10/2008

Náv‰tûva z Itálie
Ve stﬁedu 10. 9. 2008 jsme pﬁivítali v rámci projektu Propagace Vítkovic první vût‰í zahraniãní skupinu náv‰tûvníkÛ, kterou
byli obchodní partneﬁi italské firmy (Cromodorawheels), sídlící
v Mo‰novû. Ve svém nabitém programu si vyãlenili chvilku na
poznávací procházku Vítkovicemi. Vycházku jsme uvedli trochu netradiãnû. Na‰e hosty uvítala kronikáﬁka paní Lenka Kocierzová v dobovém kost˘mu z poãátku 20. století a pak jiÏ na
nû v obﬁadní síni zdej‰í radnice ãekala miniv˘stava bûÏn˘ch vûcí, které v dobû minulé byly nedílnou souãástí vût‰iny domác-

ností. Na‰ly se zde napﬁ.:
kulma na vlasy, paraple,
modlitební kníÏka, háãkované rukaviãky, ﬁezaãka na
fotografie, ale také historické kníÏky a fotografie.
HostÛm jsme dále pﬁedvedli pﬁedmûty vytvoﬁené
v rámci projektu Propagace
Vítkovic.
JelikoÏ celodenní program na‰ich italsk˘ch hostÛ byl velmi nároãn˘, seznámili jsme je jen s ãástí
historického centra Vítkovic. Na‰e spoleãná cesta
vedla z radnice na Mírové
námûstí k informaãním panelÛm, poté do kostela sv.
Pavla. Odtud jsme se pro‰li
·títovou kolonií k trÏnici a pak uÏ jsme se vraceli zpût kolem
mateﬁské ‰koly k radnici, kde jsme se rozlouãili.
Bc. Kamila Hercíková,
administrativní pracovník pro propagaci Vítkovic

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
VáÏení voliãi,
v rámci pﬁípravy nadcházejících voleb opût pﬁiná‰ím na stránky
vítkovického zpravodaje informace o volbách do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje, které prezident republiky vyhlásil
rozhodnutím ã. 262/2008 Sb. ze dne 16. ãervence 2008 publikovaném ve Sbírce zákonÛ, ãástka 84 rozeslané dne 16. ãervence
2008. Podle § 3 odst. 1 zákona je tak za den vyhlá‰ení voleb povaÏován 16. ãervenec 2008.

Voliãi v podzimních volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje zvolí 65 ãlenÛ zastupitelstva pro ãtyﬁleté funkãní období.
Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se budou konat ve dvou dnech, v pátek dne 17. ﬁíjna 2008 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18. ﬁíjna 2008 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
(Pokraãování na str. 4)

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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
První podzimní den leto‰ního roku se na vítkovické
radnici nesl v duchu 14. zasedání na‰eho zastupitelstva. Tohoto jednání ze zúãastnilo 13 ãlenÛ zastupitelstva (z celkového poãtu 15), kteﬁí projednali jednotlivé
body schváleného programu s tímto v˘sledkem:
Zastupitelstvo MOb Vítkovice
1. vzalo na vûdomí hodnotící zprávy o ãinnosti MP
a PâR
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
2. vzalo na vûdomí pﬁehled stíÏností a podnûtÛ za I.
pololetí r. 2008
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
3. vzalo na vûdomí projednání dotazÛ, pﬁipomínek
a podnûtÛ vznesen˘ch na 13. zasedání ZMOb
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
4. vzalo na vûdomí informativní zprávu o pﬁípravû
voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
5. vzalo na vûdomí vyhodnocení kulturnû-spoleãenské akce v rámci oslav 100. v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic na mûsto, konané ve dnech 17. - 20. 6. 2008
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1)
6. vzalo na vûdomí zápis z 10. zasedání Finanãního
v˘boru
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1)
7. rozhodlo o zv˘‰ení limitu pro vzdání se práva
a prominutí pohledávek
(v˘sledek hlasování: pro 8, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 5)
8. schválilo rozbory hospodaﬁení MOb Vítkovice
k 30. 6. 2008
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
9. rozhodlo o poskytnutí pÛjãek ze sociálního fondu
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
10. vzalo na vûdomí plán zimní údrÏby komunikací
a chodníkÛ ve Vítkovicích pro období roku 2008 2009
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
11. rozhodlo o postoupení pohledávky ã. OKSDaB / Hr
/ 15/2008
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1)
12. rozhodlo o prominutí pohledávky ã. OKSDaB/Hr/
19/2008
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
13. rozhodlo o uzavﬁení dohody o splátkách pohledávek z nájmu bytu ã. OKSDaB/En/52/2008
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
14. rozhodlo neuzavﬁít dohodu o prominutí pohledávky z nájmu bytu ã. OKSDaB/Hr/16/2008
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
15. rozhodlo uzavﬁít dohodu o prominutí pohledávky
z nájmu bytu ã. OKSDaB/Hr/17/2008
(v˘sledek hlasování: pro 8, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 5)
16. rozhodlo o zámûru prodeje spoluvl. id.
4571/50316 podílu k poz. parc. ã. st. 1496 v k. ú.
Zábﬁeh-VÎ
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
17. rozhodlo o zámûru prodeje nemovitosti v k. ú. Zábﬁeh-VÎ (Rostislavova 21)
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

