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PF 2009
Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
a hodně pracovních i osobních úspěchů
v novém roce
za sebe,
všechny členy zastupitelstva
a zaměstnance úřadu
přeje
Petr Dlabal
starosta Městského obvodu Vítkovice

Uspávání brouãkÛ
Dne 30. 11. 2008 se se‰li dûti a dospûlí z na‰eho obvodu v parku. Mateﬁská ‰kola Prokopa Velikého ve spolupráci s kulturní komisi a úﬁadem mûstského obvodu uspoﬁádaly k pﬁipomenutí 100letého v˘roãí pov˘‰ení obce na mûsto a 90. v˘roãí zaloÏení samostatného âeskoslovenského státu lampionov˘ prÛvod s uspáváním brouãkÛ. Dûtem se lampionov˘ prÛvod velmi líbil, tím víc, Ïe celá akce byla zakonãená
krásn˘m ohÀostrojem.
Jana Smutná, ﬁeditelka M·

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

RADNICE INFORMUJE
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Dne 19. listopadu se uskuteãnilo 15. zasedání zastupitelstva na‰eho obvodu. Z celkového poãtu 15 se
doslavilo 14 ãlenÛ zastupitelstva (1 se omluvil pro
nemoc), takÏe zastupitelstvo bylo pro toto jednání
usná‰eníschopné. O ãem vítkoviãtí zastupitelé rozhodovali a jak hlasovali, se dozvíte z níÏe uvedeného
pﬁehledu.
Zastupitelstvo MOb Vítkovice:
1. vzalo na vûdomí informativní zprávu k dotazÛm,
pﬁipomínkám a podnûtÛm vznesen˘m na 14. zasedání ZMOb Vítkovice dne 22. 9. 2008;
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 1, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
2. vzalo na vûdomí zápis z 12. jednání Kontrolního
v˘boru ZMOb Vítkovice, konaného dne 24. 9.
2008;
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
3. vzalo na vûdomí zápis z 11. zasedání Finanãního
v˘boru ZMOb Vítkovice, konaného dne 10. 11.
2008;
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
4. rozhodlo o poskytnutí pÛjãky ze sociálního fondu;
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
5. vzalo na vûdomí informativní zprávu o pohledávce spol. s r. o. ASOGRUP;
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
6. schválilo rozpoãtová opatﬁení dle pﬁedloÏené dÛvodové zprávy;
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
7. schválilo rozbory hospodaﬁení MOb Vítkovice
k 30. 9. 2008;
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se
zdrÏeli 2 zastupitelé)
8. rozhodlo uzavﬁít dohodu o splátkách pohledávky
z nájmu podle pﬁedloÏeného návrhu ã. OKSDaB/Hr/22/2008;
(v˘sledek hlasování: pro 11, proti 0, hlasování se
zdrÏeli 2 zastupitelÛ)
9. rozhodlo vzdát se práva a prominout pohledávku
podle pﬁedloÏeného návrhu ã. OKSDaB/
Hr/14/2008;
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1 zastupitel)
10. rozhodlo prodat nemovitosti na adrese Zengrova
20, Ostrava-Vítkovice;
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se
zdrÏeli 2 zastupitelé)
11. rozhodlo prodat nemovitosti na adrese Rudná 28,
Ostrava-Vítkovice;
(v˘sledek hlasování: pro 8, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 6 zastupitelÛ)
12. rozhodlo ãásteãnû revokovat své usnesení ã.
358/14 ze dne 22. 9. 2008 a v návaznosti na usnesení ã. 290/12 ze dne 16. 6. 2008, jako alternativní ﬁe‰ení, zaﬁadit budovu na adrese ·tramberská
6, Ostrava-Vítkovice do projektu Integrovaného
plánu rozvoje mûsta;
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
13. rozhodlo prodat nemovitost – pozemek parc. ã.
581/4, k. ú. Vítkovice;
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
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14. rozhodlo prodat nemovitost – pozemek parc. ã.
815/2, k. ú. Vítkovice;
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
15. rozhodlo prodat nemovitost - pozemek parc. ã.
811, k. ú. Vítkovice;
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se
zdrÏeli 2 zastupitelé)
16. rozhodlo prodat nemovitost - pozemek parc. ã.
789, k. ú. Vítkovice;
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
17. rozhodlo prodat ãást pozemku parc. ã. 242/1, novû oznaãenou jako pozemek parc. ã. 242/1, k. ú.
Vítkovice;
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1 zastupitel)
18. rozhodlo prodat nemovitost - ãást pozemku parc.
ã. 358/2, novû oznaãenou jako pozemek parc. ã.
358/6, k. ú. Vítkovice;
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1 zastupitel)
19. rozhodlo prodat nemovitost - pozemek p. ã.
487/11, k. ú. Zábﬁeh-VÎ;
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 5, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
20. rozhodlo prodat nemovitosti - ãást pozemku
parc. ã. 527/4, novû oznaãenou jako pozemek
parc. ã. 527/4 a ãást pozemku parc. ã. 527/6, novû
oznaãenou jako pozemek parc. ã. 527/6, v‰e v k.
ú. Vítkovice;
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1 zastupitel)
21. rozhodlo prodat nemovitost - pozemek parc. ã.
480/1, k. ú. Vítkovice;
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 4, hlasování se
zdrÏel 1 zastupitel)
22. rozhodlo o zámûru prodat nemovitost - pozemek
parc. ã. 607/2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava a vydalo souhlasné stanovisko k pﬁipravovanému
prodeji nemovitosti - pozemku parc. ã. 550, k. ú.
Vítkovice;
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1 zastupitel)
23. rozhodlo o zámûru prodat nemovitost – pozemek
parc. ã. 248/23 k. ú. Vítkovice;
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
24. rozhodlo o zámûru prodat nemovitost - pozemek
p. p. ã. 500/32, k. ú. Zábﬁeh-VÎ;
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se
zdrÏeli 2 zastupitelé)
25. vydalo nesouhlasné stanovisko k zámûru mûsta
Ostravy prodat nemovitost - pozemek parc. ã. st.
5161, zast. plocha a nádvoﬁí o v˘mûﬁe 19 m2, k. ú.
Zábﬁeh-VÎ;
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
26. vydalo nesouhlasné stanovisko k zámûru mûsta
Ostravy prodat nemovitost - ãást pozemku parc.
ã. 348/9, k. ú. Vítkovice;
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1 zastupitel)
27. vydalo souhlasné stanovisko k zámûru mûsta Ostravy prodat nemovitosti - pozemek parc. ã. st.
916/2 a pozemek parc. ã. st. 4704, v‰e v k. ú. Zábﬁeh-VÎ; (v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0,
hlasování se zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
28. vzalo na vûdomí informativní zprávu o ãinnosti
starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za období
III. ãtvrtletí 2008.
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
J. ·.

POZVÁNKA
NA 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MOb
VÍTKOVICE, KTERÉ SE USKUTEâNÍ DNE
22. PROSINCE 2008 OD 14.00 HOD.
V OB¤ADNÍ SÍNI VÍTKOVICKÉ RADNICE.
OBâANÉ JSOU K ÚâASTI SRDEâNù ZVÁNI.
Petr Dlabal, starosta

PÍ·ETE NÁM…
SEPAROVÁNÍ ODPADU
Obracím se na Vás jako obãan obvodu, kterému
není lhostejné Ïivotní prostﬁedí a kter˘ se snaÏí dûlat
alespoÀ to minimum, co by obãan dûlat mûl, tedy tﬁídit odpad. V na‰em obvodû mnoho sbûrn˘ch kontejnerÛ na separovan˘ odpad nemáme, ale po nasbírání
konkrétního odpadu k tûmto kontejnerÛm radûji dojíÏdím, neÏ abych je netﬁídûné házel do obyãejn˘ch
kontejnerÛ u na‰eho domu.
Velmi mne ale zaskoãilo, kdyÏ jsem minul˘ t˘den
odváÏel separovan˘ odpad do pﬁíslu‰n˘ch kontejnerÛ, umístûn˘ch na ulici ·alounovû, poblíÏ domu
s po‰tou, a byl jsem slovnû napaden obyvatelem tohoto domu, abych do jejich kontejnerÛ, které si pr˘
platí, tento odpad nevozil (jednalo se o sklo, plast
a papír). Na svém trval i pﬁesto, Ïe jsem se mu snaÏil
vysvûtlit, Ïe házím separovan˘ odpad pouze do urãen˘ch kontejnerÛ a ne do obyãejn˘ch kontejnerÛ, které pﬁíslu‰í k jejich domu. Podle jeho názoru si ale
platí v‰echny kontejnery.
Byl bych proto velmi rád, kdyby na stránkách
Zpravodaje bylo jasnû vysvûtleno, k ãemu slouÏí
kontejnery na separovan˘ odpad, kdo je platí a kdo je
mÛÏe vyuÏívat. Souãasnû bych se pﬁimlouval za nav˘‰ení poãtu tûchto kontejnerÛ v obvodu. Dûkuji za
odpovûì.
A. L.
Pravdu má tazatel. Îádn˘ obãan mûsta Ostravy neplatí za konkrétní popelnici, a to ani za tu na smûsn˘
odpad, ale platí poplatek, kter˘ je vyhlá‰kou mûsta
stanoven jednotnû pro kaÏdého, kdo je ve mûstû pﬁihlá‰en k trvalému pobytu (v leto‰ním roce tato ãástka
ãiní 498 Kã na osobu a rok). Z tûchto penûz je pak
hrazen cel˘ komplex sluÏeb, které mûstu (obãanÛm
mûsta) poskytuje svozová spoleãnost OZO Ostrava –
sbûr, svoz a likvidaci smûsného odpadu; sbûr, svoz
tﬁídûní a vyuÏití separovan˘ch sloÏek odpadu; sbûr
objemn˘ch a nebezpeãn˘ch odpadÛ ve sbûrn˘ch
dvorech, svoz tûchto odpadÛ a jejich dotﬁiìování, vyuÏití a likvidaci...
Kontejnery na separovan˘ odpad (plast, papír,
sklo) jsou pﬁistavovány na základû objednávky Magistrátu mûsta Ostravy na místa, která jsou k tomu
vhodná (z hlediska obsluÏnosti a prostoru na stanovi‰ti kontejnerÛ i vzhledem k hustotû osídlení v lokalitû). A protoÏe ne kaÏd˘ má tyto kontejnery pﬁímo
pﬁed domem (jako je tomu u nádob na smûsn˘ odpad), mÛÏe obãan mûsta vyuÏít kterékoli kontejnery
pﬁistavené pro obãany mûsta v kterékoli jeho ãásti.
Jiná situace by ov‰em nastala, kdyby si kontejnery
na separaci (a sluÏby spojené s nakládáním s odpady
v nich) objednala firma nebo organizace pﬁímo
u spoleãnosti OZO Ostrava a opravdu za nû platila.
O této skuteãnosti by ov‰em informoval bíl˘ ‰títek
nalepen˘ na kontejneru, kde by jako objednatel sluÏby nebylo uvedeno Statutární mûsto Ostrava, ale jin˘
konkrétní subjekt. Pak by bylo právem zástupce tohoto subjektu „odhánût vetﬁelce“ a hlídat si, aby této
placené sluÏby nikdo nezneuÏíval. Ale to asi nebude
tento pﬁípad.
Mgr. Vladimíra Karasová,
vedoucí Centra odpadové v˘chovy a propagace
OZO Ostrava s.r.o.
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Seznamte se s Odborem sociálních vûcí
Sociální oblast je otázkou velice citlivou, nároãnou, rozsáhlou a sloÏitou. Tak nûjak by se
moÏná dala shrnout práce Odboru sociálních
vûcí mûstského obvodu Vítkovice. JenÏe za nûkolika slovy se skr˘vá ãinnost, kterou lze jen
stûÏí popsat na pár ﬁádcích...
„Ná‰ odbor zabezpeãuje úseky sociální péãe,
peãovatelské sluÏby, sociálnû-právní ochrany
dûtí a agendy pomoci v hmotné nouzi a dávek
sociální péãe,“ rozkr˘vá ‰iroké spektrum povinností odboru jeho vedoucí Danu‰ka Báliková. „V podstatû to znamená, Ïe jsme v úzkém
kontaktu s nejrÛznûj‰ími sociálními i vûkov˘mi
skupinami obyvatelstva, jimÏ se snaÏíme v mezích zákona podávat pomocnou ruku, poskytovat sociální poradenství, pﬁípadnû je informovat o moÏnostech, které v sociální oblasti mají.“
V praxi to mimo jiné znamená, Ïe odbor,
v nûmÏ pracuje 15 zamûstnancÛ, ﬁe‰í rÛznorodou problematiku. A to od vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péãe aÏ po
pomoc rodinám s dûtmi. Jedním ze stûÏejních
úkolÛ je poskytování peãovatelské sluÏby prostﬁednictvím oddûlení peãovatelské sluÏby, jejímÏ posláním je umoÏnit lidem v nepﬁíznivé Ïivotní a zdravotní situaci setrvat co nejdéle v domácím prostﬁedí a poskytnout jim pﬁimûﬁenou
podporu a pomoc, která povede k zachování sobûstaãnosti klienta. „Lidé, kteﬁí mají o peãovatelské sluÏby zájem, si mohou zvolit z rÛzn˘ch
forem této pomoci. Napﬁíklad rozváÏíme obûdy
aÏ do bytÛ, zaji‰Èujeme nákupy, pomoc pﬁi
osobní hygienû,” specifikuje moÏnosti peãovatelské sluÏby paní Báliková. „ProtoÏe jde o velice citlivou záleÏitost, snaÏíme se o individuální pﬁístup, dÛleÏit˘mi faktory je v‰ak i vytvoﬁení atmosféry dÛvûry, v níÏ na‰i klienti vnímají
na‰i serióznost a spolehlivost. Samozﬁejmû, Ïe
velkou roli hraje i odborn˘ a vysoce profesionální pﬁístup pracovníkÛ vÛãi klientÛm.“
Lidem, kteﬁí o peãovatelskou sluÏbu poÏádají
a po provedení sociálního ‰etﬁení je s nimi sepsána smlouva o jejím poskytování, mohou
oãekávat napﬁíklad pomoc pﬁi zvládání bûÏn˘ch
úkonÛ péãe o vlastní osobu, pomoc pﬁi podávání jídla a pití, pﬁi oblékání nebo pﬁi úkonech
osobní hygieny, úklid domácnosti nebo napﬁí-

