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Receptem na dlouhé manÏelství je láska a tolerance
Kamenná svatba
V roce 1943 Nûmci kapitulovali u Stalingradu, v ﬁíjnu téhoÏ roku byla osvobozena Neapol. Byl objeven Titan, nejvût‰í mûsíc planety Saturn, a vyvinut pﬁístroj pro dial˘zu ledvin. Narodil se ãesk˘ herec Franti‰ek Nûmec
a zemﬁel ãesk˘ spisovatel Jaroslav Havlíãek… Îe jsou okamÏiky, které
probûhly pﬁed 65 lety, dávnou historií? ZáleÏí na úhlu pohledu. Pro Îofii
a Rudolfa ·tûtínské je to rok, kdy 9. ﬁíjna vstoupili ve svazek manÏelsk˘.
Letos, ve ãtvrtek 9. ﬁíjna 2008, tedy pﬁesnû v den v˘roãí, oslavili rodiãe tﬁí
dûtí v obﬁadní síní Úﬁadu mûstského obvodu Vítkovice pro nûkoho aÏ neuvûﬁitelné v˘roãí kamenné svatby. Starosta Petr Dlabal, kter˘ manÏelÛm
k jejich v˘znamnému dni blahopﬁál, se na takové jubileum dívá s úctou:
„Tolik spoleãnû proÏit˘ch let neslavíme ãasto, naposledy jsme zde k stejnému v˘roãí blahopﬁáli pﬁed ãtyﬁmi lety. Je to v˘jimeãn˘ okamÏik, kter˘
inspiruje i lidi kolem. Já sám jsem Ïenat˘ dvacet sedm let, mám také tﬁi dûti, takÏe manÏele ·tûtínské beru jako vzor.“
A jak˘ je podle jubilantÛ, kteﬁí v souãasné dobû spokojenû Ïijí v Domovû
dÛchodcÛ Sluníãko v Syllabovû ulici, recept na tak dlouhé souÏití? „Je tﬁeba tolerance,“ ﬁíká bez rozm˘‰lení paní Îofie a dodává, Ïe jednou je Ïivot
nahoﬁe, jindy zase dole. Podobného názoru je i pan Rudolf: „Za prvé je tﬁeba mít se rádi. Za druhé je nutná tolerance a za tﬁetí je tﬁeba si dokázat od-

pou‰tût. Ne v‰echno v Ïivotû je jen pûkné, lidé spolu musí drÏet v dobrém
i zlém.“ Milí ãtenáﬁi zpravodaje, recept znáte. Teì je uÏ jen na vás, co
s ním udûláte!
Lenka Gula‰iová

Îofie a Rudolf ·tûtín‰tí

Dvacet pût let Odry
Pódium sálu TK Akcent (b˘valé kino Vítek) se v páteãním
podveãeru 17. ﬁíjna 2008 zaplnilo rozevlát˘mi suknûmi taneãnic
národopisného souboru ODRA,
dûtského souboru PORUBKA

a VÍTKOVSK¯CH SOKOLEK. Jejich partneﬁi jim
samozﬁejmû k tomu zdárnû sekundovali a zvuky jejich bot udávaly rytmus tancÛ na‰eho regionu. Zpûvaãky nás seznamovaly s písnûmi, které nejsou v‰eobecnû známé, o to v‰ak zajímavûj‰í. Mnohé jsou
z Bohumínska a SkﬁeãoÀska, na‰e vítkovické bohu-

Ïel zmizely. Cimbálová muzika Odra záÏitek doplnila a potom uÏ na pódium pﬁicházeli gratulanti od
Odry aÏ k Tû‰ínu. Pﬁeji jim mnoho následovníkÛ,
aby poklady na‰ich pﬁedkÛ zÛstaly zachovány
a s vnitﬁní hrdostí SokolÛ prezentovány ve svûtû. Posílám kytiãku.
Lenka Kocierzová, kronikáﬁka

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Ve dnech 17. - 18. ﬁíjna 2008 probûhly volby do krajského Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Dovolte mi podûkovat v‰em, kteﬁí se podíleli na organizaci voleb v na‰em mûstském obvodu, pﬁedev‰ím ãlenÛm okrskov˘ch volebních komisí,
za jejich bezchybnou práci a ochotu, rovnûÏ tak i zamûstnancÛm úﬁadu, kteﬁí zaji‰Èovali celou pﬁípravu a samotn˘ prÛbûh voleb.
Dûkujeme rovnûÏ v‰em obãanÛm, kteﬁí se voleb zúãastnili, za vyjádﬁení jejich politického názoru a za podporu sv˘ch kandidátÛ.
Petr Dlabal, starosta
Jana Kochová, tajemnice

www.vitkovice.ostrava.cz, www.ostrava-vitkovice.eu, www.tvova.cz

RADNICE INFORMUJE
¤editel mûstské policie Mgr. Jiﬁí Vesel˘ tragicky zahynul pﬁi autonehodû
Nehoda se stala 18. ﬁíjna kolem 9.50 na dálnici A4 mezi jihopolsk˘mi mûsty Vratislav
a Katowice u vesnice Lipowa. „Hor‰í zprávu jsem ani dneska nemohl dostat. Je to tragédie,“ ﬁekl primátor Petr Kajnar. Jiﬁí Vesel˘ nastoupil do funkce letos v ãervenci a minul˘
t˘den pﬁedstavil novou koncepci mûstské policie. Ta poãítá s v˘razn˘m nárÛstem okrskáﬁÛ, tedy stráÏníkÛ, kteﬁí by mûli trvale pod sv˘m dohledem urãit˘ úsek ve mûstû.
V naplÀování koncepce, kterou minul˘ t˘den schválila rada, se bude pokraãovat. Pﬁed
sv˘m pﬁíchodem k ostravské mûstské policii vedl Vesel˘ policejní ‰kolu v Hole‰ovû a ﬁadu
let pÛsobil také jako námûstek ﬁeditele Policie âR v Ostravû.

Seznamte se s Odborem organizaãních, vnitﬁních vûcí a kultury
„âinnost na‰eho odboru je opravdu rÛznorodá,“ pﬁedstavuje Odbor organizaãních, vnitﬁních vûcí a kultury jeho vedoucí Jiﬁina Matûjová. „Zaji‰Èujeme chod sekretariátÛ tajemnice a pana starosty, máme oddûlení matriky, pﬁijímáme Ïádosti o obãansk˘ prÛkaz. Spadá pod nás podatelna, ohla‰ovna, kde se lidé hlásí k trvalému pobytu, a pokladna. Provozujeme kopírku, která je k dispozici jak zamûstnancÛm, tak obãanÛm. Zaji‰Èujeme
v˘stupy z rady a zastupitelstva a zpracováváme podklady pro zpravodaj.
Patﬁí k nám hospodáﬁsk˘ úsek, kter˘ se stará o údrÏbu a zvelebování radnice i pracovi‰tû v Zengrovû ulici. RÛznorodost na‰í ãinnosti jen dokresluje
fakt, Ïe se zab˘váme i oblastí kultury, máme na starost poãítaãovou síÈ radnice a ﬁe‰íme i pﬁestupky obyvatel.“
Za tímto krátk˘m v˘ãtem ãinností se skr˘vá velké mnoÏství práce.
VÏdyÈ jen pokud jde o matriãní události, jsou Vítkovice díky porodnici ve
Vítkovické nemocnici velk˘m matriãním obvodem. „Nejde jen o samotné
narození, ale o to, Ïe zaznamenáváme podstatné zmûny v prÛbûhu Ïivota.
U svobodn˘ch matek napﬁíklad zaﬁizujeme urãení otcovství dítûte… PoJiﬁina Matûjová kud jde o uzavﬁení manÏelství, nejenÏe provádíme záznam, ale také oddáváme v na‰í krásné obﬁadní síni i mimo ni. UÏ jsme mûli svatbu napﬁíklad
v Sadu JoÏky JabÛrkové, v místní restauraci i na vysok˘ch pecích. A zapisujeme samozﬁejmû také rozvody i úmrtí.“
A k tomu se v rámci odboru ovûﬁují kopie, provádí se spisová sluÏba a od zaãátku roku je k dispozici také Czech
POINT. „Tento terminál obãanÛm umoÏÀuje komunikovat z jednoho místa s úﬁady a získat v‰echny informace
o údajích, které o nich vede stát v centrálních registrech. To znamená, Ïe si obãan mÛÏe odnést ovûﬁené v˘stupy
z Ïivnostenského a obchodního rejstﬁíku, z katastru nemovitostí a z rejstﬁíku trestÛ,“ uzavírá v˘ãet kaÏdodenních
ãinností odboru Jiﬁina Matûjová, která v‰ak upozorÀuje na to, Ïe ãas od ãasu do toho v‰eho je‰tû vstoupí povinnost
pﬁipravit volby. „Jen málokdo si dokáÏe pﬁedstavit, kolik mravenãí práce stojí za pﬁípravou voleb, na kolik detailÛ je
tﬁeba myslet a kolik hodin pﬁíprav pﬁedchází okamÏiku, neÏ obãané vstoupí do volebních místností… Volby pﬁipravujeme v souladu s harmonogramem Ministerstva vnitra âR. VÏdy jde o desítky úkonÛ, o nichÏ voliãi nemají ani tu‰ení. NeÏ jim do schránky pﬁijde obálka s volebními lístky, musíme zajistit a vyﬁe‰it spoustu zdánliv˘ch maliãkostí,
bez nichÏ by volby nemohly ﬁádnû probûhnout.“ Je tﬁeba plnit úkoly dané volebním zákonem a vyhlá‰kou, pﬁipravit
sliby a ãestná prohlá‰ení pro ty, kteﬁí mají b˘t voleni, zorganizovat zasedání stanovené zákonem, zajistit podepsání
pﬁedpisÛ a vyhlá‰ky. Starosta jmenuje zapisovatelky, jsou zvoleni pﬁedseda, místopﬁedseda a ãlenové volební komise. „Ná‰ odbor je povinen cel˘ ten kolobûh ﬁídit,“ pokraãuje paní Matûjová. „Musíme zajistit objekty, v nichÏ budou
volební místnosti, a tyto místnosti pak vybavit. KdyÏ pﬁijdou hlasovací lístky, na jejichÏ distribuci uÏ ãeká âeská
po‰ta, sáãkujeme tak dlouho, dokud není v‰e hotovo. KaÏd˘ obãan totiÏ musí mít obálku s lístky do pﬁedem daného
termínu, zpoÏdûní není moÏné. A kdyÏ si uvûdomíte, Ïe máme zhruba 5600 voliãÛ…“ OkamÏikem voleb v‰ak pro
Odbor organizaãních, vnitﬁních vûcí a kultury cel˘ maraton nekonãí. Je tﬁeba zajistit jejich ﬁádn˘ prÛbûh, uzavﬁít volební místnosti a v následujících dnech dokonãit celou tu mravenãí práci, o které je ﬁeã. A mezi tím v‰ím samozﬁejmû
vykonávat v‰echnu tu bûÏnou práci, kterou za vás nikdo jin˘ neudûlá…
Lenka Gula‰iová

