 9. 1. 2008
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Nabídka
volnoãasové
aktivity
Máte doma syna, kter˘ neustále
sedí u poãítaãe, nudí se nebo bezcílnû bloumá po ulicích? Máte problém pro nûj nalézt smysluplnou náplÀ volného ãasu? Máte pocit, Ïe
jste jiÏ vyzkou‰eli v‰e, ale nic nezabralo? Máme pro vás ﬁe‰ení!
Vûnujeme se pobytu v pﬁírodû, poznávání malebn˘ch koutÛ na‰í vlasti, netradiãním moderním aktivitám,
jako je horolezectví na umûlé stûnû,
nízké lanové aktivity, v˘lety na
snûÏnicích nebo geocaching. V kamarádské atmosféﬁe tak vyrÛstají
kluci, kteﬁí vûdí, jak se v Ïivotû neztratit. To v‰e probíhá kaÏd˘ t˘den
na dvouhodinové schÛzce v klubovnû a zhruba jednou mûsíãnû na jednodenní nebo vícedenní v˘pravû
(v létû pod stany, v zimû v budovách) a nechybí ani letní ãtrnáctidenní tábor.
Ptáte se, kdo jsme? Jsme 32. oddíl
skautÛ „Radegast“. Skauting jiÏ
dávno nevypadá tak, jak jej ve sv˘ch
knihách popisuje Jaroslav Foglar.
Jsme nejvût‰í organizace pro dûti
a mládeÏ v âeské republice a letos
jsme oslavili jiÏ 100 let svého trvání.
Jsme moderní, neustále se vyvíjíme
a máme co nabídnout.
Zaujala vás tato nabídka? Pak neváhejte a kouknûte se na http://radegast.ic.cz, pi‰te na vezir.jan@seznam.cz, telefonujte 777 874 433
nebo nás rovnou nav‰tivte kaÏdou
stﬁedu mezi 16.30 a 18.30 v klubovnû na Syllabovû ulici 16 (poblíÏ ¤editelství Vítkovic), kde se dozvíte
více.
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