klad doprovod k lékaﬁi nebo do zamûstnání.
„Hlavnû ale chceme klienty motivovat k samostatné ãinnosti, k zachování schopností péãe
o sebe sama,“ dodává paní Báliková s tím, Ïe
centrem tûchto sluÏeb je DÛm zvlá‰tního urãení
na Oceláﬁské ulici, kde jsou mimo jiné byty urãené pro seniory i bezbariérov˘ byt. „Vybudovali jsme také dÛm s peãovatelskou sluÏbou,
kter˘ se nachází v Lidické ulici a v nûmÏ jsou
i ãtyﬁi bezbariérové byty. Ale jeho obyvatelé se
nemûli kde organizovanû scházet, proto jsme
v Lidické ulici zﬁídili denní centrum pro seniory. Denní místnost jsme vybavili, nakoupili hry,
ale hlavnû se nám podaﬁilo získat aktivního ãlovûka, kter˘ toto centrum povede. S provozem
denního centra jsme teprve na zaãátku, takÏe
uvidíme, jak˘ bude zájem ze strany seniorÛ. Pro
nû, a nejen pro nû, je k dispozici prostor vítkovické knihovny, kde lze poﬁádat nejrÛznûj‰í akce a pﬁedná‰ky. ZáleÏí jen na zájmu a aktivitû
obãanÛ.“
Jsme-li u seniorÛ, nelze zapomenout ani na
domovy pro seniory na ulicích Syllabova a Sirotãí, které spravuje mûsto. „Tyto domovy pro
seniory poskytují komplexní pobytové celoroãní sluÏby pro obãany z celé Ostravy. Vedení
tûchto zaﬁízení se snaÏí poskytovat sluÏby ve
vysoké kvalitû. Pro obyvatele tûchto zaﬁízení je
vytváﬁen pestr˘ denní program, nejrÛznûj‰í aktivity, ale je zaji‰tûno i potﬁebné soukromí,“
uzavírá své povídání Danu‰ka Báliková, která
pﬁiznává, Ïe hovoﬁila jen o zlomku toho, ãím se
Odbor sociálních vûcí zab˘vá. Více nûkdy pﬁí‰tû.
Lenka Gula‰iová

DÛm s peãovatelskou sluÏbou na ul. Lidické 55

VáÏení spoluobãané,
se zármutkem Vám oznamujeme, Ïe nás dne
17. listopadu 2008 navÏdy opustil b˘val˘
místostarosta a dlouhodob˘ ãlen na‰eho zastupitelstva pan
ing. Josef VráÏel.
Vyjadﬁujeme soustrast pozÛstalé rodinû.

Fasáda
Moravskoslezského kraje
Právû byl odstartován sedm˘ roãník prestiÏní
soutûÏe o nejkvalitnûj‰í a nejkrásnûj‰í fasádu
Moravskoslezského kraje, do které mohou
soutûÏící zaãít pﬁihla‰ovat své rekonstruované
fasády v kategoriích rodinné domy, bytové domy (dÛm ﬁadov˘, ãinÏovní), správní a prÛmyslové objekty a panelové domy. Letos se vÛbec
poprvé od zahájení soutûÏe organizátoﬁi rozhodli pﬁidat zcela novou kategorii pod názvem
Energeticky úsporn˘ projekt, do níÏ mohou zájemci pﬁihla‰ovat v‰echny rekonstruované fasády, které sv˘m materiálov˘m sloÏením, postupem prací ãi speciální technologií zv˘‰ily
energetické úspory samotného objektu. Pﬁihla‰ovateli mohou b˘t architekti, projektanti, dodavatelé stavebních materiálÛ, realizátoﬁi, pﬁípadnû soukromí investoﬁi. DÛleÏitou podmínkou pro pﬁihlá‰ení je umístûní stavby v rámci
Moravskoslezského kraje a dokonãení fasády
v roce 2008. ZároveÀ se nesmí jednat o novostavbu, pouze o rekonstrukci fasády. Uzávûrka
soutûÏe je plánována na 30. 1. 2009, nicménû
více informací se dozvíte na www.fasadakraje.cz.
I ve Vítkovicích se tváﬁe domÛ neustále mûní
k lep‰ímu. Pokud máte pocit, Ïe se va‰e rekonstrukce fasády domu povedla, pﬁihlaste ji. Titul
Fasáda Moravskoslezského kraje za to stojí!
Lenka Gula‰iová

Program obnovy kulturních památek a památkovû chránûn˘ch
nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2009
Vyhla‰ovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezsk˘ kraj. Úãelem programu OKP 2009 je obnova kulturních
památek a památkovû chránûn˘ch nemovitostí (umístûn˘ch v památkov˘ch zónách) na území Moravskoslezského kraje.
Minimální v˘‰e dotace poskytnuté na jeden projekt ãiní 50 000
Kã, maximální v˘‰e poskytnuté dotace ãiní 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.
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Doba realizace projektÛ je stanovena od 1. 1. do 30. 11. 2009,
tj. realizace projektu mÛÏe b˘t zahájena nejdﬁíve 1. 1. 2009,
projekt musí b˘t ukonãen nejpozdûji do 30. 11. 2009.
Îádost je nutné podat na krajsk˘ úﬁad nejpozdûji do
15. ledna 2009 vãetnû.
Kontaktní osoba (administrátor programu):
Mgr. Kateﬁina ZdraÏilová, tel.: 595 622 650, e-mail: katerina.zdrazilova@kr-moravskoslezsky.cz
Svatava Köhlerová, referent odboru VÎPaVH
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Tﬁíkrálová sbírka 2009
Charita Ostrava se pravidelnû zúãastÀuje Tﬁíkrálové sbírky, kterou celostátnû na pomoc lidem
v nouzi poﬁádá Charita âeská republika.
V Tﬁíkrálové sbírce 2008, které se Charita Ostrava zúãastnila ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra a Dobrovolnou charitou v Bru‰perku bylo
vykoledováno celkem 1 082 694,50 Kã. Charitû
Ostrava spolu s Charitou sv. Alexandra pﬁipadlo
celkem 720 969 Kã.
V˘tûÏek z TKS 2008 byl pouÏit pro tyto projekty:
- Dofinancování a provozní náklady Hospice sv.
Luká‰e v Ostravû 592 823,65 Kã
- Sociální pomoc pro lidi v krizové situaci 20 000
Kã
- Projekty „Rozvoj chránûn˘ch dílen Charity sv.
Alexandra“ (pracovní uplatnûní handicapovan˘ch lidí) a „Humanitární aktivity“ – Charita sv.
Alexandra 108 145,35 Kã
Pﬁi rozdûlení v˘tûÏku sbírky (koledování
i DMS) se postupuje následovnû: 65 % se vrací
zpût do míst, kde byly peníze vykoledovány (oblastní a farní charity), 15 % podpoﬁí projekty die-

cézních charit, 10 % putuje na podporu charitních
projektÛ humanitární a rozvojové pomoci v zahraniãí, 5 % jde na podporu projektÛ Charity âR,
5 % je urãeno na reÏii sbírky.
ProtoÏe díkÛ není nikdy dost, dûkujeme v‰em
dárcÛm i koledníkÛm Tﬁíkrálové sbírky 2008. Podûkování patﬁí i tûm, kteﬁí se na zdárném úspûchu
Tﬁíkrálové sbírky 2008 spolupodíleli – úﬁadÛm
veﬁejné správy a farním úﬁadÛm.

Tﬁíkrálová sbírka 2009
bude v rámci Charity Ostrava probíhat
ve dnech 1. – 11. ledna 2009
Charita Ostrava se této krásné akce zúãastní ve
spolupráci s Charitou sv. Alexandra v OstravûKunãiãkách. Finanãní prostﬁedky získané v TKS
2009 plánujeme pouÏít pro tyto projekty:
1. Dofinancování Hospice sv. Luká‰e v OstravûV˘‰kovicích
2. Humanitární pomoc pro osoby v nouzi v charitních stﬁediscích
- Charitní dÛm Salvator, Krnov, domov pro osoby
se specifick˘mi potﬁebami

- Charitní dÛm sv. Franti‰ek, azylov˘ dÛm pro
muÏe, noclehárna, kontaktní místo pro osoby
v nouzi
- Charitní stﬁedisko poradensk˘ch a sociálních
sluÏeb
3. Rozvoj chránûn˘ch dílen (pracovní uplatnûní
handicapovan˘ch lidí) (Charita sv. Alexandra)
4. Humanitární aktivity, uprchlíci, migranti (Charita sv. Alexandra)
Pro splnûní na‰ich projektÛ pomáhat odkázan˘m lidem v nouzi hledáme rÛzné finanãní a jiné
moÏnosti. Obracíme se proto na vás, váÏení obãané, o pomoc pﬁi této krásné celostátní akci, poﬁádané na pomoc tûm, kteﬁí to nejvíce potﬁebují.
V‰em, kteﬁí se budou jak˘mkoliv zpÛsobem podílet na úspû‰né realizaci Tﬁíkrálové sbírky 2009,
pﬁedem dûkujeme.
Charita Ostrava, Koﬁenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel./fax: 596 621 094, ostrava@caritas.cz, www.ostrava.caritas.cz
Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00
Ostrava-Kunãiãky, tel./fax: 596 237 831, alexandr@charita.cz, www.charitasvalexandra.cz