18. rozhodlo o prodeji pozemku parc. ã. 521/1 v k. ú.
Vítkovice (Erbenova 85)
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1)
19. rozhodlo o prodeji ãástí pozemkÛ ã. 729 a 730/2
v k. ú. Vítkovice (P. Velikého 23)
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
20. rozhodlo prodat nemovitost - pozemek parc. ã. st.
2659 v k. ú. Zábﬁeh-VÎ (na ul. Syllabova)
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
21. nerozhodlo o prodeji pozemku p. p. ã. 487/11
v k. ú. Zábﬁeh-VÎ (Syllabova x U Cementárny)
(v˘sledek hlasování: pro 6, proti 5, hlasování se
zdrÏel 1)
22. odloÏilo prodej ãástí pozemkÛ parc. ã. 527/4
a 527/6 v k. ú. Vítkovice (na ul. Erbenova)
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
23. rozhodlo prodat nemovitost - pozemek parc. ã.
839/7 v k. ú. Vítkovice (za Mírovou 23)
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
24. nerozhodlo o prodeji pozemku parc. ã. 799 v k. ú.
Vítkovice (Lidická 16)
(v˘sledek hlasování: pro 6, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 9)
25. rozhodlo prodat nemovitost - pozemek parc. ã. 803
v k. ú. Vítkovice (Lidická 8)
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
26. rozhodlo prodat nemovitost - pozemek parc. ã. 802
v k. ú. Vítkovice (Lidická 10)
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 4)
27. nerozhodlo prodat nemovitost - pozemek parc. ã.
480/1 v k. ú. Vítkovice (Erbenova 19)
(v˘sledek hlasování: pro 7, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 6)
28. rozhodlo prodat nemovitost - ãásti pozemku parc.
ã. 740/4 v k. ú. Vítkovice (na ul. V˘stavní)
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 4)
29. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta prodat pozemky v k. ú. Vítkovice (Místecká
x Rudná)
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
30. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta prodat pozemek parc. ã. 481/1 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
31. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta prodat pozemek parc. ã. 388 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
32. rozhodlo o zámûru prodat pozemky parc. ã. 290/1
a 290/2 v k. ú. Vítkovice (Zengrova 93, 93A)
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1)
33. rozhodlo o zámûru prodat pozemek parc. ã. 307/1,
307/4 a 307/5 v k. ú. Vítkovice (Zengrova 76)
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1)
34. rozhodlo o pﬁípravû alternativního ﬁe‰ení, tj. prodeje nemovitosti na ulici ·tramberská 6, Ostrava-Vítkovice a schválilo zámûr prodeje této nemovitosti
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0)
Pﬁí‰tí plánované zasedání zastupitelstva se uskuteãní
dne 22. prosince 2008 v 15.00 hod. v obﬁadní síni vítkovické radnice. V‰echna zasedání zastupitelstva jsou
veﬁejná, obãané jsou k úãasti srdeãnû zváni.
J. ·.