Informace k prodeji pozemkÛ v tzv. koloniích
V souãasné dobû se pﬁipravuje prodej pozemkÛ – zastavûn˘ch ploch pod domy v tzv. koloniích (probíhá mapování území – zápis staveb, nepovolené stavby, pﬁístavby atd., následné zhotovení geometrick˘ch plánÛ
pro rozdûlení a slouãení pozemkÛ).
Podrobné informace budou v‰em poskytnuty pﬁi „mapování území“ osobnû zamûstnanci Odboru majetkového a finanãní kontroly a Odboru v˘stavby, Ïivotního
prostﬁedí a vodního hospodáﬁství Úﬁadu mûstského obvodu Vítkovice.
Îádosti o prodej pozemkÛ – zastavûn˘ch ploch pod
domy – musí podat spoluvlastníci domu spoleãnû. Îádosti jiÏ pﬁijímáme, ale prodej bude probíhat aÏ po zamûﬁení, rozdûlení stavebních pozemkÛ a zápisu pﬁípadn˘ch staveb do katastru nemovitostí, tedy v následujících letech.
Îádost o prodej samostatn˘ch pozemkÛ pod „zádveﬁím“ podá ten, komu zádveﬁí náleÏí.
Samostatnému prodeji musí pﬁedcházet schvalování
zámûru prodat nemovitost zastupitelstvem mûstského

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

obvodu, souhlas Rady mûsta Ostravy s prodejem, zveﬁejnûní zámûru prodeje nemovitosti, geometrické zamûﬁení a schválení geometrického plánu katastrálním úﬁadem, zpracování znaleckého posudku. Z uvedeného tedy
vypl˘vá, Ïe se jedná o ãasovû dlouhodob˘ proces.
Prodej zahrad prozatím nebude s nejvût‰í pravdûpodobností realizován. Kupní cenu nelze sdûlit, protoÏe
není známa v˘mûra zastavûné plochy pod domem, která
musí b˘t geometricky zamûﬁena, a není známa ani cenová mapa pro pﬁí‰tí rok (v leto‰ním roce k prodeji nedojde).
O prodej mohou poÏádat v‰ichni zájemci, ale je tﬁeba
upozornit, Ïe není v silách odboru prodat v‰echny pozemky najednou. Postupovat se tedy bude v pracovním
poﬁádku.
S pﬁípadn˘mi dotazy se mohou obãané obracet na zamûstnance Odboru majetkového a finanãní kontroly
Úﬁadu mûstského obvodu Vítkovice.
Miroslava Horváthová,
vedoucí Odboru majetkového a finanãní kontroly

Ruská bez pﬁejezdu
¤idiãi jistû s povdûkem vnímají fakt, Ïe Ruská ulice
„pﬁi‰la“ o jeden ze Ïelezniãních pﬁejezdÛ, které komplikovaly prÛjezd Vítkovicemi. Takzvaná horká kolej pro
pﬁepravu horkého tekutého Ïeleza, jejíÏ provoz v posledních letech trápil v pﬁib˘vající ostravské dopravû ﬁadu ﬁidiãÛ i cestujících MHD, patﬁí od záﬁí definitivnû minulosti. Pﬁitom spojovací kolej ãíslo 1, tedy takzvaná horká
kolej, mûla v historii Vítkovic v˘znamnou roli 119 let.
SlouÏila jako dÛleÏitá trasa pro dopravu Ïeleza uÏ od
nejstar‰ích vysok˘ch pecí do ocelárny a pozdûji také pro
dopravu cestujících ze Svinova na osobní vlakové nádraÏí a dále do Dolní oblasti Vítkovic. Lenka Gula‰iová

Svoz velkoobjemov˘ch odpadÛ
Ve spolupráci s odborem komunálních sluÏeb, dopravy a bytov˘m ÚMOb Vítkovice poskytuje i v leto‰ním
roce firma OZO Ostrava s. r. o. kontejnery na velkoobjemové odpady z domácnosti. Obãané zde mohou bezplatnû odloÏit svÛj nepotﬁebn˘ velkoobjemov˘ odpad.
Plán na rozmístûní
velkoobjemov˘ch kontejnerÛ - Vítkovice
Místo pﬁistavení - datum - poãet kontejnerÛ
U Cementárny u domu ã. 31
18. 11. 1
U kﬁiÏovatky ulic Rostislavova, Holubova
18. 11. 1
U kﬁiÏovatky ulic Maixnerova, Pasteurova
19. 11. 1
Ulice ·tramberská ve dvoﬁe u domu ã. 2
19. 11. 1
Ulice Starobní - u b˘valé samoobsluhy
20. 11. 1
Na Obvodu - parkovi‰tû vedle popelnic
20. 11. 1
Ulice Sirotãí u domu ã. 39
21. 11. 1
Ulice Sirotãí u domu ã. 45
21. 11. 1
U kﬁiÏovatky ulic Sirotãí, Taviãská
24. 11. 1
U kﬁiÏovatky ulic ·alounova, Nerudova
24. 11. 1
U kﬁiÏovatky ulic Ryskova, Floriánova
25. 11. 1
U kﬁiÏovatky ulic Nerudova, ObráncÛ míru
25. 11. 1
Zengrova u parãíku
26. 11. 1
U kﬁiÏovatky ulic OkruÏní, ObráncÛ míru
26. 11. 1
U kﬁiÏovatky ulic Taviãská, Erbenova (u garáÏí) 27. 11. 1
U kﬁiÏovatky ulic Oceláﬁská, Sirotãí
27. 11. 1
U kﬁiÏovatky ulic Sovova, Závodní
28. 11. 1
U kﬁiÏovatky ulic Holubova, Thomayerova
28. 11. 1
Celkem:
18
Pﬁistavení kontejneru vÏdy do 10.00 hod .
Odvoz druh˘ den po 10.00 hod.
Do kontejneru na velkoobjemové odpady patﬁí: televizory, ledniãky, praãky, Ïdímaãky, mrazniãky, vysavaãe, rádia, koberce, stoly, Ïidle, skﬁínû, matrace, vany,
dﬁezy, sanitární keramika, lustry, pneumatiky apod.
Do tûchto kontejnerÛ v Ïádném pﬁípadû neukládejte
cihly, kamení, stavební sut‘, odpady ze zelenû, komunální a nebezpeãn˘ odpad.
Jinak je moÏno bezplatnû velkoobjemové odpady celoroãnû odkládat ve sbûrném dvoﬁe v ulici Nerudovû 49,
Ostrava-Vítkovice v tûchto dnech:
Pondûlky
12.00 hod. - 16.30 hod.
Stﬁedy
12.00 hod. - 14.00 hod.
Pátky
12.00 hod. - 14.00 hod.
Poslední soboty v dan˘ch mûsících od 8.00 hod. do
12.00 hod. BliÏ‰í informace podává: pan Pavel Huãala tel. ã. 599 453 241.
Pavel Huãala, referent Odboru KSDaB
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·KOLSTVÍ
Pravnuãka Sigmunda Freuda
ve vítkovické kovárnû
V rámci mezinárodního Sympozia prostorov˘ch
forem Ostrava 2008, které poﬁádala Soukromá stﬁední umûlecká ‰kola AVE ART Ostrava, nav‰tívila stoletou vítkovickou kovárnu i sochaﬁka, malíﬁka, grafiãka a tvÛrkynû medailí Jane McAdam Freud, pravnuãka proslulého psychoanalytika Sigmunda Freuda. Nositelka slavného jména byla i ãlenkou poroty,
která vytvoﬁená díla hodnotila.
Lenka Gula‰iová