Ostravsk˘ hotel ATOM získal jako první firma
Moravskoslezského kraje certifikaci cateringov˘ch sluÏeb
Hotel ATOM je první firmou Moravskoslezského kraje, která získala oficiální potvrzení vysok˘ch kvalit provádûn˘ch cateringov˘ch sluÏeb.
Certifikát vztahující se k provozování cateringov˘ch sluÏeb byl zástupcÛm Hotelu ATOM Ostrava, spol. s r. o., slavnostnû pﬁedán na v˘roãní konferenci AHR âR, která probûhla ve dnech 26.
aÏ 28. listopadu v Clarion Congress Hotelu Prague.
„Se spoleãností HASAP GASTRO Consulting,
která audit provádí a která zároveÀ nabízí odbornou pomoc pﬁi ﬁe‰ení otázek vznikajících s uplatÀováním zásad Správné hygienické a v˘robní praxe (SHVP) a zavádûním systémÛ HACCP, spolu-

pracujeme jiÏ od roku 2005,“ ﬁíká Lubomír Bárta,
ﬁeditel Hotelu ATOM Ostrava, spol. s r.o. „Tehdy
byla v rámci zavádûní systému HACCP provedena první anal˘za na‰eho stravovacího provozu
a je‰tû v tomto roce jsme získali Certifikát správné hygienické a v˘robní praxe. V letech 2006,
2007 a 2008 následovaly revizní anal˘zy a letos
jsme byli pﬁipraveni k certifikaci na‰ich cateringov˘ch sluÏeb a k získání certifikátu vydávaného
AHR âR. Tû‰í mne, Ïe se nám podaﬁilo splnit nároãné podmínky auditu a Ïe v souãasné dobû patﬁíme k nûkolika málo firmám v âeské republice,
které se mohou certifikací sv˘ch cateringov˘ch
sluÏeb py‰nit.“

Myslete na své srdce

Hotel ATOM se cateringov˘mi sluÏbami zab˘vá více neÏ ‰est let. „Dnes máme renomé spolehlivé firmy, která dodá klientovi cateringové sluÏby pﬁímo na klíã a v nadstandardní kvalitû,“ dodává Lubomír Bárta, kter˘ o cateringu mluví jako
o svébytném oboru, kter˘ má svá specifika,
zvlá‰tnosti i pﬁísná pravidla. Firma mnohdy zaji‰Èuje catering aÏ pro dva tisíce hostÛ na nejrÛznûj‰ích místech. K nim patﬁí napﬁíklad Slezskoostravsk˘ hrad, golfová hﬁi‰tû v Kravaﬁích a âeladné, Mezinárodní strojírensk˘ veletrh v Brnû, ale
také historické prÛmyslové haly v Dolní oblasti
Vítkovic nebo na Landeku.
Lenka Gula‰iová

Úspû‰ná
dobroãinná aukce

V úter˘ 25. 11. probûhl v hotelu ATOM ãtvrt˘
roãník dobroãinné aukce, jehoÏ v˘tûÏek je urãen
pro nemocné cystickou fibrózou. Leto‰ní aukce
naprosto pﬁekonala ve‰keré oãekávání a byla bezmála ‰estkrát úspû‰nûj‰í neÏ první roãník! „Pﬁi
první aukci v roce 2004 se nám podaﬁilo získat 22
tisíc a letos 116 200 korun!“ raduje se Jaroslav
Prokop, ﬁeditel Stﬁední soukromé umûlecké ‰koly
AVE ART. Právû práce studentÛ této ‰koly jsou
vÏdy základem aukce.
Îe o cystické fibróze nic nevíte? Jde o pomûrnû
NepodceÀujte své problémy a myslete na to, Ïe napﬁíklad pﬁi ﬁe‰ení neznám˘ termín, pod nímÏ se skr˘vá jedno z nejinfarktu myokardu je velice dÛleÏité, ãastûj‰ích dûdiãn˘ch onemocnûní s pﬁibliÏn˘m v˘abyste se do nemocnice dostali vãas. skytem u jednoho z 3000 novorozen˘ch dûtí. OnePokud náhle cítíte svíravou bolest na mocnûní se s rostoucím vûkem zhor‰uje, postihuje
hrudníku, která mÛÏe b˘t doprováze- d˘chací a zaÏívací systém postiÏen˘ch jedincÛ.
na vystﬁelováním bolesti do levé hor- PrÛbûh nemoci mohou ovlivnit nejrÛznûj‰í komní konãetiny a krku i du‰ností, co nej- plikace, které mohou postihnout témûﬁ v‰echny
rychleji volejte rychlou záchrannou systémy. Nejãastûj‰í jsou onemocnûní jater, cukrovka aj. V souãasnosti je CF na celém svûtû onesluÏbu. V nemocnici uÏ vám poradí.
mocnûní nevyléãitelné, jen zhruba 50 % pacientÛ
(gl) se doÏívá 20 aÏ 30 let.
(gl)

Trpíte du‰ností, bolestmi na hrudi, bu‰ením srdce? Pak je pravdûpodobné, Ïe jste pﬁesnû tím typem pacienta, na kterého je zamûﬁen kardiologick˘ program, kter˘ v rámci Fakultní nemocnice
Ostrava nastartovalo oddûlení invazivní kardiologie Interní kliniky FNO spolu s Kardiochirurgick˘m centrem FNO. Jeho cílem je
prevence a vãasná léãba akutních
i chronick˘ch forem ischemick˘ch
srdeãních chorob a jin˘ch srdeãních
onemocnûní a také vy‰etﬁení vrozen˘ch i získan˘ch srdeãních vad.

Fakultní nemocnice s poliklinikou
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V˘stava „Mnichov, okupace, osvobození”

Ing. Michal Salomonoviã a Mgr. Lenka Hru‰ková

Toto pro mnohé zapomenuté téma pﬁibliÏuje a snaÏí se oslovit studenty hlavnû stﬁedních ‰kol v˘stava instalovaná ve sborovnû
Stﬁední prÛmyslové ‰koly Ostrava-Vítkovice na Zengrovû ulici. Byla slavnostnû zahájena v pondûlí 24. 11. 2008 za úãasti mnoha

hostÛ ze ‰kol, úﬁadÛ i z ﬁad studentÛ. BohuÏel se ukazuje, Ïe mnoho na‰ich mlad˘ch ale
i jejich rodiãÛ, ví jen málo o holokaustu,
o válce, o hrÛzách páchan˘ch hitlerovsk˘m
Nûmeckem. Jakoby se báli toto je‰tû nedávné a ve svûtû stále aktuální téma otevírat.
Na zahájení v˘stavy zaznûla slova pamûtníka a úãastníka pana Luìka Eliá‰e – Zlu je
tﬁeba pﬁedcházet... a ne se divit, Ïe pﬁi‰lo.
Studenti s pomocí pedagogÛ sami hledali
a zji‰Èovali mnohá fakta a informace o pro
nû neznám˘ch situacích a lidech, z nichÏ
nûkteﬁí byli absolventy právû této prÛmyslové ‰koly. V˘stava bude putovní, uÏ se pﬁihlásily nûkteré ‰koly. Îáci a studenti ‰kol
mohou také pﬁijít na prÛmyslovku v rámci
dûjepisu nebo obãanské nauky a prohlédnout si i materiály vydané kniÏnû. Tûm, na

Vítkovické ‰kolky jen kvetou!
KdyÏ vstupujete do nádherné cihlové budovy
vítkovické Mateﬁské ‰koly Prokopa Velikého 37,
vstupujete do národní kulturní památky, která byla
postavena roku 1881. Nevstupujete v‰ak do minulosti. Pestﬁe a s fantazií zaﬁízené tﬁídy, které respektují bezpeãí dûtí i rozvíjení jejich kreativity, svûdãí
o tom, Ïe jsme v souãasnosti.
„Je‰tû pﬁed pár lety, kdy jsme patﬁili pod Ostravu-Jih, byl v na‰ich ‰kolkách nábytek z 50. let. Díky dobré spolupráci s Úﬁadem mûstského obvodu
Ostrava-Vítkovice se to v‰ak zmûnilo a my novû
vybavujeme jednu ‰kolku po druhé,“ ﬁíká Jana
Smutná, ﬁeditelka pﬁíspûvkové organizace Mateﬁská ‰kola Prokopa Velikého 37, Ostrava-Vítkovice. Tato pﬁíspûvková organizace má ãtyﬁi samostatné budovy: Prokopa Velikého a Erbenovu s logopedick˘mi tﬁídami a budovy v ulicích ObráncÛ
míru a Koﬁenského. „V budovû v ulici Prokopa Velikého jsme nov˘m nábytkem zaﬁídili tﬁi tﬁídy, podobná zmûna ãeká pﬁí‰tí rok ‰kolku Erbenova. Tam
se mezitím od 18. 11. zaãala vymûÀovat okna a dû-

lá se nové topení. Nûkteré dûti jsme rozdûlili do jin˘ch ‰kolek, mnoho rodiãÛ nám vy‰lo vstﬁíc a nechalo své ratolesti doma. Pﬁed Vánocemi uÏ bude
rekonstrukce hotová a dûti se budou moci vrátit
zpût.“
Nejde ov‰em o jediná zlep‰ení, která se vítkovick˘ch ‰kolek aktuálnû t˘kají… „Novû budeme vybavovat i zahrady, na kaÏdou z nich máme rozpoãet zhruba 110 tisíc korun,“ dodává paní ﬁeditelka,
která upozorÀuje na to, Ïe v centru pozornosti jsou
nyní ve ‰kolkách Vánoce. „Dûti pomáhají s pﬁípravou v˘zdoby, 4. 12. u nás v 15.30 zaãne mikulá‰ská besídka. SnaÏíme se dûtem pﬁipomínat tradice
a zvyky, krájíme napﬁíklad jablíãka, místo olova lijeme kvÛli bezpeãnosti dûtí vosk… Spoleãnû peãeme perníãky, máme dílnu i pro rodiãe…“
Dne 5. 12. probûhla velká mikulá‰ská nadílka
i v âeském domû. „Mikulá‰ pﬁi‰el uÏ doprovázen
ãertem a andûlem. Byla nadílka, divadlo i hezk˘
program. A teì uÏ se tû‰íme na Vánoce!“
Lenka Gula‰iová

Den slabikáﬁe
na Základní ‰kole
na Rostislavovû ulici
Den slabikáﬁe byl velk˘m svátkem pro nejmen‰í ‰koláky. Dûti zazpívaly, zatanãily a pﬁedvedly také znalost ãtení slabik, aby mohly dostat
svou první knihu, pomoci níÏ se nejen nauãí ãíst,
ale i získají vztah ke ãtení dal‰ích knih. Pro malé
‰koláky je to opravdu velk˘ den a proto je dobré,
aby si tento den uÏily. Na tento svátek pﬁijal pozvání pan starosta Petr Dlabal, kter˘ dûtem slabikáﬁ pﬁedal a popﬁál mnoho úspûchÛ nejen ve ‰kole. Dûti ãeká dal‰í svátek na Mikulá‰e. Îáci devát˘ch tﬁíd si nacviãí program, pﬁevléknou se do
kost˘mÛ a obcházejí jednotlivé tﬁídy. Nezapomenou ani na dûti v mateﬁské ‰kole na ulici Koﬁenského.
Mgr. Vladimíra Rutarová,
ﬁeditelka Z· Rostislavova
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Studenti na v˘stavû

jejichÏ popud byla v˘stava realizována
a pﬁipravena, ing. Michalu Salomonoviãovi
a Libu‰i Václavíkové i hlavní koordinátorce
Mgr. Lence Hru‰kové, patﬁí opravdu podûkování.
Lenka Kocierzová