Majitelé psÛ, pozor!
Od 1. záﬁí leto‰ního roku ve‰la v platnost obecnû
závazná vyhlá‰ka statutárního mûsta Ostravy ã.
07/2008, která novelizuje vyhlá‰ku 12/2005 o stanovení pravidel pro pohyb psÛ na veﬁejném prostranství
a vymezení prostorÛ pro volné pobíhání psÛ na území statutárního mûsta Ostravy. Souãástí této novelizace je pﬁedev‰ím úprava v ãlánku o podmínkách pro
voln˘ pohyb psÛ, kde hlavní zmûnou je povinnost
vést psa na veﬁejn˘ch prostranstvích, s v˘jimkou
míst k tomu urãen˘ch a oznaãen˘ch, na vodítku,
v pﬁípadû potﬁeby nasadit psovi náhubek a usmûrÀovat chování psa povely. Veﬁejn˘m prostranstvím se
pﬁitom rozumí v‰echna námûstí, ulice, trÏi‰tû, chodníky, veﬁejná zeleÀ, parky a dal‰í prostory pﬁístupné
kaÏdému bez omezení, tedy slouÏící obecnému uÏívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
ZároveÀ s novou vyhlá‰kou dochází ke zmûnû
v pﬁíloze ãíslo 1 v bodu 6, kde jsou pﬁesnû vymezeny
prostory pro voln˘ pohyb psÛ v mûstském obvodu
Ostrava-Vítkovice.
Chovatel psÛ, coÏ je kaÏdá právnická nebo fyzická
osoba, která drÏí nebo chová psa nebo psy, a to trvale
nebo doãasnû, tak mÛÏe v rámci obvodu OstravaVítkovice nechat volnû pobíhat svého psa nebo psy
v rámci k. ú. Vítkovice na území za ulicí Sirotãí, lokalita Jeremenkova osada (pozemky p. ã. 1278/1,
p. ã. 216/13 a p. ã. 215/1). Tyto prostory jsou oznaãené tabulkou „Voln˘ pohyb psÛ dovolen". V dﬁívûj‰í vyhlá‰ce bylo území pro voln˘ pohyb psÛ popsáno takto: levá strana ulice Místecké od hranice
s mûstsk˘m obvodem Moravská Ostrava a Pﬁívoz po
hranici s mûstsk˘m obvodem Ostrava-Jih k ﬁece Ostravici (hranice s mûstsk˘m obvodem Slezská Ostrava), konec ulice Sirotãí a lokalita zvaná Jeremenkova
osada ukonãena mostem âSA.
Poru‰ení povinností stanoven˘ch touto obecnû závaznou vyhlá‰kou lze postihovat jako pﬁestupek nebo jin˘ správní delikt, nejde-li o trestn˘ ãin. ¤ízení
ve vûcech pﬁestupkÛ nebo jin˘ch správních deliktÛ
podle této obecnû závazné vyhlá‰ky provádí orgány
mûstsk˘ch obvodÛ.
Kompletní znûní vyhlá‰ky naleznete na stránkách
www.ostrava.cz, v rubrice Obãan, Právní pﬁedpisy,
Vyhlá‰ky statutárního mûsta Ostravy.
Lenka Hatlapatková

Podûkování
Ve stﬁedu 24. 9. 2008 probûhlo na Veterinární klinice v Ostravû-Vítkovicích oãkování psÛ proti vzteklinû. Veterinární o‰etﬁení pﬁipravuje kaÏd˘ rok v záﬁí
Statutární mûsto Ostrava, Mûstsk˘ obvod Vítkovice,
odbor VÎPaVH ve spolupráci s Veterinární klinikou,
Na Obvodu 51 ve Vítkovicích. Letos nechalo své psy
naoãkovat 110 majitelÛ. Hromadné oãkování psÛ
proti vzteklinû je cenovû zv˘hodnûno oproti bûÏnému zákroku bûhem roku.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí tuto nabídku vyuÏili a dûkujeme také veterinárním lékaﬁÛm a sestrám za pﬁíkladnou spolupráci s MOb Vítkovice.
NezapomeÀte, Ïe majitel psa je povinen nechat psa
naoãkovat proti vzteklinû vÏdy jednou roãnû. Zápis
o oãkování je zaznamenán v oãkovacím prÛkazu psa.
Pﬁi místním ‰etﬁení je drÏitel psa povinen na v˘zvu
veterinárního lékaﬁe prÛkaz pﬁedloÏit a v pﬁípadû, Ïe
oãkování nebylo provedeno, nebo je termín jiÏ propadl˘, hrozí finanãní postih majitele.
Mûstsk˘ obvod Vítkovice chce takov˘m situacím
pﬁedcházet, proto poﬁádá hromadné oãkování na‰ich
psích spoleãníkÛ. Leto‰ní máme za sebou a to pﬁí‰tí
je jiÏ naplánováno na 23. 9. 2009. Urãitû Vám to
v pﬁí‰tím roce pﬁipomeneme.
Svatava Köhlerová,
Odbor VÎPaVH
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·kola s nov˘mi okny