„Rostislavce” nepomohou jen dílãí opravy,
ale projekt globální rekonstrukce
Základní ‰kola Ostrava-Vítkovice v ulici Rostislavovû 7, kterou nav‰tûvuje 198 ÏákÛ, se pot˘ká
se ‰patn˘m stavem budov. „JiÏ ve chvíli, kdy jsme
tuto ‰kolu v roce 1991 pﬁevzali od pÛvodního zﬁizovatele, kter˘m byl Úﬁad mûstského obvodu Ostrava-Jih, nebyl stav objektÛ tohoto zaﬁízení dobr˘,“ ﬁíká Marie Braková, vedoucí Odboru finanãního, rozpoãtu a ‰kolství. „Proto Úﬁad mûstského
obvodu Ostrava-Vítkovice v letech 1992 - 2008
uvolnil na opravy v rámci této ‰koly 14 mil. Kã,
které byly investovány napﬁíklad do zﬁízení nové
kotelny, venkovního hﬁi‰tû, nové ‰kolní jídelny,
nátûru stﬁechy, do rekonstrukce parket v tûlocviãnû, provedení sanaãních omítek... Pﬁes to v‰echno
se nepodaﬁilo ‰kolu uvést do vyhovujícího stavu.“
Kamenem úrazu je v této chvíli budova, v níÏ
jsou uãebny prvních tﬁíd. „Provádût jen dílãí opravy je v danou chvíli bezpﬁedmûtné,“ pokraãuje paní Braková. „Je tﬁeba provést globální rekonstruk-

ci, která by problémy vyﬁe‰ila jednou provÏdy.“
Projekt na v˘mûnu oken a zateplení hlavní budovy
je jiÏ zpracován. Nyní se zpracovává projekt na rekonstrukci budovy z ulice Holubovy. O budovû,
kde probíhá v˘uka prvních tﬁíd, se musí rozhodnout, zda se odstraní a postaví nová, nebo bude
stávající budova zrekonstruována. Zpracované
projekty budou slouÏit jako podklad k Ïádostem
o dotace ze státního rozpoãtu a rozpoãtu mûsta Ostravy, které budou podávány v prÛbûhu pﬁí‰tího
roku. Pﬁípadnû se obvod pokusí získat finanãní
podporu v rámci fondÛ Evropské unie. „Jde nám
o to, aby ‰kola mohla pokraãovat v tom dobrém,
co je pro ni charakteristické. A tím je v˘uka sportovcÛ - mlad˘ch hokejistÛ a vytváﬁení tréninkového zázemí pro florbalisty,“ uzavírá paní Braková
s tím, Ïe obvod bude v souãasné dobû podporovat
i rozvoj nejrÛznûj‰ích zájmov˘ch krouÏkÛ organizovan˘ch v rámci této ‰koly.
Lenka Gula‰iová

KULTURA
Radostná triãka v knihovnû
Pﬁíjemné prostﬁedí na‰í knihovny zaplnila snad
stovka náv‰tûvníkÛ. Pﬁed knihovnou lákala náhodné
náv‰tûvníky pohodová skupina Strawberry jam, bubínky znûly ve sluneãném odpoledni a zvaly na jarmark vûcí vyroben˘ch dûtmi. Dûtsky pÛvabná dílka
teì zdobí mnohé domácnosti. Triãka, která novodobí
mecená‰i vydraÏili, si odnesli jejich autoﬁi poté, co je
na malé módní pﬁehlídce pﬁedvedli. Peníze z draÏby

budou pouÏity opût na barvy a v˘tvarné materiály
pro dal‰í dûti. Pﬁítomni byli i studenti Stﬁední umûlecké ‰koly na Podûbradovû ulici, kteﬁí pomáhali
s malováním. Kdo mne zná, tu‰í, Ïe jsem Ïivotní kaskadér, coÏ vytu‰ily i knihovnice a „poctily“ mne rolí
draÏitele! Byla to kláda! Poprvé v Ïivotû! Ale zvládlo se to, atmosféra byla bájeãná, kladívko odklepávalo ceny pﬁekvapivû vysoké! Autoﬁi a spoluautoﬁi se

nám pﬁedstavovali, obhajovali své vodní svûty, kovbojské motivy i ty nûÏnû kytiãkové. Triãko za mne
vydraÏil mÛj student Pavel Bﬁezinsk˘ a máme z toho
oba radost. ·koda, Ïe tu radost nemohou proÏít ti,
kteﬁí byli pozváni, ale nedostavili se. Je krásné nejen
dárky dostávat, ale darovat je pﬁíjemnûj‰í, jen to jsme
se je‰tû nenauãili... Lenka Kocierzová, kronikáﬁka
O foto jsem poÏádala knihovnu:

Listopadov˘ program v knihovnû
Do 14. 11. máte poslední moÏnost zhlédnout ojedinûlou v˘stavu fotografií amerického fotografa Chada
Evanse Wyatta ROMA RISING - Romské obrození.
Dal‰í v˘stavou, kterou jsme pro vás pﬁipravili, je kolektivní v˘stava fotografÛ z Ostravy, ·v˘carska a Nûmecka s v˘stiÏn˘m názvem „Vítkovická - ulice rok
2000“. V˘stava se koná ve spolupráci a za finanãní
podpory ÚMOb Ostrava-Vítkovice a je vûnována 100.
v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic na mûsto.
25. 11. - 30. 12.
úter˘ 25. 11. 17.00 - vernisáÏ v˘stavy
Akce poﬁádané v rámci projektu
„Knihovna je kamarád“:
Zvíﬁata, zvíﬁata... - kvízová soutûÏ
15. 10. - 30. 11.
Malujeme zvíﬁata – beseda s ilustrátorem Adolfem
Dudkem
stﬁeda 12. 11., 10.00
Maska - v˘tvarná dílna; v˘roba masek
úter˘ 18. 11., 14.30 - 15.30
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To je mÛj Alík, Micka - v˘stava zvíﬁátek spojená s fotografickou dílnou a v˘stavou fotografií
27. 11. - 28. 11., 14.30 - 16.00
Uãíme se s poãítaãem - celoroãní kurz pro dûti, které se
chtûjí seznámit se základy práce na PC. BliÏ‰í informace v knihovnû.
stﬁeda 12. 11., 14.00 - 15.00
stﬁeda 19. 11., 14.00 - 15.00
Toník, Aniãka nechtûjí ãíst - veﬁejné ãtení v prostorách komunitního centra Bíl˘ nosoroÏec, o.p.s., Îelezná 606/12, Hulváky;
ãtvrtek 20. 11., 16.00
V listopadu uÏ poãasí neb˘vá takové, jaké bychom si
pﬁáli, zato nastává ideální ãas uvelebit se nûkde v teple
s kníÏkou. Pﬁijìte si ji vybrat k nám do knihovny!
Na závûr je‰tû malá ukázka fotografií z vydaﬁeného
„Jarmarku“, kter˘ knihovna uspoﬁádala 8. 10. 2008 ve
spolupráci s poboãkami Mar. Hory, Fifejdy a Pﬁívoz.
Do knihovny srdeãnû zve
D. Butorová a kolektiv knihovnic

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

Podzim v ostravském
hotelu ATOM
Pokud si právû
plánujete, kam vyrazíte s rodinou
nebo s pﬁáteli, budou se vám hodit
následující informace. I kdyby byl
leto‰ní
podzim
kdovíjak ‰ediv˘
a de‰tiv˘, v hotelu
ATOM bude záﬁit
v‰emi
barvami
a hlavnû bude mít
sto chutí…
Pﬁesnû na svatého Martina, 11. 11. 2008, bude v rámci Svatomartinského vína hostÛm hotelu pﬁedstaveno mladé
víno prezentované tﬁemi nejv˘znamnûj‰ími moravsk˘mi vinaﬁsk˘mi spoleãnostmi. Pﬁíjemn˘ veãer s novû narozen˘m vínem a gastronomick˘mi
pochoutkami, jejichÏ úkolem je chuÈovû dokreslit
v˘jimeãnost tohoto nápoje bohÛ, bude provázen
hudbou i úvodním slovem zástupcÛ spoleãností
Víno Mikulov, Znovín Znojmo a Vinné sklepy
Valtice. Vinaﬁi pozitivnû hodnotí bohatou vinotéku hotelu, která obsahuje více neÏ 200 druhÛ kvalitních vín (velmi dobrou pozici zde mají právû
vína moravská). „Na‰i vinotéku neustále roz‰iﬁujeme, protoÏe z pﬁání na‰ich hostÛ je vidût, Ïe osvûta a propagace vín, na nichÏ se hotel ATOM
intenzivnû podílí, zaznamenaly v Moravskoslezském kraji úspûch. Zájem o kvalitní vína roste,“
ﬁíká ﬁeditel hotelu ATOM Lubomír Bárta.
Znovín Znojmo se pak do hotelu ATOM pomyslnû vrátí o pár dnÛ pozdûji, kdy budou vína této
spoleãnosti doprovázet gastronomickou akci s názvem Myslivecké halali. Ve dnech 19. a 20. 11.
totiÏ bude hotel ATOM útoãi‰tûm v‰ech gurmánÛ, které oslovuje perfektnû a s fantazií upravená
zvûﬁina.
Lenka Gula‰iová

Dejme br˘le Africe
„Tak a posílám své br˘le do Afriky!“ prohlásila
s úsmûvem paní Hana Skulinová. Zdravotní sestra
z ostravské Oãní kliniky Lexum, která zde v minulém t˘dnu podstoupila operaci obou oãí, tak
v Ostravû odstartovala akci s názvem Dejme br˘le
Africe. Jde o sbírku, jejímÏ úkolem je shromáÏdit
co nejvíce funkãních dioptrick˘ch br˘lí, které uÏ
jejich majitelé nenosí ãi nepouÏívají, a poslat je lidem v nemocnici v Itibo v Keni, kterou zﬁizuje organizace ADRA. Pokud poãet br˘lí pﬁev˘‰í poptávku z Itiba, poputují dal‰í br˘le do organizace
Vision Aid Overseas, která má za tímto úãelem
rovnûÏ vybudovanou síÈ distribuãních míst.
Organizátorem sbírky Dejme br˘le Africe je
v rámci âeské republiky právû Oãní klinika Lexum, která celou akci zahájila ve své poboãce
v âesk˘ch Budûjovicích. Právû odtud poslali br˘le do Afriky také Petr Kotvald, Tomá‰ Krejãíﬁ
a Jiﬁí Mádl, kteﬁí letos na klinice Lexum podstoupili operace oãí stejnû jako paní Hana Skulinová.
„Jsem moc ráda, Ïe uÏ br˘le nepotﬁebuji, ale je‰tû
vût‰í radost mi dûlá vûdomí, Ïe jsem br˘le jen tak
neodloÏila do ‰uplíku a Ïe pomohou nûkomu, kdo
je opravdu potﬁebuje,“ dodává.
Celá sbírka je ãasovû neomezena, lidé tak mohou
v následujících dnech své nepo‰kozené br˘le pﬁinést do poboãek kliniky Lexum v Ostravû, v Praze
a âesk˘ch Budûjovicích.
Lenka Gula‰iová