ÎÁCI 9. T¤ÍD SOUTùÎILI
VE ZNALOSTECH
O HARRYM POTTEROVI
Den Harryho Pottera, the Harry Potter’s Day,
tak se naz˘vá soutûÏ v anglickém jazyce, kterou
ve ãtvrtek 27. listopadu poﬁádala pro Ïáky 9. tﬁíd
základních ‰kol AHOL Stﬁední odborná ‰kola.
Îáci prokazovali nejen své jazykové znalosti.
Soupeﬁilo se pﬁedev‰ím ve vûdomostech o slavném ãarodûji z Bradavic Harrym Potterovi. Nejlep‰í znalosti prokázal Miroslav Kováãik ze Základní ‰koly Provaznická 64, kter˘ se umístil na
prvním místû.
„Nejsem aÏ tak velk˘ obdivovatel Harryho
Pottera, ale ãetl jsem v‰echny kníÏky a vidûl
jsem v‰echny filmy. Pﬁípravû na soutûÏ jsem tedy nemusel vûnovat mnoho ãasu. Z knih i dal‰ích cen, které jsem vyhrál, mám obrovskou radost,“ prozradil deváÈák Miroslav Kováãik. Na
druhém místû se umístil Tomá‰ Berger a pomyslnou bronzovou medaili si odnesla Kateﬁina
Ertlová.
Unikátní soutûÏ, které se zúãastnilo patnáct
ÏákÛ z Ostravy i okolí, byla sloÏena ze tﬁí ãástí.
„Nejprve ãekal na Ïáky vûdomostní test se tﬁiceti otázkami v anglickém jazyce, které se t˘kaly
nejen Harryho Pottera, ale i jeho pﬁátel – Hermiony, Rona a dal‰ích. Následoval poslech.
Podle audio nahrávky britského herce Jima Dalea studenti doplÀovali mezery v textu,“ popisuje organizátorka soutûÏe Mgr. Naìa Brunclíková s tím, Ïe závûreãná ãást soutûÏe byla písemná. Îáci mûli za úkol napsat v anglickém jazyce esej o minimálním rozsahu 250 slov „V eseji
mûli úãastníci napsat charakteristiku postavy
Severuse Snapea z kouzelnického svûta, kterou
dostali na obrázku. Jednalo se o popis vnûj‰í
i vnitﬁní, soutûÏící popisovali také spojitosti jeho vzhledu a chování. Porota hodnotila pﬁedev‰ím styl, gramatiku a dÛvtip,“ dodává Naìa
Brunclíková.
Radka Baková
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V˘stava „Vítkovice jako téma i místo k Ïivotu”

V Galerii v Z· v Ostravû-Vítkovicích se
uskuteãnila 13. 11. 2008 vernisáÏ s názvem
„Vítkovice jako téma i místo k Ïivotu” ke 100.
v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic na mûsto. Galerie byla
zaloÏena v roce 1965 jako první tohoto druhu
v tehdej‰ím âeskoslovensku, je‰tû v pÛvodní
budovû Z· na námûstí J. z Podûbrad. Ani v novém prostﬁedí nestagnuje. âas od ãasu se základní sbírka uloÏí do depozitáﬁe a vystﬁídá jí na
pár t˘dnÛ nûco jiného, tak jako v tûchto dnech.
Pozvání na tuto vernisáÏ pﬁijali vystavující
v˘tvarníci, pﬁedstavitelé mûstského úﬁadu Vítkovice v ãele s panem starostou a v‰ichni pﬁíznivci v˘tvarného umûní.

Kurátorem v˘stavy byl akademick˘ malíﬁ pan
Karol Hercík. Ke spolupráci oslovil v˘tvarníky,
kteﬁí se ve Vítkovicích narodili nebo zde nûjakou dobu Ïili, Ïijí, ãi zde ãerpali témata ke své
tvorbû.
Jeho pozvání pﬁijali a své obrazy pro v˘stavu
zapÛjãili akad. malíﬁka Vûra To‰enovská, pan
Václav Vrba, doc., akademick˘ malíﬁ Eduard
Halber‰tát, Pavel Vácha, Mgr. Petr Beránek,
Lenka Kocierzová, ak. malíﬁ Ale‰ Rabenseifner,
Mgr. Antonín Gavlas, Mgr. Zdenûk VyslouÏil
a akad. malíﬁ Karol Hercík.
V˘stava probíhá pod ãestnou zá‰titou akad. malíﬁky Vûry To‰enovské, v˘tvarnice a rodaãky
z Vítkovic, která v této ãásti Ostravy bydlí a tvoﬁí.
Jednalo se o setkání tvÛrcÛ a jejich tvorby, jejichÏ prÛseãníkem je pojem Vítkovice, aÈ jiÏ
v podobû mûsta, nebo továrny. Obû tyto sloÏky
jsou nerozdûlitelnû spolu spjaty a podílejí se na
nûãem, co známe pod pojmem GENIUS LOCI.
Tato jedineãnost se odráÏí v zrcadle historie
a v leto‰ním roce si ji uvûdomujeme skoro hmatatelnû v podobû 100. v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic
na mûsto a 180. v˘roãí zaloÏení vítkovick˘ch
Ïelezáren.

Program vernisáÏe zpestﬁilo hudební vystoupení dûtí z prvních aÏ tﬁetích tﬁíd, vystoupení paní uãitelky Hany Tu‰lové a pana uãitele Libora
Pavla. Poté se ujal úvodního slova pan Petr Beránek.
¤editelství Z· zve v‰echny, kteﬁí mají rádi v˘tvarné umûní, ke zhlédnutí v˘stavy do Galerie
na ·alounovû ulici. V˘stava potrvá do 30. ledna
2009.
Budova ‰koly je pﬁístupná veﬁejnosti v dopoledních i odpoledních hodinách pondûlí aÏ pátek
do 17.00 hod.
Mgr. Libu‰e Hermannová, ﬁeditelka ‰koly
Akad. malíﬁ Karol Hercík – kurátor v˘stavy

Pestr˘ prosinec roku 2008 na Z· ·alounova
Îáky Z· na ulici ·alounova ãeká opravdu
pestr˘ program na závûr kalendáﬁního roku
2008, kter˘ pro nû pﬁipravili zamûstnanci ‰koly.
Zaãínáme 5. prosince Mikulá‰skou nadílkou,
v dal‰ím t˘dnu 9. 12. pravideln˘mi vánoãními
dílnami, kter˘ch se zúãastÀují i rodiãe ÏákÛ.
Jistû víte, Ïe se v Ostravû v druhém prosincovém t˘dnu koná MS ve florbale v âEZ Arénû
a Ïáci na‰í ‰koly pÛjdou fandit 9. 12. druÏstvu
Itálie, pro které si pﬁipravili i portfolio.
Ve spolupráci se SO· AHOL jsou pﬁipraveny tﬁi v˘ukové programy z oboru gastro na
Du‰ní ulici v Ostravû-Vítkovicích, kde si dûvãata v rámci v˘uky vaﬁení pod odborn˘m vedením zamûstnancÛ SO· vyzkou‰í kulináﬁské
umûní zamûﬁené tentokrát na Vánoce. Vyzkou‰í si pﬁípravu nealkoholick˘ch koktejlÛ, upeãou si netradiãní vánoãní cukroví, pﬁipraví si
slavnostní v˘zdobu vánoãního stolu a pﬁípravu
dobrého vánoãního poho‰tûní.
RovnûÏ knihovna ve Vítkovicích pﬁipravila
pro na‰e Ïáky I. stupnû v tomto mûsíci ‰est poﬁadÛ zamûﬁen˘ch na vánoãní tradice.
V polovinû prosince se je‰tû Ïáci na‰í ‰koly
zúãastní tﬁetího - posledního víkendového pobytu na Ostravici. Tyto pobyty byly financovány z grantu MMO ãástkou 80 000 Kã.
Fotografie jsou dÛkazem, Ïe dûti strávily
opravdu pﬁíjemné dny v krásném prostﬁedí na‰ich Beskyd.
A jedeme dál v pﬁehledu na‰ich akcí - 17.

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

prosince bude ve ‰kolní jídelnû, tak jako kaÏ- sinec, bude opût patﬁit velkému pyÏamovému
doroãnû probíhat vánoãní jarmark, kde si dûti bálu poﬁádaného v tûlocviãnû ‰koly.
za symbolické ceny budou mezi sebou kupovat
Na tento bál s bohat˘m programem pln˘m
v˘robky, které si samy zhotovily, samozﬁejmû pﬁekvapení jsou samozﬁejmû zváni i rodiãe.
s vánoãní tematikou.
Mgr. Libu‰e Hermannová,
ﬁeditelka ‰koly
Závûr leto‰ního kalendáﬁního roku - 19. pro-

VÍTKOVIâTÍ STUDENTI
POZNÁVALI NùMECKO
Zajímavé pouãení a nev‰ední záÏitky z Nûmecka si pﬁivezlo 32 studentÛ Stﬁední odborné
‰koly AHOL, kteﬁí se zúãastnili nûkolikadenní podzimní exkurze. Ta byla organizována
díky v˘borné spolupráci s partnerskou Odbornou ekonomickou ‰kolou v Berlínû/Nauen.
„Náplní programu byla prohlídka památek
v Postupimi, Nauen, v povodí ﬁeky Havely
a v Berlínû. Studenti se seznámili nejen s kulturními, technick˘mi a pﬁírodními zvlá‰tnostmi spolkové zemû Braniborsko, ale i s historick˘mi událostmi, s nimiÏ jsou mnohé stavební památky spojeny, a to napﬁíklad: Cecilienhof a zámek Sanssouci v Postupimi, Braniborská brána ãi budova ¤í‰ského snûmu,“ popisuje Vûra Galvánková, projektová manaÏerka
‰kol AHOL. Studenti se dozvûdûli i spoustu
zajímavostí o souãasném Ïivotû v Berlínû,
hlavním mûstû Nûmecka, i ve spolkové zemi
Braniborsko. Znalosti, které Ïáci získávali,
byly na závûr exkurze otestovány vûdomost-

ním kvízem. Na nejlep‰í studenty ãekala
„sladká” odmûna.
„S exkurzí byli v‰ichni náramnû spokojeni.
UÏ teì se mohou studenti ‰kol AHOL tû‰it na
dal‰í v˘lety konané ve spolupráci s Odbornou
ekonomickou ‰kolou v Berlínû/Nauen,“ dodává Vûra Galvánková.
Radka Baková
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KULTURA
TECHNÉ OSTRAVA 2008
Ve dnech 22. - 24. ﬁíjna 2008 jsme se s paní Lenkou Kocierzovou zúãastnily VII. roãníku Mezinárodního festivalu filmÛ a televizních poﬁadÛ o technick˘ch a prÛmyslov˘ch památkách se zamûﬁením na
technickou spolupráci a cestovní ruch. Tento festival
se konal, jak jinak, neÏ v prostorách DK Poklad
v Ostravû - Porubû.
âtvrteãní program byl zahájen úvodním slovem
pana Ladislava Vrchovského a dr. Jana Rywika. Poté
následovaly filmy a pﬁedná‰ky, a to v jazyce ãeském
i polském. V dopoledním programu se promítaly historické ãernobílé filmy zapÛjãené z Národního filmového archivu Praha, jeÏ oko bûÏného diváka jinde
nevidí. Mezi nejzajímavûj‰í soutûÏní filmy patﬁil
bezesporu Poslední plavba Grafa Zeppelina (filmov˘ dokument Polské televize Katowice, kter˘ si pak
odnesl první cenu ze soutûÏních filmÛ), ãi filmové
dokumenty Klubu pﬁátel Hornického muzea v Ostravû.
Ná‰ obvod reprezentovala na‰e paní kronikáﬁka
Lenka Kocierzová, která pﬁedstavila projekt Propagace Vítkovic, ale také film Vítkovice - víc neÏ fabrika. Tento krátk˘ film byl zamûﬁen nejen na vzpomínky z dûtství, minulost tohoto v˘znamného obvodu,
ale také popisuje Ïivot bûÏn˘ch lidí, kteﬁí nejen bydleli ve Vítkovicích, ale i jimi Ïili!
Lenka Kocierzová také získala, jako jedna z mála,
âestné uznání za poetick˘ filmov˘ dokument vûnovan˘ historii Vítkovic a jejich promûnám a za popularizaci technick˘ch památek a industriální architektury této souãásti Ostravy.
Tato akce byla také zajímavou pﬁíleÏitostí pro studenty, zab˘vající se technick˘mi památkami a cestovním ruchem, jenÏ mohli prezentovat své bakaláﬁské a diplomové práce a také soutûÏit o zajímavé ceny. Ocenûní mimo jiné získali ta‰ku s propagaãními
materiály, které byly vytvoﬁeny v rámci projektu
Propagace Vítkovic. Tﬁetí místo na úseku bakaláﬁsk˘ch prací získala Bc. Aneta Tomanová za práci, do
níÏ nûkteré materiály získala právû u kronikáﬁky obvodu.
Poslední den tohoto festivalu byl vûnován exkurzím. Jedna skupina úãastníkÛ nav‰tívila v polsk˘ch
Gliwicích historickou radiostanici, Muzeum vodárenské techniky, Muzeum umûleckého slévárenství
a ta druhá ve Vala‰ském Meziﬁíãí Moravskou gobelínovou manufakturu a sklárny Bohemia Crystalex
v Karolince u Vsetína. Zku‰enosti pro Vítkovice zde
sbírala i na‰e kronikáﬁka.
Kamila Hercíková

¤íjnová vycházka
s kronikáﬁkou
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4. listopadu 2008 pﬁedával starosta Petr Dlabal
s matrikáﬁkou Milenou Pacnerovou dáreãky jubilantÛm v Domovû pro seniory Sluníãko. Zazpívaly jim
dûti ze Z· Rostislavova a mal˘m dáreãkem v podobû
besedy o Vítkovicích v dobovém kost˘mu a s dobov˘mi rekvizitami se hned v pátek 7. listopadu 2008
pﬁipojila Lenka Kocierzová.