Foto: Lenka Kocierzová
Budova ‰koly Halasova 301/26 (nesprávnû
námûstí Jiﬁího z Podûbrad) je vyuÏívána pro
v˘uku studentÛ AHOL - Stﬁední odborná ‰kola, s.r.o., která má uzavﬁenu nájemní smlouvu
s MOb Vítkovice o vyuÏití. V˘uku v loÀském
‰kolním roce nav‰tûvovalo 428 studentÛ. V roce 2004 byla na základû prÛzkumu budovy
zpracována projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci budovy zahrnující ústﬁední
vytápûní, elektroinstalaci, zdravotechniku, v˘-

mûnu a opravu oken, dveﬁí, zateplení ãásti budovy, opravy krovu a stﬁechy a novou fasádu
v celkov˘ch nákladech zhruba 31 mil. Kã.
Z dotací Ministerstva financí âR byla v roce
2005 obnovena elektroinstalace v hodnotû
4,378 mil. Kã, dal‰í pokraãování bylo závislé
na poskytnutí dal‰ích dotaãních prostﬁedkÛ.
âervencová dotace z MF âR ve v˘‰i 8 mil. Kã
(celkovû s vlastními prostﬁedky 8,888 mil. Kã)
umoÏnila v období srpen aÏ ﬁíjen 2008 kompletní v˘mûnu oken. PÛvodní pﬁedpoklad projektanta z roku 2004, kdy byly navrÏeny u ãásti
oken pouze opravy, je v souãasné dobû nerealizovateln˘ z dÛvodu zhor‰eného stavu oken,
kter˘ byl i pﬁedmûtem znaleckého posudku.
Vzhled oken je pﬁizpÛsoben na základû poÏadavku MMO - ÚHA, oddûlení památkové péãe, pÛvodnímu tvaru a ãlenûní navrÏenému
v roce 1913.
Jan Kubík,
vedoucí odboru v˘stavby,
Ïivotního prostﬁedí a vodního hospodáﬁství
ÚMOb Vítkovice

Rekonstrukce Kutuzovovy ulice je ve finále
„Ulice Kutuzovova pﬁipomínala spí‰e tankodrom neÏ komunikaci,” poznamenává ve
chvíli, kdy pﬁijde ﬁeã na jednu z v˘znamn˘ch
akcí v oblasti dopravní infrastruktury, Jan
Kubík, vedoucí odboru v˘stavby, Ïivotního
prostﬁedí a vodního hospodáﬁství ÚMOb Vítkovice. „V rámci dostavby námûstí Jiﬁího
z Podûbrad byla v letních mûsících leto‰ního
roku uloÏena pod povrch této komunikace
pﬁípojka horkovodu pro budoucí pﬁipojení
novû postaven˘ch i stávajících objektÛ. Na
této spojnici mezi zrekonstruovan˘mi ulicemi Mírová, Halasova, ·alounova a Erbenova
byly provedeny dodateãné projekãní úpravy,
které vyústily k vytvoﬁení 45 podéln˘ch a 14
‰ikm˘ch parkovacích míst. Tento krok byl