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

Digitální vysílání Local TV PLUS
PﬁibliÏnû za tﬁi roky zahalí âeskou republiku analogová tma. Na v‰ech vysílaãích bude ukonãeno analogové vysílání. Zaãne nová éra digitálního vysílání televize.
JiÏ dnes mÛÏete sledovat digitální televizi ‰íﬁenou
terestriálnû, tj. pozemnû v systému DVB-T spoleãnosti âeské radiokomunikace a. s. V multiplexu A z vysílaãe ve Slezské Ostravû na vodárnû na 39 kanále – a to
programy âT 1, âT 2, âT 24, âT SPORT a TV NOVA. V létû zaãal vysílat digitálnû i vysílaã v Ho‰tálkovicích spoleãnosti Czech digital Group v multiplexu B programy – TV PRIMA, Z1, TV Public a TV
Oãko.
PrÛkopníkem digitálního vysílání na Moravû je
v‰ak spoleãnost B PLUS TV a. s., která zaãala digitálnû vysílat z Klimkovic jako první 9. kvûtna 2005.
Technicky spoleãnost zabezpeãuje lokální televizní
vysílání pro sesterskou firmu LOCAL TV plus s.r.o.,
která je drÏitelkou 14 licencí pro TV vysílání. Spoleãnost dále provozuje více neÏ 50 TV vysílaãÛ a pﬁevádûãÛ, prostﬁednictvím kter˘ch ‰íﬁí programy televizí
PRIMA, âT 1 a âT 2.
Pro zaji‰tûní pokraãování vysílání jednotliv˘ch lokálních televizí pﬁipravila spoleãnost LOCAL TV
PLUS podmínky pro zaji‰tûní digitálního vysílání.
Pro své partnery pﬁipravila spoleãnost LOCAL TV
PLUS moÏnost pokraãování ve vysílání v digitálním
klímkovickém multiplexu. V podstatû nabídla vysílací ãasy pro zájemce v souãasném vysílání na kanále
LOCAL TV PLUS (v nabídce set-op-boxu oznaãen
LTV 1), kter˘ uÏ dnes mÛÏete sledovat a pﬁebírají ho
analogové vysílaãe v Bru‰perku a Nové Bûlé. Cel˘
projekt je koncipován volnû a záleÏí na stávajících analogovû vysílajících jiÏ zmiÀovan˘ch lokálních televizích a dal‰ích subjektech, zda do tohoto systému
vstoupí. Vysílání LOCAL TV PLUS je kompletnû odbavováno z Klimkovic. Jedná se v podstatû o spojení
doposud samostatného vysílání lokálních televizí do
jednoho celku, pﬁiãemÏ jako doposud se pﬁedpokládá
vysílání t˘denních blokÛ jednotliv˘ch lokálních televizí v pﬁedem stanoven˘ch ãasech. Vysílání je nepﬁetrÏité a tak si diváci tu svoji lokální televizi mohou najít kaÏd˘ den dopoledne od 6.00 do 12.00, odpoledne
od 12.00 do 18.00 nebo ve veãerních hodinách od
18.00 do 24.00. Od pÛlnoci do rána do 6.00 se pﬁedpokládá opakované vysílání z minulého t˘dne. Toto je
první fáze zaji‰tûní digitálního vysílání, kdy je program LOCAL TV PLUS vysílán digitálnû z Klimkovic a taky podle moÏnosti pﬁijímán na digitálním pﬁijímaãi pomocí set-op-boxu. Toto vysílání je v‰ak také
digitálnû trasováno na vysílaãe jednotliv˘ch lokálních
televizí a zde pﬁeklopeno do stávajícího analogového
vysílání daného vysílaãe, tj. kanálu v UHF pásmu.

V souãasné dobû toto vysílání pﬁebírá LTV Bru‰perk
a LTV Nová Bûlá. V praxi to pak znamená, Ïe bez jakékoliv zmûny budou na analogov˘ch pﬁijímaãích vidût diváci minimálnû do ukonãení analogového vysílání v âeské republice vysílání LOCAL TV PLUS, tj.
vysílání jednotliv˘ch lokálních televizí. Navíc je program vysílání LOCAL TV Plus doplnûn o vysílání
pÛlhodinového Magazínu PLUS o dûní v regionu
a pﬁipravuje se vysílání sportovnho regionálního pÛlhodinového poﬁadu SPORT PLUS.
V souãasné dobû tak mohou diváci sledovat v tﬁíhodinovém pravidelnû se opakujícím bloku tyto 30minutové poﬁady:
Magazín PLUS,
LTV Bru‰perk,
LTV Klimkovice,
LTV Vratimov,
LTV Nová Bûlá
a LTV Pﬁíbor.
V dal‰í etapû vysílání pﬁibude:
LTV Bílovec,
Kabelová televize Kopﬁivnice.
V jednání jsou dal‰í subjekty, jako SdruÏení obcí
Povodí Ondﬁejnice a Studénka.
V˘sledkem bude vysílání ‰estihodinového t˘denního bloku v ãasech jak je uvedeno v˘‰e. V souãasné
dobû jde v podstatû o zku‰ební vysílání, ve kterém by
se mûly drobné nedostatky provázející vysílání odstranit.
Teprve v závûreãné fázi, aÏ pﬁed ukonãením analogového vysílání, mÛÏe b˘t analogov˘ vysílaã dané lokální televize pﬁeveden na digitální vysílaã. Ale opût
bude záviset pouze na rozhodnutí jednotliv˘ch provozovatelÛ lokálních televizí. Po pÛlroãních zku‰enostech je pravdûpodobné, Ïe bude staãit pouze klimkovick˘ vysílaã, kter˘ je umístûn na kopci u Sanatoria
Klímkovice a pokr˘vá sv˘m signálem znaãné území
vãetnû celého Ostravska. Podle e-mailov˘ch zpráv je
toto vysílání bûÏnû pﬁijímáno aÏ v RoÏnovû pod Radho‰tûm, Havíﬁovû ãi Fr˘dku-Místku. V pﬁípadû slabého pﬁíjmu klimkovického digitálního vysílání staãí
pouze anténu pootoãit smûrem na Klimkovice.
V souãasné dobû má Mûstsk˘ obvod Vítkovice
smlouvu se spoleãností FABEX, která vysílá na kabelové televizi UPC, tuto ov‰em v souãasné dobû obãané Vítkovic nemohou na sv˘ch obrazovkách sledovat.
V rámci tohoto vysílání dostávají Vítkovice prostor
cca 2 minuty a ne v‰echny dÛleÏité informace jsou odvysílány. Proto stojí za úvahu, zda by se nemûla na‰e
mûstská ãást pﬁipojit k dal‰ím obcím a mûstÛm na‰eho
kraje a vysílat zajímavosti ze Ïivota obce v pÛlhodinov˘ch blocích, které se t˘dnû obmûÀují.
Ing. Kamil Bednáﬁ

Umûní léãí
Dne 25. záﬁí 2008 se v 10.00 hodin prostory jídelny dûtského oddûlení Vítkovické nemocnice rozzáﬁily barevn˘mi lunetami s motivy jídla a stolování. Byly vytvoﬁeny v rámci projektu Dûti dûtem a dûtiãkám 2008.
Autory jsou studenti ZU· V. PetrÏelky v Ostravû-HrabÛvce pod vedením ak. mal. Karola Hercíka. Pﬁítomné
rodiãe, studenty, starostu Petra Dlabala a zdravotnické pracovníky pﬁivítal primáﬁ dûtského oddûlení MUDr.
Jan BoÏensk˘.
Úsmûvné a veselé obrazy urãitû budou tû‰it i léãené dûti, protoÏe fantazie dûtské du‰e je bez hranic a barevné sny vyvolané obrázky je odvedou od bolesti a stesku po domovû.
Lenka Kocierzová, kronikáﬁka
Foto: L. Kocierzová a K. Hercík
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Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Nová koncepce
Mûstské policie Ostrava