Pﬁání matrikáﬁky.

Svíce obûtem I. a II. svûtové války.
31. ﬁíjna 2008 jsme se opût procházeli po vítkovickém hﬁbitovû. Je to studnice zajímavostí, pokaÏdé
objevíme nûco nového. Zasvítili jsme obûtem I. a II.
svûtové války i na opraveném hrobû jednoho ze starostÛ Vítkovic Franze Koﬁinka. (Foto Pavel Bﬁezinsk˘).
Dal‰í vycházka se koná v pátek 12. 12. 2008
v 15.00 od vodotrysku na Mírovém námûstí.
Tû‰ím se na vás, bude pﬁekvapení!
Lenka Kocierzová
Pﬁedvánoãní program v knihovnû
Do 30. 12. máte moÏnost zhlédnout kolektivní
v˘stavu fotografÛ z Ostravy, ·v˘carska a Nûmecka
s v˘stiÏn˘m názvem „Vítkovická - ulice rok dvatisíce“. V˘stava se koná ve spolupráci a za finanãní
podpory ÚMOb Ostrava-Vítkovice a je vûnována
100. v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic na mûsto.

Stra‰idla nejsou, leda o prázdninách – ãtení
PhDr. Dany Kupcové z její novû vznikající knihy
o stra‰idlech
úter˘ 2. 12. 14.30 – 15.30
Mikulá‰ské odpoledne – mikulá‰ská nadílka pro
dûtské ãtenáﬁe knihovny
pátek 5. 12. 15.30 – 16.30

Lenka Kocierzová

Jubilanti v Domovû
pro seniory Sluníãko

Akce poﬁádané v rámci projektu
„Knihovna je kamarád“:
DobrodruÏství se zvíﬁaty – veﬁejné
ãtení herce NDM Jiﬁího Sedláãka
pondûlí 8. 12. 14.30 – 15.30
O bílé koãiãí princeznû – divadelní pﬁedstavení dramatického krouÏku Malí herce z knihovny Fifejdy
stﬁeda 17. 12. 15.00
Uãíme se s poãítaãem - celoroãní kurz pro dûti, které se chtûjí seznámit se základy práce na PC. BliÏ‰í
informace v knihovnû.
stﬁeda 10. 12. 14.00 - 15.00

Pﬁání od starosty.

Foto: Lenka Kocierzová

Toník, Aniãka nechtûjí ãíst - veﬁejné ãtení pro dûti
z komunitního centra Bíl˘ nosoroÏec, o.p.s., tentokrát v prostorách knihovny
stﬁeda 3. 12. 14.30
Ve dnech 10. - 11. 11. 2008 se v na‰í knihovnû
konal mezinárodní semináﬁ „Spoleãné cesty“, kter˘
umoÏnil v˘mûnu zku‰eností zástupcÛ veﬁejn˘ch
knihoven z âeské republiky, Slovenska, Polska,
Nûmecka a Maìarska v oblasti práce pﬁi integraci
sociálnû vylouãen˘ch skupin. âestnou zá‰titu semináﬁi udûlili velvyslanec SRN v âR Helmut Elfenkämper a námûstek primátora SMO Lubomír Pospí‰il. Úãastníci semináﬁe vyslovili své uznání práci
knihovnic v knihovnû v Ostravû-Vítkovicích.

V dobû vánoãních svátkÛ bude knihovna uzavﬁena 24.-26. 12. 2008 a 1. 1. 2009.
V‰em ãtenáﬁÛm pﬁejeme pﬁíjemné proÏití Vánoc
i dobr˘ start do nového roku!
D. Butorová a kolektiv knihovnic

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
¤editelem Mûstské policie Ostrava byl jmenován Mgr. Zdenûk Harazim
Nov˘m ﬁeditelem Mûstské policie Ostrava se stal dosavadní zástupce ﬁeditele Mgr. Zdenûk Harazim. O jeho jmenování rozhodla Rada mûsta
Ostravy. Zdenûk Harazim spolupracoval pﬁi vedení této organizace jiÏ s obûma pﬁedchozími ﬁediteli Janem Hulvou i Jiﬁím Vesel˘m, kter˘ letos
v ﬁíjnu tragicky zahynul pﬁi dopravní nehodû. Harazim se spolupodílel na tvorbû nové koncepce Mûstské policie Ostrava, kterou v polovinû ﬁíjna
pﬁedstavil Jiﬁí Vesel˘. Kromû odborn˘ch pﬁedpokladÛ a detailní znalosti problematiky byl toto jeden z dÛvodÛ, proã se ho rada rozhodla jmenovat
nov˘m ﬁeditelem Mûstské policie Ostrava. Radní jsou pﬁesvûdãeni, Ïe právû on bude schopen ﬁídit mûstské stráÏníky v souladu s novou koncepcí.

PouÏívání pyrotechniky
BlíÏí se období vánoãních svátkÛ a také oslavy pﬁíchodu nového roku. Ve vût‰inû pﬁípadÛ
toto období probíhá ve znamení klidu, sváteãní
nálady, osobní pohody. Právû s blíÏícím se koncem roku také mnozí z nás nakupují zábavnou
pyrotechniku, kterou chtûjí oslavit konec starého a pﬁíchod nového roku. V ulicích se odpalují
nejrÛznûj‰í rachejtle, dûlobuchy, petardy, av‰ak
pouÏívání zábavné pyrotechniky má svá pravidla. A aby se oslavy konce roku nezmûnily
v tragédii, je záhodno se tûmito pravidly ﬁídit.
❖ Je namístû zv˘‰ená opatrnost pﬁi manipulaci
s pyrotechnick˘mi v˘robky.
❖ PouÏívejte pouze pyrotechnické v˘robky
prÛmyslovû vyrábûné, zakoupené pouze
v kamenn˘ch obchodech (stánkov˘ prodej je
povolen pouze u pyrotechniky I. tﬁídy).
❖ Je tﬁeba se vyvarovat pouÏívání podomácku
vyroben˘ch pyrotechnick˘ch v˘robkÛ.
❖ Pﬁi pouÏívání dodrÏujte návod. Pokud na v˘robku není uveden návod k obsluze v ãeském
jazyce, nekupujte jej.
❖ Pyrotechnick˘ v˘robek musí vÏdy nést oznaãení v˘robce ãi dovozce, musí b˘t oznaãen
tﬁídou nebezpeãnosti, ãíslem povolení k prodeji a musí na nûm b˘t uvedeno datum pouÏitelnosti.
❖ Nemanipulujte s pyrotechnick˘mi v˘robky,
jste-li pod vlivem alkoholu nebo jin˘ch látek
ovlivÀujících pozornost a schopnost reagovat
(léky, drogy apod.).
❖ PﬁestoÏe pyrotechnické v˘robky I. tﬁídy mohou b˘t prodávány osobám mlad‰ím 18 let,
nenechávejte své dûti manipulovat s nimi.
❖ Neodpalujte pyrotechnické v˘robky v uzavﬁen˘ch prostorách.
❖ Nesbírejte ze zemû nevybuchlé petardy, pouãte o tom také své dûti.
❖ Samotn˘ prodej zábavné pyrotechniky upravuje vyhlá‰ka âeského báÀského úﬁadu ã.
174/1992 Sb., o pyrotechnick˘ch v˘robcích
a zacházení s nimi. Podle ní se pyrotechnické
v˘robky mj. ãlení do nûkolika tﬁíd nebezpeãnosti.
I. tﬁída nebezpeãnosti – napﬁ. prskavky, pistolové kapsle, tﬁaskavé bonbony, blikavky, létající mot˘li, bouchací kuliãky, vystﬁelovací konfety apod.
Pyrotechnické v˘robky spadající do I. tﬁídy
jsou volnû prodejné, a to kdekoli a komukoli
bez omezení vûku, tedy i na stánku a osobám
mlad‰ím 18 let.
II. tﬁída nebezpeãnosti – napﬁ. rakety, petardy,
svûtelné fontány, d˘movnice, hvízdavé pﬁedmûty, gejzíry, bengálské ohnû apod.

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

Pyrotechnické v˘robky spadající do II. tﬁídy
lze prodávat pouze v kamenn˘ch obchodech
a pouze osobám star‰ím 18 let.
III. tﬁída nebezpeãnosti a vy‰‰í - pyrotechnické v˘robky vy‰‰ích tﬁíd lze prodávat pouze ve
specializovan˘ch prodejnách, a to pouze kvalifikovan˘m osobám, které se prokazují patﬁiãn˘m povolením, vydan˘m âesk˘m báÀsk˘m
úﬁadem.

Lidé, kteﬁí chtûjí odloÏen˘m pejskÛm vytvoﬁit
nov˘ domov, mají moÏnost útulek bezplatnû
nav‰tívit a ãtyﬁnohé ãekatele si prohlédnout
dennû mimo pondûlí vÏdy od 10.00 do 17.00
hod., a to i o víkendech. Pejsky je také moÏno si
prohlédnou na internetov˘ch stránkách Mûstské
policie Ostrava www.mpostrava.cz. V souãasné
dobû je v útulku 158 psÛ, kteﬁí ãekají na nové
majitele.

Silvestrovské oslavy a zvíﬁata

Bezpeãn˘ advent

Tím, kdo je pouÏíváním zábavné pyrotechniky na konci roku více ãi ménû ohroÏen, jsou také zvíﬁata. Na hluk a efekty provázející pouÏívání pyrotechniky reagují vût‰ím ãi men‰ím
stresem, kter˘ mÛÏe do jisté míry ohrozit jejich
zdraví. V nûkter˘ch pﬁípadech se stává, Ïe napﬁ.
hlukem vystresovan˘ pes se zabûhne a v lep‰ím
pﬁípadû skonãí v útulku, kde si ho posléze mÛÏe
majitel vyzvednout. Mûstská Policie Ostrava na
Silvestra skuteãnû zaznamenává vût‰í poãet pobíhajících psÛ v ulicích mûsta.
V‰ichni majitelé psÛ, koãek ãi jin˘ch zvíﬁat se
mohou informovat u svého veterináﬁe, jak pomoci sv˘m zvíﬁecím miláãkÛm ve zdraví pﬁeãkat oslavy konce roku. Kdo má moÏnost odvézt svého zvíﬁecího miláãka mimo hlavní dûní
oslav, mûl by tak uãinit.

Pﬁedvánoãní období v podobû shonu a tlaãenic v obchodech nahrává kapsáﬁÛm a zlodûjÛm,
kteﬁí mají v tomto ãase doslova Ïnû. Proto budou pracovníci Mûstské policie Ostrava zamûﬁovat svou pozornost zejména na místa s vût‰í
koncentrací obyvatel, stráÏníci budou provádût
pochÛzkovou ãinnost zejména v okolí poboãek
âeské po‰ty, bankovních ústavÛ, obchodÛ a nákupních stﬁedisek, v okolí zastávek MHD i parkovi‰È. Poãet hlídek bude ve vytipovan˘ch lokalitách nav˘‰en v maximální moÏné míﬁe.
V leto‰ním roce bude toto preventivní opatﬁení
zahájeno 5. 12. 2008 a potrvá aÏ do 24. 12.
2008.