umoÏnûn díky tomu, Ïe se z ulice Kutuzovovy stala jednosmûrná komunikace.”
Rekonstrukce ulice Kutuzovovy zahrnuje
kompletní v˘mûnu konstrukãních vrstev vozovky vãetnû ﬁe‰ení odvodnûní komunikace
a dokonãení rekonstrukce chodníku s povrchem v zámkové dlaÏbû. Právû zmínûnou rekonstrukcí chodníkÛ byla v dubnu 2008 celá
akce zahájena, po vynuceném pﬁeru‰ení pokraãují práce opût od ãervence 2008 tak, aby
akce byla ukonãena v ﬁíjnu leto‰ního roku.
V‰e odvisí od zaji‰tûní chybûjících finanãních prostﬁedkÛ ve v˘‰i 2,150 mil. Kã
z MMO, kter˘ jiÏ poskytl prostﬁedky ve v˘‰i
7,8 mil. Kã.
Lenka Gula‰iová

¤íjnová deratizace je povinná

Ilustraãní foto
V ﬁíjnu 2008 probûhne v mûstském obvodu
Vítkovice povinná celoplo‰ná deratizace, kterou na základû iniciativy Krajské hygienické
stanice vyhlásilo mûsto Ostrava. Mûstsk˘ obvod zajistí deratizaci v‰ech sv˘ch bytov˘ch domÛ, nebytov˘ch domÛ i veﬁejn˘ch ploch vãet-

strana 3

nû kanalizaãních pﬁípojek k tûmto domÛm.
Podnikatelé, vlastníci i nájemci nemovitostí
nebo pozemkÛ na území na‰eho obvodu jsou
v‰ak povinni tuto deratizaci v prÛbûhu ﬁíjna
zajistit vlastními silami, a to objednáním jakékoli deratizaãní firmy. Ze zákona mohou
deratizaci provést pouze odborné firmy, jejichÏ
seznam lze nalézt na internetu nebo ve Zlat˘ch
stránkách. Pokud v‰ak chcete poradit, jak pﬁesnû postupovat, pﬁípadnû máte zájem o doporuãení deratizaãní firmy, obraÈte se na ing. Petra
Neumana, vedoucího odboru komunálních sluÏeb, dopravy a bytového hospodáﬁství. V pﬁípadû, Ïe soukromí vlastníci nadzemních i podzemních staveb, vãetnû kanalizací a teplovodních kanálÛ, nezajistí deratizaci ve stanoveném
termínu, vystavují se riziku sankcí podle
zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ.
Lenka Hatlapatková

S hlubok˘m zármutkem oznamujeme, Ïe nás
dne 24. 9. 2008 navÏdy opustil pan Václav Lanta,
b˘val˘ zastupitel obvodu, kter˘ v prvním období
samostatn˘ch Vítkovic vykonával funkci místostarosty. Následnû byl opakovanû ãlenem rady
a dlouhodobû také pﬁedsedou bytové komise. Pan
Václav Lanta patﬁil vÏdy k ãinorod˘m obãanÛm
Vítkovic. SvÛj zájem o práci ve prospûch ostatních projevoval aktivním pÛsobením nejen na radnici, ale také svou obûtavou spoluprací s vítkovickou farností.
Upﬁímnou soustrast zarmoucené rodinû

Po‰ta jako nová
Chystáte se na po‰tu zaplatit sloÏenku nebo
poslat balík? Pak vûzte, Ïe vás ãeká pﬁíjemné
pﬁekvapení! Po‰ta, kterou obãané Vítkovic
vnímají jako po‰tu na námûstí Jiﬁího z Podûbrad, totiÏ oblékla nov˘ kabát. Ale o tom uÏ více Jan Kubík, vedoucí odboru v˘stavby, Ïivotního prostﬁedí a vodního hospodáﬁství ÚMOb
Vítkovice: „Rekonstrukce v celkové hodnotû
1,327 mil. Kã byla zahájena na pﬁelomu listopadu a prosince 2007. Ne‰lo o samostatnou akci t˘kající se pouze po‰ty, ale o celkovou rekonstrukci stávajícího obytného domu ·alounova, kde byla a je v pﬁízemí umístûna po‰ta.
V domû do‰lo k celkové v˘mûnû oken a vnûj‰ích dveﬁí, k v˘mûnû stupaãek zdravotechniky,
opravû fasády a dvorní ãásti vãetnû oplocení ze
strany parku. K úpravû pﬁízemí do‰lo v dÛsledku sníÏení celkové metráÏe prostorÛ pro po‰tu
(podle poÏadavkÛ âeské po‰ty), ãímÏ vznikla
moÏnost dal‰ího vyuÏití pro nebytové prostory
v pﬁízemí, které mají i samostatn˘ vchod. Prostory vyuÏívané po‰tou byly kompletnû zrekonstruovány s dispoziãními úpravami a pﬁinesly vût‰í komfort klientÛm (prosvûtlenost a velikost po‰tovní haly) i zamûstnancÛm po‰ty
(hlavnû v sociálním zázemí).”
Lenka Gula‰iová