Pﬁi spalování biologického odpadu mÛÏe docházet k poru‰ování hned nûkolika právních norem soubûÏnû. Je-li obãan pﬁistiÏen pﬁi pálení jiMûstská policie Ostrava zmûní svou práci. Vy- ného materiálu neÏ povoleného zákonem, je udápl˘vá to z nové koncepce na období 2009 – lost stráÏníky oznámena pﬁíslu‰nému správnímu
2013, která byla pﬁedloÏena a následnû schvále- orgánu pro podezﬁení ze spáchání pﬁestupku,
na radou mûsta Ostravy v uplynul˘ch dnech.
kdy hrozí pokuta aÏ do v˘‰e 150 000 Kã.
Jejím cílem je zefektivnit práci stráÏníkÛ tak,
aby byli mnohem více vidût v ulicích v‰ude tam,
Rvaãka v bytû
kde je to tﬁeba, udûlat z mûstské policie v mnoDne
4.
9.
2008
byla hlídka mûstské policie pﬁihem vût‰í míﬁe sluÏbu obãanÛm mûsta.
Koncepce pﬁinese ﬁadu zmûn zejména v orga- volána do ulice Erbenovy v Ostravû-Vítkovinizaãní struktuﬁe mûstské policie vãetnû niÏ‰ího cích, kde podle oznamovatele na linku 156 mûlo
poãtu vedoucích pozic, finanãní úspory a zmûny docházet k fyzickému napadání v jednom z bytÛ.
v náplni práce ãásti stráÏníkÛ. Tou nejv˘znam- V nûm se nacházelo celkem pût osob a mezi dvûnûj‰í a pro obãany nejpodstatnûj‰í zmûnou je ma pﬁítomn˘mi muÏi do‰lo k hádce, která nározsáhlé nav˘‰ení poãtu stráÏníkÛ - okrskáﬁÛ, slednû vyústila ve rvaãku. Zranûn˘ muÏ (65 let)
kteﬁí provádûjí v˘kon sluÏby v urãité vymezené sedûl na posteli, mûl podlitiny pod oãima, natrlokalitû, ve svém rajonu. V˘kon sluÏby prostﬁed- Ïené ucho a odûv mûl potﬁísnûn krví. Útoãník jej
nictvím okrskáﬁÛ má ﬁadu nesporn˘ch v˘hod, nûkolikrát udeﬁil pûstí, pﬁiãemÏ jej srazil k zemi,
a to zejména pro samotné obãany. Ti budou pﬁi pádu se napaden˘ udeﬁil hlavou do skﬁínû.
v mnohem uÏ‰ím kontaktu s tûmi „sv˘mi“ okr- Útoãník (43 let) se dosud nacházel v bytû, av‰ak
skáﬁi, budou vûdût, na koho se mohou v pﬁípadû popíral, Ïe by zranûného muÏe napadl. StráÏníci
potﬁeby obrátit, a také budou vûdût, jak byla kon- zranûnému poskytli první pomoc a zavolali sanitku, která jej pﬁevezla do nemocnice. Na místo
krétní vûc ﬁe‰ena.
Na území mûstského obvodu Vítkovice je pﬁivolali také Policii âR, která událost dále ‰etﬁí.
v souãasné dobû zﬁízen 1 okrsek, kde na klid
a veﬁejn˘ poﬁádek dohlíÏí 1 okrskáﬁ. Av‰ak do
budoucna v rámci nové koncepce Mûstské policie Ostrava je v tomto obvodû plánováno zﬁízení
6 okrskÛ a nav˘‰ení poãtu okrskáﬁÛ na 10.
Cílem tohoto kroku je v podstatû jediné - aby
kaÏd˘ obãan na‰eho mûsta znal „svého stráÏníka“ a s dÛvûrou se na nûj obracel, kdykoli bude
potﬁebovat jeho pomoc.

Pálení listí a trávy
Jen letos pﬁijali stráÏníci mûstské policie na
250 oznámení o pálení rostlinného odpadu, zakládání ohÀÛ, obtûÏování d˘mem a kouﬁem.
S pﬁíchodem podzimu, kdy vrcholí práce na zahrádkách, tento poãet pravdûpodobnû znaãnû
vzroste. Pﬁitom pálení spadaného listí, rostlinn˘ch zbytkÛ nebo dokonce plo‰né vypalování
trávy je zakázáno.
Stejnû jako hasiãi varují pﬁed moÏn˘m vznikem poÏárÛ pﬁi tûchto ãinnostech, Mûstská policie Ostrava upozorÀuje obãany, Ïe pálením rostlinného odpadu se mohou dopustit pﬁestupku.
Biologicky rozloÏiteln˘ odpad ze zahrad by mûl
b˘t pﬁednostnû kompostován v místû vzniku, jak
to ukládá zákon o odpadech. V otevﬁen˘ch ohni‰tích je moÏné spalovat jen dﬁevo, dﬁevûné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva urãená v˘robcem, pﬁiãemÏ nesmí b˘t kontaminovány chemick˘mi látkami (zákon ã. 86/2002
Sb., O ochranû ovzdu‰í). Má-li obãan vût‰í
mnoÏství spadaného listí nebo suché trávy, má
moÏnost odvézt je do sbûrného dvora firmy OZO Ostrava, a.s. (pro obãany mûsta Ostravy se
jedná o bezplatnou likvidaci odpadu). BliÏ‰í informace k tomuto lze dohledat na internetov˘ch
stránkách www.ozoostrava.cz, popﬁ. na bezplatné telefonní lince 800 020 020.
Obdobné podmínky pﬁitom platí také pﬁi rozdûlávání ohníãkÛ k opékání. Ty navíc nesmí b˘t zakládány v men‰í vzdálenosti, neÏ 50 metrÛ od lesa.
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Napadl stráÏníka
StráÏník mûstské policie si dne 11. 9. 2008
v podveãer v‰iml muÏe (21 let), kter˘ se pohyboval na ulici Bivojovû ve Vítkovicích. JelikoÏ ten
odpovídal popisu osoby hledané policií, vyzval
jej k prokázání totoÏnosti. MuÏ ale spolupracovat oãividnû nechtûl a zaãal utíkat. StráÏník ho
zaãal okamÏitû pronásledovat. Podezﬁel˘ muÏ ale zﬁejmû nemûl ãisté svûdomí, neboÈ stráÏníka,
kter˘ jej dobûhl, udeﬁil pûstí. V dal‰ích útocích
mu bylo zabránûno donucovacími prostﬁedky.
Násilníkovi v‰ak bylo i to málo, opakovanû na
stráÏníka útoãil, a proto mu byla nasazena pouta.
Co muÏe vedlo k takovému ãinu, kdyÏ se nakonec ukázalo, Ïe v seznamu hledan˘ch osob nefiguruje, je pﬁedmûtem dal‰ího ‰etﬁení. MuÏ byl
pﬁedán Policii âR.

Netop˘ﬁi, Ïelvy
i dvoumetrov˘ had
Odchyty zvíﬁat
Velk˘m problémem v‰ech vût‰ích mûst je zv˘‰en˘ v˘skyt toulav˘ch zvíﬁat, která ohroÏují zdraví a Ïivot obãanÛ, mohou b˘t nositeli infekcí,
rÛzn˘ch nemocí a v neposlední ﬁadû ohroÏovat
bezpeãnost a plynulost silniãního provozu. Proto
je nutné tato zvíﬁata odchytit a na nezbytnû nutnou dobu izolovat od ohroÏeného okolí. V Ostravû provádí odchyty volnû pobíhajících psÛ, koãek i jin˘ch zvíﬁat pracovníci odchytu Mûstské
policie Ostrava. Odchycená zvíﬁata jsou pak umisÈována do karanténních kotcÛ útulku v Ostravû-Tﬁebovicích, pﬁedávána Záchranné stanici
v Barto‰ovicích nebo pﬁedávána jin˘m organizacím, které se specializují na ochranu zvíﬁat.
V leto‰ním roce bylo do konce srpna odchyceno jiÏ 1047 zvíﬁat, z toho 831 psÛ. Mezi zajímavé pﬁípady patﬁí napﬁíklad odchyt plazÛ, jako
jsou gekon obrovsk˘, uÏovka levhartí, uÏovka

obojková nebo ãervená. Z koÏe‰inov˘ch zvíﬁat
jsou to vût‰inou kuny, veverky i li‰ky. Z jin˘ch
to jsou jeÏci, netop˘ﬁi, zajíci nebo Ïelvy. Kuriózním pﬁípadem je odchyt ze dne 8. 9. 2008, kdy
byla v Ostravû-Radvanicích odchycena nejvût‰í
uÏovka svûta, uÏovka thaivanská. Tento plaz,
kter˘ dorÛstá do délky 150 - 180 cm, v˘jimeãnû
aÏ 250 cm, utekl svému chovateli a zabydlel se
v hromadû dﬁeva. UÏovku nalezli obãané, kteﬁí
pﬁivolali odchytáﬁe. Ti hada pﬁevezli do ostravského útulku, kde si ho posléze pﬁevzal jeho chovatel.

Mûstsk˘ kamerov˘ systém
Mûstsk˘ monitorovací systém je jedním z velk˘ch pomocníkÛ ostravské mûstské policie (první kamery byly nainstalovány jiÏ v roce 1996 na
Masarykovû námûstí v centru Ostravy). Praxe
dokazuje, Ïe volba této technologie byla správn˘m krokem v boji proti kriminalitû a pﬁi zabezpeãování veﬁejného poﬁádku. Mûstská policie
Ostrava má k dispozici monitorovací kamerov˘
systém 63 kamer, jejichÏ záznamy jsou vyhodnocovány na 7 vyhodnocovacích pracovi‰tích.
Prostor, kter˘ je monitorován, je vÏdy oznaãen
tak, aby obãané vûdûli, Ïe se nacházéjí v lokalitû,
kde dûní zachycují kamery. VÏdy jde o veﬁejná
prostranství, popﬁ. veﬁejnû pﬁístupné prostory.
Informace o umístûní jednotliv˘ch kamer
mûstského monitorovacího kamerového systému v Ostravû jsou pro obãany dostupné na internetov˘ch stránkách Mûstské policie Ostrava
www. mpostrava.cz .
Na území mûstského obvodu Vítkovice je 7
kamer situovan˘ch v ulicích Halasova, ObráncÛ
míru, Zengrova, Lidická, Sirotãí, na námûstí Jiﬁího z Podûbrad a na Mírovém námûstí. Vyhodnocovací pracovi‰tû pro zábûry z tûchto kamer je umístûno ve sluÏebnû mûstské policie v ulici Lidické. Jen v leto‰ním roce byla na základû zábûrÛ z kamer stráÏníky zji‰tûno a následnû ﬁe‰eno
11 protiprávních jednání, aÈ uÏ se jednalo o dopravní pﬁestupky, naru‰ování veﬁejného poﬁádku
nebo krádeÏe. Na základû zábûrÛ kamer stráÏníci
ve Vítkovicích do konce záﬁí zadrÏeli 2 osoby
podezﬁelé ze spáchání trestného ãinu a 3 osoby
hledané Policií âR.
A co mûstsk˘ monitorovací kamerov˘ systém
v obvodu Vítkovice zaznamenal? Napﬁíklad dva
muÏe, kteﬁí v lednu leto‰ního roku pod mostem
v Ostravû-Vítkovicích odﬁezali kabel z dﬁevûného sloupu. Netu‰ili ov‰em, Ïe jsou doslova pod
dozorem, neboÈ si vybrali místo zabírané kamerov˘m systémem mûstské policie. Oba v˘teãníky stráÏníci pﬁedali pﬁivolan˘m policistÛm.
V záﬁí 2008 kamery zachytily mladíka, po kterém pátrala Policie âR, neboÈ utekl z diagnostického ústavu. Hoch skonãil na obvodním oddûlení Policie âR, odkud byl pﬁevezen zpût do ústavu. Díky kamerám, ale také díky profesionalitû
a pohotové reakci stráÏníkÛ se v ﬁíjnu podaﬁilo
zadrÏet muÏe, kter˘ v Ostravû-Vítkovicích odcizil osobní motorové vozidlo.
Texty na této stranû pﬁipravila
Vladimíra Kejdová, úsek anal˘z a vnûj‰ích
vztahÛ Mûstské policie Ostrava
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Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Domácí násilí