„V˘buchy“ pouze na Silvestra
Je tﬁeba také upozornit, Ïe pouÏívání zábavné
pyrotechniky s v˘jimkou povolen˘ch ohÀostrojÛ ãi obdobn˘ch akcí mimo období na pﬁelomu
roku lze posuzovat jako pﬁestupek proti obãanskému souÏití, za kter˘ hrozí pokuta aÏ do v˘‰e
3000 Kã. Nehledû na skuteãnost, Ïe petarda hozená pod nohy osoby vy‰‰ího vûku nebo napﬁíklad se srdeãní chorobou se mÛÏe velmi rychle
zmûnit v tragédii.

Domov pro pejsky z útulku
V roce 1998 byl v Ostravû-Tﬁebovicích zﬁízen
útulek pro nalezené psy, jehoÏ provozovatelem
je Mûstská policie Ostrava a vlastníkem mûsto
Ostrava. Od poãátku pro‰lo útulkem jiÏ témûﬁ
13 000 psÛ. Na 4500 se jich vrátilo zpût ke svému právoplatnému majiteli, neboÈ se pouze
ztratili nebo zabûhli, 7000 pejskÛ na‰lo nové
majitele. Nicménû zhruba 1400 psÛ muselo b˘t
utraceno nebo uhynulo mj. na následky ‰patného zacházení, zranûní ãi nemocí.
Útulek v‰ak neslouÏí k trvalému umístûní zvíﬁat nebo k jejich odchovu. Proto se zamûstnanci
útulku snaÏí po nezbytném o‰etﬁení pﬁedat psy,
jejichÏ majitele se nepodaﬁí zjistit, do pûstounské péãe.

Rady k nezaplacení
Máte-li u sebe vût‰í finanãní hotovost, rozdûlte si ji na nûkolik ãástí a ty uschovejte pﬁi sobû
na nûkolika rÛzn˘ch místech.
Neponechávejte v zaparkovaném vozidle
Ïádné vûci.
Vyh˘bejte se místÛm, kde dochází k tûsn˘m
kontaktÛm s okolostojícími, jako napﬁ. ve frontách, v dopravních prostﬁedcích, na schodi‰tích
apod. Pokud se na vás bude nûkdo tlaãit, vÏdy
se ihned pﬁesvûdãte, zda vám nûco nechybí.
Vûnujte maximální pozornost osobním vûcem, nenechávejte si otevﬁené kabelky, penûÏenky nenechávejte v kabelkách ãi ta‰kách leÏet
tak, aby byly viditelné pﬁi pohledu zvenku.
Dojde-li ve va‰í blízkosti ke konfliktu vyvolanému nûkolika osobami, které se spolu zaãnou
hádat, vÏdy vûnujte zv˘‰enou pozornost sv˘m
osobním vûcem. MÛÏe se jednat o organizovanou skupinu kapsáﬁÛ, kteﬁí vyvoláním konfliktu
upoutají pozornost na sebe, pﬁiãemÏ jiná skupina v dané chvílí okrádá obãany.
Vybíráte-li hotovost z bankomatu, vûnujte
pozornost osobám ve svém okolí. Máte-li PIN
k platební kartû zaznamenán, nikdy tento záznam neukládejte spolu s kartou.
PouÏíváte-li pﬁi nákupu nákupní ko‰ík ãi nákupní vozík, neodkládejte do nûj své osobní vûci.
Vladimíra Kejdová,
Mûstská policie Ostrava
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Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Ostrav‰tí policisté zabodovali
Policie âR Ostrava získala druhé místo v celostátní policejní soutûÏi Cena nejlep‰í praxe.
Ostrav‰tí policisté „zabodovali” s projektem
Vem si mû, jehoÏ hlavním cílem byla eliminace
krádeÏí vûcí z vozidel. Policisté, spolu se stráÏníky Mûstské policie Ostrava a studenty ostravské stﬁední odborné ‰koly ochrany osob a majetku, umísÈovali na zaparkovaná vozidla u vût‰ích
nákupních center v Ostravû modré visaãky
„vem si mû”. Policisté oznaãili na visaãkách
pﬁedmûty, které majitel ve vozidle „zapomnûl”
a „pobízel” tak zlodûje k jejich „nekal˘m” ãinnostem. Dal‰í, neménû podstatnou souãástí projektu bylo zaãlenûní specializovaného t˘mu E2.
Kriminalisté provûﬁující vytipovaná místa byli
extrémnû úspû‰ní, zadrÏeli dvakrát více pachatelÛ této protiprávní ãinnosti, neÏ obvykle. Autorem úspû‰ného ostravského projektu, kter˘
byl Ïádán i do ostatních sluÏebních teritorií, je
plk. Mgr. Tomá‰ Landsfeld. Ostrav‰tí policisté
pﬁevzali také certifikát za dal‰í úspû‰n˘ ostravsk˘ projekt „spoleãnû proti kriminalitû”, kter˘
probíhal v pﬁedvánoãním ãase roku 2007, a pokraãoval do února roku 2008.

Bezpeãn˘ zimní provoz
Ostrav‰tí policisté realizovali 4. 11. 2008 spolu s pracovníky BESIPu a pneuservisu Barum
dopravnû preventivní akci zamûﬁenou na bezpeãn˘ pohyb v‰ech úãastníkÛ silniãního provozu po zimních silnicích. Akce probíhala od 8.00
do 11.00 hod. v Závodní ulici v Ostravû-Vítkovicích.
Policisté zkontrolovali 73 vozidel v‰ech kategorií a zjistili neradostnou skuteãnost. Zhruba
polovina vozidel nebyla opatﬁena zimními
pneumatikami. Policisté neopomnûli ani na

osvûtu, takÏe o bezpeãnosti silniãního provozu
hovoﬁili nejen s dospûl˘mi za volanty, ale
i s dûtmi na chodnících. Reflexními doplÀky,
Zmaten˘ muÏ v koleji‰ti
které odráÏejí svûtlo v úzkém kuÏelu zpût ke
zdroji aÏ na vzdálenost kolem 200 metrÛ, vybaDne 22. 10. 2008 oslovil hlídku u nádraÏí âD
vili kolemjdoucí skupinky dûtí základních a ma- v Ostravû-Vítkovicích zamûstnanec nádraÏí
s tím, Ïe v nepouÏívané ãásti koleji‰tû sedí star‰í
teﬁsk˘ch ‰kol.
muÏ, kter˘ pÛsobí zmaten˘m dojmem a ereaguje. Dotyãn˘ (66 let) nebyl viditelnû zranûn ani
Gentlemani silnic z Ostravy
Titul Gentleman silnic pﬁevzali 25. listopadu pod vlivem alkoholu, ale tﬁásl se a nebyl schopen komunikace ani chÛze. StráÏníci proto pﬁidva muÏi z Ostravy. Jde o první ocenûní tohoto
volali sanitu, která muÏe pﬁevezla do nemocnidruhu, které putuje do metropole Moravskoslezce.
ského kraje. KdyÏ Petr Bystriansk˘ a Ale‰ Matoga uvidûli vozidlo havarované a ponoﬁené ve
Îena si ustlala doslova na kolejích
vodû ﬁeky Ostravice, nerozm˘‰leli se ani chvíli
Dne
1. 11. 2008 v dopoledních hodinách v Osa oba se okamÏitû vrhli na pomoc…
Gentleman silnic je evropsk˘m projektem, travû-Vítkovicích na Ruské ulici hazardovala se
kter˘ vznikl pﬁed ãtyﬁmi lety v âeské republice. sv˘m Ïivotem 56letá Ïena, která leÏela v tûsné
Za tuto dobu Policie âeské republiky spolu blízkosti Ïelezniãního pﬁejezdu. Nebyla schopna
s âeskou poji‰Èovnou udûlily titul 40 muÏÛm a 6 chÛze ani komunikace, proto stráÏníci pomocí
Ïenám. Titul je udûlován lidem, kteﬁí pomohli radiostanice pﬁivolali sanitu s lékaﬁem a ten rozpﬁi dopravních nehodách, nejsou to profesionál- hodl o pﬁevozu Ïeny na protialkoholní záchytnou
stanici.
ní záchranáﬁi.

Stalo se...

por. Bc. Gabriela Holãáková, komisaﬁka

Podezﬁel˘ s noÏem
Dne 8. 11. 2008 oznámil na tísÀovou linku obãan, Ïe po chodbû domu na ul. Závodní v Ostravû-Vítkovicích se prochází muÏ s noÏem v ruce.
Podle oznamovatele byl muÏ zﬁejmû pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky, rozbil vstupní dveﬁe do sklepních prostor a vÛbec se choval
agresivnû. Z domu v‰ak ode‰el je‰tû pﬁed pﬁíjezdem stráÏníkÛ. Ti proto provedli kontrolu okolí
a podezﬁelého, odpovídajícího popisu, spatﬁili na
tramvajové zastávce u mûstského stadionu. Na
v˘zvu k prokázání totoÏnosti v‰ak muÏ zareagoval tak, Ïe se dal na útûk. Po krátké honiãce jej
stráÏníci dostihli a spoutali. Dotyãn˘ (22 let) odmítal komunikovat, z jeho dechu byla cítit neznámá chemikálie a pﬁi prohlídce byl u nûj nalezen nÛÏ. Nakonec skonãil v rukou pﬁivolan˘ch
policistÛ.

Pokus o vloupání do vozidla
Dne 9. 11. 2008 oznámil obãan na linku 156,
Ïe do vozidla, zaparkovaného na ul. Jeremenkovû v Ostravû-Vítkovicích, se pokou‰ejí vloupat
dva muÏi. StráÏníci, kteﬁí záhy dorazili na místo,
zadrÏeli dva mladíky (oba 20 let) u vozidla Citroen Berlingo, které jevilo známky pokusu o násilné vniknutí. U lev˘ch zadních dveﬁí byla strÏena ãást gumového tûsnûní kolem okna. To jiÏ
na místo dorazila také hlídka Policie âR a policisté si událost i se zadrÏen˘mi podezﬁel˘mi pﬁevzali.

Popsal interiér tramvaje
Dne 26. 11. 2008 zadrÏeli stráÏníci mûstské
policie v Ostravû-Vítkovicích mladého muÏe (19
let), kter˘ „vyzdobil“ interiér tramvaje nûkolika
nápisy ãerven˘m fixem. Bûhem jízdy se velmi
ãinil, nápisy byly na nûkolika sedadlech, na boãních stûnách a na stûnû pod zadním oknem. Mladík skonãil pro podezﬁení ze spáchání trestného
ãinu v rukou pﬁivolan˘ch policistÛ
Vladimíra Kejdová,
Mûstská policie Ostrava
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Brankáﬁ Jakub ·tûpánek má stoprocentní úspû‰nost!
‰ího skvûlého gólmana Jakuba ·tûpánka, kter˘
vyrÛstal v Porubû a v této sezonû se uÏ zaﬁadil mezi supermany, aãkoliv toho je‰tû v extralize mnoho neodchytal, má zatím stoprocentní úspû‰nost!
Jak je to moÏné? Statistikové budou mít asi z toho zamotanou hlavu, ale jak je vidno, i tohle se
speciálnû v ledním hokeji mÛÏe stávat: pravidla
kanadského hokeje totiÏ dovolují, aby na trestné
stﬁílení, rovnající se v kopané pokutovému kopu,

mohl nastoupit druh˘ gólman ze stﬁídaãky a posléze se na stﬁídaãku zase vrátit! Toho trenér
Alois Hadamczik uÏ vyuÏil dvakrát a dvakrát se
to jemu i muÏstvu vyplatilo, Jakub ·tûpánek byl
úspû‰n˘! Je ov‰em pravdou, Ïe podruhé mu pomohla k úspûchu tyãka jeho branky, ov‰em i to se
musí nutnû pﬁiãítat k brankáﬁovu úspûchu, neboÈ
stﬁílejícího hráãe k tomu, aby trefil jen tyã jeho
branky, vlastnû donutil.
(mi)

Po 24. kole Vítkovice znovu do ãela
valo” na ãele, doufejme, na stálo. Vítûzství 6:1
Kladno odjelo s pÛltuctem!
Ve 24. kole hostily Vítkovice t˘m Kladna, které nad Kladnem má svou cenu, a kdyÏ je‰tû pﬁidáme,
doma s vypûtím v‰ech sil zdolalo PlzeÀ 2:1. Kla- Ïe Vítkovice nemohly nastoupit v kompletním
densk˘ trenér Zdenûk Müller na tiskovce po zápa- sloÏení (pro nemoc nebo zranûní chybûli ãtyﬁi klíse bezostyãnû pﬁiznal, Ïe Vítkovice byly jasnû ãoví hráãi sestavy!), pak je to úspûch vskutku nelep‰í a Ïe pﬁedchozí zápas s Plzní stál KladeÀáky ãekan˘ a trenérsk˘ trojlístek Alois Hadamczik
pﬁíli‰ mnoho sil, které ve Vítkovicích hráãÛm spolu s asistenty Kamilem Koneãn˘m a ZdeÀkem
chybûly a Ïe neb˘t skvûlého v˘konu jejich gólma- Motákem vykroãili odváÏn˘m krokem vpﬁed!
UÏ je to tak, vedení vítkovického hokeje s klidna Kopﬁivy, mohla b˘t poráÏka je‰tû vy‰‰í...
n˘m svûdomím propustilo ze sv˘ch sluÏeb MartiDo konce roku 2008 uvidí na‰i diváci
CoÏ samozﬁejmû na‰emu t˘mu takové hodnocena Pruska (‰el do Ruska), neboÈ má v zásobû dalv âEZ arénû tyto soupeﬁe:
ní soupeﬁova trenéra lichotí. Ov‰em nutno pﬁiznat, Ïe to byla ãistá pravda, zvlá‰tû druhá tﬁetina Úter˘ 25. 11. TÎ Tﬁinec
ze strany Vítkovic byla „jako z partesu”, t˘mu se Pátek 28. 11. Mladá Boleslav
S nov˘m trenérem pﬁi‰el ãerstv˘ vítr nedalo nic vytknout a jen jsme s tich˘m duchem âtvrtek 4. 12. Karlovy vary
trochu litovali, Ïe si ná‰ brankáﬁ Marek Pinc ne- Pátek 12. 12. Slavia Praha
AÏ tﬁinácté místo v koneãné’ tabulce podzimní mohl pﬁipsat dal‰í ãisté konto…
Nedûle 14. 12. PlzeÀ
ãásti II. ligy, tenhle v˘sledek fanou‰ky vítkovické
Poté, co na‰e muÏstvo uÏ koketovalo s vedením Pátek 26. 12. Litvínov
kopané moc nepotû‰í. Ov‰em vítkovick˘ fotbal tabulky nûkolikrát, po tomto vítûzství se „ubyto- Úter˘ 30. 12. Pardubice
(mi)
pro‰el ﬁadou zmûn, vymûnili se hráãi, zmûnil se
trenér (za Aloise Grussmanna pﬁi‰el Vlastimil Paliãka).
UÏuÏ se zdálo, Ïe to s vítkovickou kopanou pÛVítkoviãtí volnostylaﬁi se v 5. kole konaném v Praze 22. 11.
jde poﬁád s kopce, ale nov˘ trenér, pﬁicházející
z 0lomouce, pﬁece jenom uãinil pﬁítrÏ nepﬁízstali Mistry âR v soutûÏi druÏstev pro rok 2008.
niv˘m v˘sledkÛm a dvû vítûzství, pﬁiznejme si, Ïe
pomûrnû neãekaná, v Tﬁinci 3:1 a v extraligové Jihlavû 2:1 jednak ukázala, Ïe jsme fotbal ve Vítkovicích hrát nezapomnûli a Ïe se právem mÛÏeme
tû‰it na jarní sezónu. ProtoÏe tato vítûzství nás posunula na tﬁinácté místo se 17 body, stejn˘ poãet
bodÛ má také blízk˘ Tﬁinec na 11. místû.
Velkou ‰kodou byla prohra na domácím hﬁi‰ti
s Duklou Praha 0:1… „Ano, to je pravda,” ﬁíká
trenér Vlastimil Paliãka a dodává: „Ov‰em Dukla
je dneska siln˘m t˘mem, v kádru má více neÏ polovinu hráãÛ, kteﬁí mají odehráno pﬁes 300 ligov˘ch zápasÛ. Novotn˘ má dokonce 400 prvoligov˘ch startÛ, coÏ je porce aÏ neuvûﬁitelná. UÏ deset
zápasÛ v ﬁadû neprohráli, a to o nûãem vypovídá!”
Jak je vidno z poﬁadí stﬁelcÛ, souãasn˘ t˘m Vítkovic nemá ani jednoho vyhlá‰eného kanon˘ra nejvíce gólÛ, pouhé ãtyﬁi branky dal Jaroslav Divi‰, po 2 góly dali: Tomá‰ Kuchaﬁ, Martin Prohaszka, Tomá‰ Poznar, po jednom gólu pak Martin Hou‰ka, Martin Hanák, Jan Ple‰ek, Tomá‰ Mikulenka.
MuÏstvo brzdí v rozletu téÏ skuteãnost, Ïe ãtyﬁi
hráãi vidûli na podzim ãervenou kartu (Uvarenko,
Motyãka, DoleÏal, Beutel) a 35 /!/ hráãÛ vidûlo
ÎK: Derych 5, Motyãka a Silveira po 4, Divi‰
a ·vestka po 3, Poznar a Hanák po 2, Beutel, „Praha - liga - Mistﬁi 2008”: Zleva dolní ﬁada: ãlenové v˘boru a trenéﬁi Milan Hemza, Mirek
Cverna, DoleÏal, Fromelius, Hou‰ka, Hrdloviã, Gregu‰, Ale‰ Juchelka, Milan Slonãík, Roman Piskoﬁ. Zleva horní ﬁada: závodníci Jan Stapaj,
Kﬁiva, Mikulenka, Novák, Prohászka, ·vehla, Anton Timofiev, Sergej Aksenov, Michal Baãa, Jiﬁí Kopeck˘, Pavel Sztwiertnia, Jiﬁí Irain, Tomá‰
Zezulák, Vratislav Chota‰, Petr Krejãí, Jirka BystroÀ, Du‰an Dobiá‰, Ale‰ Kolaﬁík.
Uvarenko.

Podzim 2008 - aÏ 13. místo

Tﬁetí titul
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Brankáﬁi Pruskovi se v Rusku líbí
Hokejov˘ brankáﬁ Martin Prusek se zase
vrátil do Ruska. Poté, co se stal Marek Pinc
zcela jednoznaãnû jedniãkou mezi vítkovick˘mi gólmany a ke slovu se stále hlasitûji
oz˘vá i Jakub ·tûpánek, kter˘ se v souãasné
sezónû vyznamenal uÏ dvakrát jedineãn˘m
brankáﬁsk˘m kouskem, kdyÏ studen˘, v rozehraném zápase naskoãil na led a vÏdy dokázal zlikvidovat trestné stﬁílení!
Martin Pusek odletûl tentokrát do Loty‰ska, kde bude hrát za Dynamo Riga ve slo-

vutné Kontinentální lize, která uÏ pozvolna
zaãíná „‰lapat” na paty severoamerické
NHL! Dynamo Riga trénuje slovensky trenér Július ·upler. Martin Prusek nám ﬁekl:
„Dobﬁe jsem si spoãítal, Ïe ve Vítkovicích
nemám momentálnû ‰anci chytat, protoÏe
hrají v pohodû a vyhrávají a z moÏnosti, Ïe
mohu chytat v Rize, mám velkou radost.” Je
zcela pochopitelné, Ïe v tomto bleskovém
pﬁestupu „mûl prsty” ãerstv˘ scout Vladimír
VÛjtek mlad‰í.
(mi)

Slavnosti hokeje: ãesk˘ slavil sto let,
hokej Vítkovic bude slavit osmdesát
V úter˘ 4. listopadu 2008 oslavil ãesk˘ hokej v Praze zápasem âesko - Slovensko uÏ
stoleté v˘roãí od chvíle, kdy se hokej kanadsk˘ zaãal v na‰ich zemích hrát. V˘sledek zápasu, v nûmÏ nechybûl v sestavû ani Jaromír
Jágr, byl vskutku sváteãní, âeská republika
zvítûzila 7:0 pﬁed témûﬁ vyprodan˘m hledi‰tûm haly Slavie v Praze-Libni. Tam se sjely
v‰echny dosud Ïijící, i nejstar‰í celebrity ãs.
hokeje let dávno minul˘ch, takÏe se tam setkávaly skuteãnû generace. Za v‰echny se
ozval i moÏná v historii ãeského hokeje nej-

populárnûj‰í Vladimír „Vova” Zábrodsk˘,
kter˘ pﬁiletûl ze Stockholmu, ale dostavil se
i Václav Nedomansk˘, Ïijící uÏ léta v USA,
a celá ﬁada dal‰ích. Slavnostní buly vhodila
jedna ze dvou dcer kdysi skvûlého hokejového brankáﬁe BóÏi Modrého, která se dostavila z Rakouska, no prostû byl to záÏitek a proto se není co divit, Ïe publikum zÛstalo sedût
aÏ do konce nádherného veãera. Vova Zábrodsk˘ k tomu v‰emu dûní jen poznamenal:
„Jsem upﬁímnû rád, Ïe se na nás nezapomnûlo.” Byl 851et˘ Vovka Zábrodsk˘, profesionál kaÏd˘m coulem upﬁímnû dojat jako nejstar‰í ze zúãastnûn˘ch.
Vítkovick˘ hokejov˘ klub vyslal do Prahy
na takovou slavnost dva autobusy, naplnûné
pﬁeváÏnû nejmlad‰í generací, aby Ïáci vidûli
jednak krásu hokejové hry a jednak nejslavnûj‰í osobnosti ãeského hokeje. Mezi vyznamenan˘mi byli z Vítkovic také Franti‰ek
âerník, Richard ·mehlík, David Moravec,
Jaromír ·indel, Václav Varaìa, Pavel Kubina, Filip Kuba, Martin Prusek, Roman ·imíãek, Jaromír ·indel, Josef Mikolá‰, in memoriam také Miroslav Vlach a Jan Kasper.
(mi)
Ilustraãní foto

Ukonãení v˘kupu papíru
ve sbûrn˘ch dvorech
OZO Ostrava
Od 1. prosince 2008 je ve v‰ech sbûrn˘ch
dvorech spoleãnosti OZO Ostrava s.r.o. zru‰en v˘kup papíru. K tomuto kroku musela
spoleãnost pﬁistoupit kvÛli nepﬁíznivému
trendu v˘voje cen papíru na trhu s druhotn˘mi surovinami.
Tﬁídûn˘ papír mohou obãané Ostravy dále
zdarma vozit do sbûrn˘ch dvorÛ, pﬁípadnû
odkládat do kontejnerÛ na papír, kter˘ch je
dnes na území mûsta rozmístûno jiÏ pﬁibliÏnû
850.
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V âEZ Arénû uvidíme
zápasy MS ve florbalu!
Mistrovství svûta ve florbalu je událostí
svûtového v˘znamu, Bude se konat v ostravské âEZ arénû ve dnech 6. aÏ 10. prosince
2008 a zúãastní se ho reprezentaãní v˘bûry
tûchto zemí: ·védska, Ruska, Loty‰ska, âeské republiky, Finska, Norska, ·v˘carska,
Dánska, Nizozemí, Nûmecka, Singapuru,
Slovinska, Anglie, Estonska, Rakouska, Maìarska, USA, Itálie, Polska a Japonska. Závûreãné boje nejlep‰ích se uskuteãní ve
dnech 12. aÏ 14. prosince v Praze.
Mistrovství svûta florbalistÛ je velkou akcí
nejen pro florbalovou veﬁejnost, ale i pro celou âeskou republiku. Kromû partnerÛ
a sponzorÛ se na uskuteãnûní ‰ampionátu podílejí Moravskoslezsk˘ kraj a mûsto Ostrava.
âe‰tí florbalisté se pﬁedstaví ve skupinû
A spoleãnû se ·védy, Loty‰skem, Itálií
a Ruskem. Ve skupinû B se stﬁetnou Finsko,
·v˘carsko, Norsko, Dánsko a Estonsko.
(mi)