Desáté leto‰ní Síto

Moravskoslezsk˘ kraj je uÏ tradiãnû první na
Ïebﬁíãku domácího násilí a následnû pﬁípadÛ
vykázání. Jen v prvním pololetí tohoto roku
bylo ze spoleãného obydlí vykázáno 68 osob
(vloni 129). V Ústeckém kraji ‰lo o 51 pﬁípadÛ
(vloni v pololetí 40), ve Stﬁedoãeském kraji
o 36 pﬁípadÛ (vloni 44).
I proto nováãci v ﬁadách policistÛ absolvovali v prÛbûhu ﬁíjna semináﬁe, jejichÏ hlavním tématem je ﬁe‰ení domácího násilí. Jen
velmi dobrou prací policistÛ i v‰ech zainteresovan˘ch sloÏek, vãetnû veﬁejnosti, se podaﬁí eliminovat následnou traumatizaci obûti
i poskytnout dokonalou pomoc. Právû to je
cílem pﬁedná‰ek, které jsou zamûﬁeny pﬁedev‰ím na vysokou úroveÀ poskytnuté pomoci
obûti. Ta v‰ak mnohdy agresora chrání. Proto je nezbytné, aby policista domácí násilí
rozeznal, byl vnímav˘ vÛãi atmosféﬁe i reakcím aktérÛ pravdûpodobného domácího násilí. Tûmito pﬁípady se v Ostravû zab˘vá skupina ﬁádovû sedmi desítek policistÛ jednotliv˘ch základních útvarÛ, které realizují institut „vykázání (zákazu vstupu)”. Pro pﬁipomenutí, oprávnûní „vykázání” je umoÏnûno
zákonem od 1. ledna 2007. Agresor je vykázán z obydlí na dobu deseti dnÛ, lhÛtu nelze
zkrátit ani na základû Ïádosti obûti. Policisté
následnû provádûjí kontroly dodrÏování rozhodnutí.
O tom, Ïe ostrav‰tí policisté dûlají svou práci
dobﬁe, svûdãí tﬁetí místo v soutûÏi Evropské sítû prevence kriminality o nejlep‰í projekt roku
2007. Bronzovou pﬁíãku získal projekt „komplexní ﬁe‰ení problematiky domácího násilí
v podmínkách Policie âR v Ostravû”.
Nejde v‰ak jen o policisty. Velmi dÛleÏitá je
nulová tolerance k domácímu násilí ze strany
veﬁejnosti, která je o tématu aktuálnû informována.

Desáté leto‰ní Síto probûhlo desátého dne
desátého mûsíce roku 2008. Ostravské speciální bezpeãnostní opatﬁení je v˘jimeãné v mnoha
smûrech. S policisty pohotovostního poﬁádkového odboru v rámci akce spolupracují policisté ostravsk˘ch obvodních oddûlení i dopravního inspektorátu. âásti mûsta jsou hermeticky
uzavﬁeny desítkami policistÛ, kteﬁí detailnû
kontrolují v‰echna vozidla i osoby. Cílem opatﬁení je eliminace trestné ãinnosti i protiprávního jednání ﬁidiãÛ. Prioritou je téÏ sníÏení
poãtu osob ﬁídících motorová vozidla pod vlivem alkoholu ãi dal‰ích návykov˘ch látek. Orientaãní dechové zkou‰ky jsou provádûny
plo‰nû. Policisté disponují detekãními prostﬁedky ke zji‰tûní ovlivnûní ﬁidiãe drogou.
Do desátého Síta bylo nasazeno 40 policistÛ
pohotovostního poﬁádkového odboru, dopravního inspektorátu, obvodních oddûlení Ostrava-HrabÛvka, Ostrava-Zábﬁeh, Ostrava-Vítkovice. V prÛbûhu Síta bylo zkontrolováno 445
vozidel i 311 osob. Policisté zjistili 9 ﬁidiãÛ ovlivnûn˘ch alkoholem, ‰est osob ﬁídilo vozidla
ovlivnûno omamnou a psychotropní látkou
(drogou). Policisté zadrÏeli pût osob podezﬁel˘ch ze spáchání trestného ãinu ohroÏení pod
vlivem návykové látky. Rekordmanem je 43let˘ muÏ ﬁídící motorové vozidlo znaãky ·koda
Fabia v PlzeÀské ulici v 2.10 hodiny dne 11.
10. Provedená dechová zkou‰ka stanovila hodnotu 1,78 promile. O ﬁidiãsk˘ prÛkaz „pﬁi‰lo”
pût ﬁidiãÛ. Tﬁi ﬁidiãi se snaÏili policistÛm ujet,
zásahové vozidlo dostihlo dva z nich. Za pﬁestupky v dopravû bylo uloÏeno 19 blokov˘ch
pokut v celkové v˘‰i 10 100 korun.
Ze v‰ech v˘‰e uveden˘ch faktÛ je zﬁejmé, Ïe
intenzivní bezpeãnostní opatﬁení jednoznaãnû
pﬁispívají k zaji‰tûní bezpeãnûj‰ích silnic ve
mûstû. V kaÏdodenních kontrolách na silnicích
bude Policie âR pokraãovat.

¤idiãské prÛkazy – upozornûní

Senioﬁi, nepou‰tûjte domÛ
cizí osoby!
Akce Kmet
Ostrav‰tí policisté provûﬁují zavrÏeníhodné
trestné ãiny páchané na seniorech. Pachatelé
vyuÏívají dÛvûﬁivosti dﬁíve narozen˘ch lidí
a tûÏí z jejich osamûlosti. Jen v záﬁí do‰lo
v Ostravû k 28 takov˘m skutkÛm, pﬁi nichÏ obûti nezﬁídkakdy pﬁi‰ly o své celoÏivotní
úspory. Pﬁedmûtná trestná ãinnost je dlouhodobûj‰ího charakteru, pachatele se pod rÛzn˘mi záminkami dostávají do pﬁíznû seniorÛ.
Záminkou mÛÏe b˘t vrácení pﬁeplatku za
energie, v˘hra v soutûÏi, prodej zboÏí, tzv.
podobní prodejci.
ZavrÏeníhodné jednání tûchto pachatelÛ
provûﬁoval také t˘m ostravsk˘ch policistÛ zaﬁazen˘ch do akce Kmet. Na konci nároãného
provûﬁování patnácti trestn˘ch ãinÛ tak stál
44let˘ muÏ. Ve dvou pﬁípadech mu dokonce
„pomáhala” 39letá Ïena.
Senioﬁi, ve vlastním zájmu, nepou‰tûjte do
bytu cizí osoby pod Ïádnou záminkou!
Jak se tedy zachovat?
1. Buìte maximálnû nedÛvûﬁiví k cizím lidem. Nikdy nepou‰tûjte do bytu (domu) cizí
osobu! Nikdy neotvírejte automaticky dveﬁe,
nevíte-li, kdo je za nimi. Nevpou‰tûjte do bytu cizí lidi. I na pohled sympatick˘ ãlovûk nemusí mít vÏdy dobré úmysly. I pokud vás cizí
ãlovûk oslovuje jménem, popﬁípadû zná dal‰í
va‰e osobní informace, nevûﬁte mu.
2. V‰ímejte si svého okolí. Mûjte na viditelném místû v‰echna potﬁebná telefonní ãísla Policie âR, Hasiãi, Záchranná sluÏba... Na ulici se nesnaÏte zabránit útoãníkovi, napﬁíklad
ve fyzické obranû obûti, bezpeãnûj‰í je zavolat linku 158.
3. Pokud jdete nûkam, kde to neznáte, vÏdy
sdûlte svÛj zámûr jiné osobû. Pokud k vám
má pﬁijít cizí ãlovûk, poÏádejte známého (pﬁíbuzného, souseda) o jeho pﬁítomnost u jednání.
4. S sebou na nákup noste pouze nejnutnûj‰í
obnos penûz. Peníze si nenechávejte ve vût‰ím mnoÏství doma. Neinformujte okolí
o mnoÏství penûz, svém majetku.
5. Nenoste dohromady doklad totoÏnosti
(obãansk˘ prÛkaz) spolu s penûzi a kreditní
kartou. Nenoste je na povrchu nákupních ta‰ek, kabelek. Nechoìte blízko okraje vozovky s ta‰kou pﬁes rameno smûrem do silnice,
hrozí nebezpeãí, kdy pachatel ta‰ku strhne
z ramene a odcizí ji. Nikdy nepﬁijímejte doprovod neznám˘ch lidí. Vyh˘bejte se neosídlen˘m místÛm.
6. Pokud pouÏíváte kreditní kartu, nepi‰te si
PIN na kartu ãi své doklady.
Texty na této stranû pﬁipravila
por. Bc. Gabriela Holãáková,
tisková mluvãí ﬁeditelství Policie âR Ostrava
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SPORT
Vítkoviãtí volnostylaﬁi vítûzí
Dne 27. záﬁí probûhlo v Brnû pﬁedposlední 4. kolo
I. ligy v zápase ve volném stylu seniorÛ. Vítkovick˘m zápasníkÛm se podaﬁilo zvítûzit a vytvoﬁit si
pﬁed posledním kolem v Praze ‰estibodov˘ náskok
pﬁed druh˘m Brnem.
V sobotu 11. ﬁíjna se v Meziboﬁí konal mezinárodní turnaj o pohár mûsta Meziboﬁí v zápase ﬁeckoﬁímském. Zápasilo se v kategoriích pﬁípravka a Ïenské
sloÏky. Do Meziboﬁí odcestovala skupina 11 zápasníkÛ TJ Sokol Vítkovice. Turnaje se zúãastnilo 152
zápasníkÛ z 15 oddílÛ a dvou státÛ.
Mladí vítkoviãtí zápasníci se v této konkurenci dokázali prosadit, kdyÏ zvítûzili v ‰esti hmotnostních
kategoriích. V celkovém hodnocení druÏstev vítkoviãtí obsadili 5. místo.
V nedûli 12. ﬁíjna zápasili volnostylaﬁi na Ïínûnkách v Hradci Králové, kde se zúãastnili mezinárodního turnaje Aquasalon. Turnaje se zúãastnila stovka
zápasníkÛ z 15 oddíkÛ a tﬁí státÛ. I v Hradci Králové
se vítkoviãtí dokázali prosadit, kdyÏ získali dvû zlaté, jednu stﬁíbrnou a tﬁi bronzové medaile.
Roman Piskoﬁ