Ilustraãní foto
Sportovní stránky pﬁipravil: Josef Mikolá‰

Svoz odpadu v období vánoãních svátkÛ
V období Vánoc dochází kaÏdoroãnû ke zv˘‰ení produkce odpadÛ. Spoleãnost OZO Ostrava
pﬁipravila pro toto období mimoﬁádn˘ harmonogram svozu odpadÛ. Na ostravsk˘ch sídli‰tích
bude probíhat svoz odpadu kaÏd˘ den od soboty 20. 12. 2008 do ãtvrtka 1. 1. 2009. Îádáme obãany, aby neparkovali pﬁed kontejnerov˘mi stanovi‰ti a umoÏnili tak pﬁístup ke kontejnerÛm. Popelové nádoby u rodinn˘ch domÛ budou vyváÏeny podle harmonogramu, kromû ãtvrtkÛ 25. 12.
a 1. 1. - svoz bude proveden o den pozdûji.
Odstrojené vánoãní stromeãky mohou po Vánocích obyvatelé sídli‰È odkládat ke kontejnerov˘m stanovi‰tím. Stejnû jako kaÏd˘ rok bude v druhém a tﬁetím lednovém t˘dnu spoleãnost OZO
Ostrava provádût mimoﬁádné svozy takto odloÏen˘ch vánoãních stromkÛ. Obãané z rodinn˘ch
domÛ pak mohou odstrojené vánoãní stromeãky odkládat ve sbûrn˘ch dvorech. Takto odloÏené
stromeãky pak OZO Ostrava sveze do areálu kompostárny v Hru‰ovû a po nadrcení budou pﬁidány k dal‰ím biologicky rozloÏiteln˘m odpadÛm, které se zde promûÀují v kompost. Ten pak poslouÏí pﬁi rekultivaci ostravské skládky.
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DùTSK¯ KOUTEK - CIHLÁâEK
JeÏí‰ek si pﬁání uÏ odnesl
Jaké jsou vlastnû Vánoce dûtsk˘ma oãima?
V Mateﬁské ‰kole Prokopa Velikého se respondenty jeÏí‰kovské ankety staly Adélka, Nora
a Petra. Rozhovor s pûtilet˘mi sleãnami (trvají na
tom, Ïe je jim pût a pÛl!) nejprve mírnû vázne, bûhem pár minut se situace mûní a holãiãky mluví
jako správné Ïenské jedna pﬁes druhou. âert aby
se v tom vyznal! JenÏe ten dorazí aÏ pﬁi mikulá‰ské nadílce…
„Tû‰ím se na Vánoce!“ prohla‰uje energicky
Adélka. „UÏ jsem psala JeÏí‰kovi. Chtûla bych
kuchyÀku pro panenky.“ Nora zatím je‰tû rozhodnutá není, ale nûco urãitû nakreslí! I Petra se tû‰í
na dárky, stejnû jako Nora by si pﬁála autíãko na
ovládání. Na barvû vozu nezáleÏí… „Takové
to…“ kroutí ruãiãkou, aby naznaãila, jak by mûlo
b˘t ovládáno.
V‰echny tﬁi pomáhají se zdobením stromeãku.
Nûkde ho mají v pﬁedsíni, jinde v ob˘vacím pokoji. A v‰em tﬁem chutná cukroví. „Nejvíc hvûzdiãky,“ zasní se Adélka. „To dûlá maminka a já jí pomáhám.“ Jak pomáhá? „Dáme na stÛl mouku,
rozválíme tûsto a potom pﬁitiskneme bábovky,“
radí zku‰ená cukráﬁka, které se zatím JeÏí‰ka je‰tû
nepodaﬁilo zahlédnout. „Jíme a on potichu pﬁijde.
A pak zazvoní. Minul˘ rok mi pﬁinesl poãítaã, panenku a... Dál nevím.“ U v‰ech tﬁí se pr˘ doma
v pﬁedvánoãním ãase zapalují svíãiãky na adventních vûncích. Adélka se du‰uje, Ïe pomáhá i pﬁi
jeho v˘robû.

O Vánocích
(Sylva Stanku‰ová)
Star˘ pán se prochází
tich˘m mûstem jako mnich
ve vzduchu je cítit sníh.
I kdyÏ se vûk nach˘lí
vzpomínky dnes zaletí
k maliãkému dítûti.
ZasnûÏen˘ pohádkov˘ vláãek
do dûtství nás odváÏí
Ïivot ztrácí závaÏí.
VÛnû jehliãí a jmelí
záﬁící strom v pokoji
kaÏdého z nás odzbrojí.
Odkládáme bolesti a smutky
v nadûji a ve víﬁe
velebíme Past˘ﬁe.

Na otázku, jak probíhá ·tûdr˘ den, to nejprve
vypadá, Ïe je vlastnû jen o pohádkách a cukroví.
Pak se holky rozhovoﬁí o zpívání koled, krájení
jablíãek, pou‰tûní svíãek po vodû v oﬁechov˘ch
skoﬁápkách. A o tom, Ïe je tﬁeba obdarovat i zvíﬁátka. Mrkev, mouãní ãervi… Veselé Vánoce, milá zvíﬁátka!
U Nory se na ·tûdr˘ veãer dûlá salát, maminka
dá doprostﬁed vûnce svíãku a rozsvítí ji. „Pak rozdávám talíﬁe na stÛl a pak jíme,“ vypráví Nora
nûÏn˘m hláskem postaviãek z kreslen˘ch filmÛ.
„A veãer, aÏ je ãerná obloha, zpíváme koledy,“
loví v pamûti. „A pou‰tíme si je taky. Máme takové malé ãédéãko.“ A u okna nechávají cukroví,
aby si JeÏí‰ek mohl kousnout. Na pohádky se pr˘
ten den Nora moc nedívá. „Chystáme v‰echno,
aby to bylo hezké. A krájíme jablíãko. TaÈka mi
ﬁíkal, aÈ ﬁeknu, Ïe tam bude hvûzdiãka. Já jsem
ﬁekla jo. A tak tam byla. A pou‰tíme svíãky po vodû.“ „Jo, vlastnû to jsme taky dûlali,“ rozpomíná
se Adélka.
Petﬁiãka má doma sestﬁiãku Viktorku. Miminko. A kﬁeãka. Stejnû jako ostatní holky by si pod
stromeãek pﬁála aktovku. „Já jsem to zapomnûla
napsat!“ chytí se za hlavu. „Já chci zlatou,“ zasní
se Adélka. „UÏ jsem si o ni napsala!“ „Já chci
s Barbínou,“ zdÛrazÀuje Petﬁiãka. Kam se vlastnû
takové dopisy pro JeÏí‰ka dávají? „Já jsem ho dala za pohovku.“ „Já to vÏdycky dávám pod stromeãek, aÈ si ten dopis vezme.“ „Já ho nechala
v koupelnû a odnesl si to!“ Podle Petry je na Vánocích nejlep‰í to, Ïe se peãe cukroví. „Úplnû nejlep‰í jsou srdíãka. S marmeládou.“ V tom okamÏiku se na mne od v‰ech tﬁí sleãen sesype nûkolik názvÛ cukroví najednou. Taky peãeme! Taky!
Je to jako v pohádce o káãátku a kuﬁátku. Já také,
ﬁeklo kuﬁátko…
Dozvídám se dÛleÏitou informaci. Dûti nosí
cukroví do ‰kolky. „A pak to spolu jíme,“ usmívá
se zasnûnû Petra. Nora hned dodává, Ïe se cukroví
ve ‰kolce i peãe. „A my na Vánoce dûláme su‰ená
jablíãka,“ pﬁidává dal‰í tip na hezké proÏití svátkÛ
vánoãních Petra. „My taky!“ nezapomene se pﬁidat Adélka a hned dodává: „Já chci nejvíc nové
kolo. Taky s Barbínkou, ale stﬁíbrné.“
Jak je to vlastnû s JeÏí‰kem? „Zvoní zvoneãkem,“ vypráví Nora. „Ale my teì nevíme, kde ten
zvoneãek je. Tak mu tam dáme nov˘ zvoneãek.
MoÏná zazvoní. Nachystáme mu ho na Ïidli. Moje babiãka má takov˘ zvoneãek, kter˘ se mamce
moc líbí, s kytiãkami. Tak ho tam moÏná dáme.
Jak jsem byla malá,“ povídá pûtiletá Nora, „mûli
jsme barevn˘ zvoneãek se srdíãkama.“ JeÏí‰kovi
mávají s taÈkou venku prskavkami.

UPOZORNùNÍ - zru‰ení úﬁedního dne
Dne 31. prosince 2008 (stﬁeda)
bude zru‰en úﬁední den
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Úﬁad mûstského obvodu Vítkovice
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„U nás chodí, jak jíme. VÏdycky, kdyÏ nechci
jíst, mamka mû nakrmí,“ uculuje se Petﬁiãka. Na
otázku, zda pﬁi veãeﬁi není napjatá, kdy Ïe ten JeÏí‰ek pﬁijde, bohorovnû odpovídá: „Ne. Já jím!“
Dozvídám se, Ïe JeÏí‰ek pﬁiná‰í i dárky, o které
si holky ani nepsaly, Ïe jim nosí balíãky i k babiãkám (tﬁeba „ãernobarevné ‰trample“), Ïe JeÏí‰kovi pí‰ou i rodiãe („moje mamka psala a JeÏí‰ek jí
to pﬁinesl“), Ïe babiãka má oteklé nohy…
Zaãal advent, Vánoce se blíÏí. Mil˘ JeÏí‰ku,
abych nezapomnûla, Petﬁiãka si pﬁeje i panenku,
co jí rostou zoubky, a Barbínu s dlouh˘mi vlasy.
Zkus s tím nûco udûlat. Prosím! Lenka Gula‰iová

Tak, co ﬁíkáte dûti, jak se vám povídání s dûvãátky z mateﬁské ‰kolky líbilo? Já se o jejich Vánocích dovûdûl docela dost... A taky uÏ se hodnû
tû‰ím. Z vánoãní atmosféry záﬁícího stromeãku,
koled a dárkÛ mám vÏdy velkou radost a pﬁíjemn˘ pocit. A co vy? Tû‰íte se také? Já vím, Ïe
jsem dost zvûdav˘, ale rád bych se dovûdûl, jak
to u vás na ·tûdr˘ den vypadá, co se u vás podává ke ‰tûdroveãerní veãeﬁi, jaké vánoãní zvyky
dodrÏujete, jak probíhá rozdávání dárkÛ a co jste
nakonec pod stromeãkem na‰li...
MÛÏete tedy psát, kreslit, záleÏí jen na vás. Samozﬁejmû, Ïe odmûna za nejzajímavûj‰í psaníãko vás nemine, stejnû jako nemine pûtiletou Denisku HolaÀovou, vítûzku soutûÏe z minulého
vydání, na kterou dárek jiÏ ãeká.
Moje adresa:
SMO ÚMOb Vítkovice
CIHLÁâKOVA SCHRÁNKA
Mírové námûstí ã. 1
703 79 Ostrava-Vítkovice
Svá psaníãka nebo obrázky mÛÏete vloÏit pﬁímo do mé schránky umístûné v pﬁízemí vítkovické radnice.
Moc se tû‰ím na va‰e v˘tvory a pﬁeji vám i va‰im rodiãÛm, aby právû va‰e Vánoce byly ty nejkrásnûj‰í…
Vá‰ Cihláãek
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