hﬁi‰ti, pﬁipravovala rozhovory, mapovala zákulisí.
Nálada byla v˘borná, pﬁipravené obãerstvení mizelo
z pultíkÛ, toãilo se pivko, hrála Ïivá hudba – zkrátka
vydaﬁené odpoledne.
Urputné boje o co nejlep‰í umístûní se protáhly do
pozdûj‰ích veãerních hodin, kdy starosta a zastupitel
pan Karol Hercík vyhlásili vítûze. Velmi nás tû‰í, Ïe
letos zvítûzilo druÏstvo hráãÛ, zastupujících úﬁad.
Druzí se umístili obãané Vítkovic, tﬁetí byli uãitelé
ze Z· Rostislavova. âtvrtá pﬁíãka patﬁila uãitelÛm
Z· ·alounova, za nimi pak muÏstvo Pohoda.
Holky z na‰í ‰koly, tj. Ïeny reprezentující na‰e mateﬁinky, sice obsadily ‰esté místo, ale zato mûly nejvût‰í podporu u publika a byly také nejatraktivnûji
obleãené. Tento desát˘ roãník oblíbeného sportovního klání byl uspoﬁádán také jako jedna z akcí ke 100.
v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic na mûsto, jejichÏ oslavy
konãí letos v prosinci.
Ilona Bergerová

Podzimní volejbal
Dne 21. 10. 2008 se uskuteãnil jiÏ desát˘ roãník
oblíbeného volejbalového turnaje, kter˘ kaÏdoroãnû
poﬁádá komise pro ‰kolství, kulturu, tûlov˘chovu
a mládeÏ pﬁi Radû MOb Vítkovice.
Ten leto‰ní – podzimní se opût uskuteãnil v nafukovací hale na hﬁi‰ti Z· Rostislavova 7 a tamtéÏ ve
‰kolní tûlocviãnû. Zahájení a pﬁivítání hráãÛ i divákÛ
si vzal na starost pan Petr Dlabal, starosta obvodu,
poté ﬁeditelka ‰koly pﬁedstavila startující druÏstva
a bylo provedeno rozlosování. Hráãi za mohutného
povzbuzování sv˘ch fandÛ rozehrávali jeden zápas
za druh˘m, pﬁicházeli noví diváci, pﬁijela i kabelová
televize Fabex, která aÏ do veãera natáãela dûní na

Vítkovick˘ Sokol slavil
Koncem záﬁí a zaãátkem ﬁíjna probûhlo v âeském
domû ve Vítkovicích SOKOLENÍ. Probíhalo témûﬁ
cel˘ t˘den jako „Dny otevﬁen˘ch dveﬁí“ a kaÏd˘ den
byl jinak sportovnû zamûﬁen.
Nejvût‰í úspûch a také nejvût‰í úãast mûly akce pro
dûti. Bylo to ve stﬁedu 1. 10. a dopoledne bylo nazváno „Hrajeme si v tûlocviãnû“. Zúãastnilo se ho asi 30
dûtí z mateﬁsk˘ch ‰kol. Odpoledne probûhly hned
dvû akce, jedna v tûlocviãnû pro dûti od 6 do 10 let

s názvem „Pojìte sportovat“ a druhá v taneãním sále
pro dûti od 6 do 10 let s názvem „Holduj tanci, pohybu“.
Po tomto nároãném t˘dnu jsme rychle pﬁipravovali
dal‰í dvû v˘znamné akce. První z nich byl slavnostní
koncert dne 17. ﬁíjna v Akcentu v Ostravû-HrabÛvce
ke 25. v˘roãí zaloÏení souboru ODRA. Byl nazván
„Od Tû‰ína k Opavû“ a vûnovali jsme ho 90. v˘roãí
vzniku âSR. V programu vystoupily jako hosté dûti
ze svinovského souboru OPAVIâKA s vedoucí Svatavou Bohu‰ovou, z domácí jednoty vystoupil dûtsk˘
soubor PORUBKA, soubor ODRA a taneãní skupina
VÍTKOV·TÍ SOKOLI pod vedením Anny BuroÀové. TaneãníkÛm hrála cimbálová muzika s primá‰em
Janem Osobou a v programu zazpívala i Ïenská skupina ODRY. Soubory pﬁedvedly tance a taneãní pásma z povodí ﬁeky Odry, jak napovídal i název poﬁadu
- to je z Tû‰ínska, Opavska a La‰ska.
Diváci pﬁijali 90minutov˘ program s velkou pozorností a s ãast˘m potleskem, kter˘ zaznûl i uprostﬁed taneãních ãísel. Na pódiu se vystﬁídalo 76 úãinkujících taneãníkÛ, zpûvákÛ a muzikantÛ. V závûru
poﬁadu byli ocenûni nejdéle ãinní ãlenové ODRY
a gratulanti ze Sokolské Ïupy Moravskoslezské a ze
spﬁátelen˘ch folklorních souborÛ popﬁáli OD¤E dal‰í dlouhá léta úspû‰né ãinnosti. Po poﬁadu se v‰ichni
vãetnû hostÛ se‰li na pﬁátelském posezení v âeském
domû, kde vzpomínali a rekapitulovali léta strávená
s ODROU.
Dal‰í akcí byla úãast ODRY i VÍTKOVSK¯CH
SOKOLÒ na Ïupním turistickém v˘stupu na Godulu
v Tû‰ínsk˘ch Beskydách. Tam pﬁi‰li sokol‰tí turisté,
aby si pﬁipomnûli u památníku 90. v˘roãí vzniku
âSR. Po ukonãení slavnostního aktu obû skupiny
v‰em pﬁítomn˘m zatanãily pﬁed hotelem Ondrá‰
a pﬁispûly tak k radostnému ukonãení celé akce, kterou zorganizovala Sokolská Ïupa Beskydská Jana
âapka a Tûlocviãná jednota Sokol âesk˘ Tû‰ín.
Anna BuroÀová, Sokol Vítkovice

Mûstsk˘ stadion ve Vítkovicích slaví sedmdesátiny (3)
Jdeme s dobou –
místo koupali‰tû umûl˘ trávník
A jsme uÏ v posledním desetiletí na‰eho h˘ãkaného miláãka! Samozﬁejmû, Ïe jsme fÛru akci, uskuteãnûn˘ch na na‰em stadionû, opomenuli, ale ty nejv˘znamnûj‰í v sedmdesátiletém Ïivotû jsme nezapomnûli.
Musíme pﬁipomenout, Ïe na stadionû b˘val prostor
i pro odbíjenou (Vítkovice hrály nejvy‰‰í soutûÏ)
a právû na na‰em stadionû se hrával i volejbal na nejvy‰‰í úrovni, tﬁeba se zde hrálo mezistátní utkání
âeskoslovensko – Japonsko.
Souãástí stadionu je rovnûÏ tenisov˘ areál, jak˘m
se mÛÏe pochlubit jen málokter˘ klub v republice.
Na stadionû b˘valo i koupali‰tû hojnû nav‰tûvované a mlad‰í generaci pﬁipomeneme, Ïe b˘valo v prostoru dnû‰ního fotbalového hﬁi‰tû a umûlou travnatou plochou, vedle koupali‰tû b˘valo je‰tû ‰kvárové
fotbalové hﬁi‰tû. Místo toho jsou nyní na stadionû
vedle hﬁi‰tû s umûlou trávou tréninkové travnaté plochy pro tréninky buì atletÛ nebo fotbalistÛ. PÛvodnû
byla mezi tribunou a ‰kvárov˘m hﬁi‰tûm taková proluka, která neposlouÏila nikomu, takÏe dne‰ní uspoﬁádání je na stadionû rozhodnû úãelnûj‰í a prospû‰nûj‰í. Poté, co byl bazén koupali‰tû nûkolik let zasypáván zeminou, se na jeho místû uskuteãnil uÏ dal‰í
moderní sen nejbliÏ‰í budoucnosti: zmínûné hﬁi‰tû
s umûl˘m trávníkem! Jak ﬁíkají odborníci, byl to pokus, kter˘ stál za to! ProtoÏe Vítkovické Ïelezárny
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ukrojily kus stadionu ze strany od LedÀáãku, zaniklo
pÛvodní travnaté ãtvrté fotbalové hﬁi‰tû. TakÏe dnes
jsou na Mûstském stadionû ve Vítkovicích tﬁi fotbalové hrací plochy – hlavní trávník s umûl˘m vyhﬁíváním, umûlá travnatá plocha na místû b˘valého koupali‰tû a dal‰í travnatá plocha hﬁi‰tû na Zengrovû ulici.

Proã ne Stadion Emila Zátopka?
Îijeme souãasností a finanãní náklady na údrÏbu
a provoz takového kolosu, jako je Mûstsk˘ stadion
ve Vítkovicích, jsou znaãné, jdou zﬁejmû do milionÛ,
o tom není nejmen‰ích pochyb. Po zásluze stadion
zmûnil oficiální název i majitele. Stadion, v celém
sportovním svûtû znám pﬁedev‰ím kaÏdoroãními závody atletÛ „Zlatá tretra”, je financován z prostﬁedkÛ
mûsta Ostravy. Ov‰em alespoÀ na okraj, v podtitulku
by si jak tento stadion, tak Emil Zátopek zaslouÏili,
aby stadion nesl jeho jméno.
KdyÏ totiÏ vstoupíme do areálu stadionu, narazíme
na pamûtní bustu nejslavnûj‰ího ãeskoslovenského
atleta v‰ech dob, EMILA ZÁTOPKA. Je na‰ím rodákem z nedaleké Kopﬁivnice, patnáctinásobn˘m mistrem âeskoslovenska, je drÏitelem 50 ãeskoslovensk˘ch a 18 svûtov˘ch rekordÛ. Ostravské sportovní
publikum si pﬁímo zamiloval a dodejme, Ïe dokázal
i mnohé fanou‰ky z fotbalové aféry odlákat k atletice
a pﬁedev‰ím tûm závodÛm, v nichÏ sám Emil Zátopek startoval. Byl prÛkopníkem atletické lásky OstravanÛ, která prakticky pﬁeÏívá aÏ do dne‰ních dnÛ

je‰tû v novûj‰í a modernûj‰í kráse, kterou svûtové
mítinky Zlaté tretry kaÏdoroãnû nabízejí. Ne, nelze
zapomenout na jeho olympijská vítûzství, závody,
v nichÏ se stal svûtov˘m a evropsk˘m ‰ampiónem,
i na nezanedbateln˘ fakt, Ïe byl ve sv˘ch nejlep‰ích
letech tﬁikrát vyhlá‰en nejlep‰ím sportovcem svûta!
Bylo to v letech 1949, 1951 a 1952.
Není a je‰tû dlouho nebude vût‰ího a úspû‰nûj‰ího
sportovce, neÏli byl Emil Zátopek. V roce 1975 mu
jako prvnímu ãeskému sportovci byla Mezinárodním
v˘borem Fair play pﬁi UNESCO udûlena Cena Pierra
de Coubertina...
(mi)

Dana a Emil Zátopkovi uÏ tentokrát jenom v hledi‰ti,
ale na vítkovickém stadionu sledovali závody Zlaté
tretry jako vÏdy velmi pozornû, se zaujetím. Byla to
jedna z posledních náv‰tûv manÏelÛ Dany a Emila
Zátopkov˘ch na závodech ZT v Ostravû...
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DùTSK¯ KOUTEK - CIHLÁâEK
Milé dûti,
tentokrát rychle zaãnu vyhlá‰ením vítûze
soutûÏe z minulého mûsíce, protoÏe uÏ se
nemohu doãkat, abych vám povûdûl, co se
mi pﬁihodilo pﬁi jedné podveãerní procházce v Sadu JoÏky JabÛrkové. Ale teì k tomu,
kdo si zaslouÏil slibenou odmûnu. Bylo to
jednoduché, protoÏe jen jediné dítko ze zúãastnûn˘ch znalo na v‰echny otázky správnou odpovûì. Nejãastûji jste chybovaly
v odpovûdi na otázku ã. 8 – kter˘ z uveden˘ch ÏivoãichÛ tráví více ãasu spánkem
pﬁes den – tak vûzte, Ïe to je lenochod. TakÏe pro odmûnu si mÛÏe tentokrát pﬁijít Pavel Kryl z Krmelína (9 let). Doufám, Ïe vás
ostatní to neodradí.
A teì k tomu, co jsem uÏ „nakousl”... Víte, mám psa, vlastnû fenku. Aniãka se jmenuje. Chodím s ní samozﬁejmû co nejãastûji
ven a nejradûji právû do zmínûného parku.
A protoÏe jsem slu‰n˘ pejskaﬁ, vÏdy po
Aniãce uklidím. No a právû pﬁedevãírem,
kdyÏ to bylo zapotﬁebí, sehnul jsem se, a co
nevidím... malinkého jeÏeãka. CoÏ o to,
vím, Ïe v tomto parku je jeÏkÛ více, zrovna
nedávno jsem jednoho odná‰el zpût od cesty, kam se zatoulal, ale tenhle jeÏeãek byl
váÏnû malink˘. Vzpomnûl jsem si, Ïe jsem
nûkde ãetl, jak musí b˘t jeÏek velk˘, aby
mûl ‰anci pﬁeÏít nadcházející zimu. Chvíli
jsem maliãkého pozoroval a rozhodoval se,
co s ním. Zájem o nûj mûla i Aniãka, ale tro‰ku jin˘ neÏ já. Nakonec jsem pﬁesvûdãil
sám sebe, vzal jsem to jeÏãí batole domÛ,
nakrmil jsem je (nejdﬁíve jsem si ale zjistil,
co mu mohu k jídlu dát) a na druh˘ den jsem
jej odvezl do záchranné stanice pro handy-

Pozvánka na koncert
Základní umûlecká ‰kola dr. Leo‰e Janáãka
v Ostravû-Vítkovicích vás srdeãnû zve na koncert duchovní hudby, kter˘ se bude konat dne
9. prosince v ﬁímskokatolickém kostele sv. Pavla na Mírovém námûstí v Ostravû-Vítkovicích
v 18.00 hodin. Vystoupí komorní orchestr uãitelÛ ‰koly. Na programu zazní skladby L. Boccheriniho, G. P. Telemanna, J. Stamice a J. Kladicze.
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capovaná zvíﬁátka v Barto‰ovicích. Tam mi
potvrdili, Ïe by „mÛj” jeÏeãek zimu rozhodnû nepﬁeÏil, protoÏe byl pﬁíli‰ mal˘ a mûl
malou váhu. Mám teì blaÏen˘ pocit, Ïe
jsem zachránil jednoho milého tvoreãka.
A protoÏe jsem toho zachraÀování pln˘, posílám vám fotku drobeãka, kter˘ teì uÏ urãitû zimu pﬁeÏije a jistû pak bude vypu‰tûn
tam, kde mu nebude hrozit, Ïe skonãí pod
koly automobilÛ. A taky mne pﬁi tom napadl
úkol pro vás - namalujte mi jeÏeãka, jak jej

znáte nebo si pﬁedstavujete anebo napi‰te,
ãím si myslíte, Ïe se jeÏek krmí, zdalipak se
ukládá k zimnímu spánku, prostû v‰echno
to, co o jeÏcích víte. Urãitû by mne i ostatní
dûti potû‰il i nûjak˘ krátk˘ pﬁíbûh ãi pohádka o jeÏeãkovi, kterou byste napsali... TakÏe
pln˘ zvûdavosti ãekám na va‰e v˘tvory.
A nezapomeÀte, blíÏí se doba, kdy nás
i ostatní zvíﬁátka budou moc potﬁebovat...
Zdravím v‰echny dûti
Vá‰ Cihláãek

Pekelné Vánoce v Avionu
Myslíte, Ïe Vánoce jsou je‰tû stále daleko?
Jsou i nejsou… Na nákup kapra a vánoãního
stromeãku si skuteãnû je‰tû poãkáme, ale
pﬁedvánoãnímu shonu a stresu, zvlá‰È v obchodních centrech, se asi neubráníme uÏ
v nejbliÏ‰ích dnech. A právû tento fakt si uvûdomuje i vedení ostravského Avion Shopping Parku... „Byli bychom rádi, kdyby se
nám letos podaﬁilo vytvoﬁit v celém areálu
atmosféru prav˘ch ãesk˘ch Vánoc, která by
náv‰tûvníky nejen uklidÀovala, ale i motivovala k pohádkovému proÏití pﬁedvánoãního
ãasu adventního a moÏná i samotného ·tûdrého dne. Proto jsme pro v‰echny malé i velké pﬁipravili od 22. listopadu naprosto originální a Ïivou „Pekelnou v˘stavu“ ãertÛ, které známe z oblíben˘ch pohádek Josefa Lady,“ ﬁíká Kateﬁina JeÏková, ﬁeditelka
Avion Shopping Parku v Ostravû-Zábﬁehu.
V prostorech obchodní galerie tak lidé uvidí
hned nûkolik postaviãek ãertÛ, které vytvoﬁila praÏská spoleãnost Mozart. Ta vyrábí kulisy napﬁíklad pro âeskou televizi nebo nûRedakãní rada:
ing. Leo‰ Adamík
Jan Okoun, Lenka Kocierzová, Ilona Bergerová
Miroslav Kracík
Lenka Gula‰iová, Ing. Kamil Bednáﬁ
Josef Mikolá‰
Autor piktogramÛ ak. malíﬁ K. Hercík

která známá divadla. Ladovi pekelníci zde
budou v klidu hrát karty nebo pﬁikládat do
kotle. A aby pohoda byla dokonalá, nebude
v Avionu chybût ani prav˘ Lucifer, pﬁedãítající vánoãní pohádky, ãi pekelná babiãka
s voÀav˘m cukrovím.
Lenka Gula‰iová
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