Foto: Karol Hercík, ak. malíﬁ
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Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje
(Pokraãování ze strany 1)
Hlasování probíhá pouze ve volebních
místnostech na území âeské republiky.
Úvodem chci upozornit, Ïe v pﬁípadû jak˘chkoliv nejasností nebo otázek k volební
problematice se mÛÏete obrátit na vedoucí
odboru organizaãního, vnitﬁních vûcí a kultury paní Jiﬁinu Matûjovou, tel. ã. 599 453
141.
Ráda bych Vás nyní v krátkosti seznámila
s konkrétními kroky, které jsou potﬁebné
k ﬁádnému prÛbûhu voleb.
Volby budou probíhat v na‰em mûstském
obvodu v ‰esti stál˘ch volebních okrscích
s ãísly a adresami volebních místnosti:
volební okrsek ã. 251 - Ostrava-Vítkovice,
Z· Rostislavova 7,
volební okrsek ã. 252 - Ostrava-Vítkovice,
AHOL-SO·, s.r.o., Halasova 26,
volební okrsek ã. 253 - Ostrava-Vítkovice,
DÛm soustﬁedûné péãe, Oceláﬁská 16,
(volební místnost bude vpravo u vchodu
z dÛvodu zﬁízení zdravotního stﬁediska),
volební okrsek ã. 254 - Ostrava-Vítkovice,
Základní umûlecká ‰kola, Lidická 56,
volební okrsek ã. 255 - Ostrava-Vítkovice,
AHOL-SO·,s.r.o., Du‰ní 19,
volební okrsek ã. 256 - Ostrava-Vítkovice,
Základní umûlecká ‰kola, Lidická 56.
Zaﬁazení ulic do jednotliv˘ch volebních
okrskÛ a adresy volebních místnosti najdete
v oznámení o dobû a místû konání voleb,
které je souãásti této informace (str. 5).
Voliãem je státní obãan âeské republiky,
kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb dosáhl vûku

nejménû 18 let a je pﬁihlá‰en k trvalému pobytu v obci na území kraje
PﬁekáÏkami v˘konu volebního práva jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z dÛvodu v˘konu trestu odnûtí svobody,
b) zbavení zpÛsobilosti k právním úkonÛm,
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z dÛvodu ochrany zdraví lidu,
d) v˘kon základní nebo náhradní vojenské
sluÏby, vyÏaduje-li to bezpeãnost státu.
Voliãi jsou zapsáni ve stálém seznamu voliãÛ, kter˘ vede ÚMOb Vítkovice, kaÏd˘ voliã si mÛÏe v úﬁedních hodinách ovûﬁit, zda
je zapsán v seznamu, mÛÏe poÏadovat doplnûní údajÛ nebo provedení oprav, a to na
ohla‰ovnû úﬁadu v kanceláﬁi ã. 112.
O zpÛsobu hlasování budou voliãi informováni v letáku, kter˘ obdrÏí souãasnû
s hlasovacími lístky nejpozdûji do 14. 10.
2008.V pﬁípadû, Ïe dojde k jejich po‰kození
nebo ztrátû anebo voliã zjistí, Ïe nemá k dispozici v‰echny hlasovací lístky, poÏádá ve
volební místnosti okrskovou volební komisi
o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístkÛ.
Voliã po pﬁíchodu do volební místnosti
prokáÏe okrskové volební komisi svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky
platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo platn˘m cestovním pasem âeské republiky.
NeprokáÏe-li voliã svou totoÏnost a státní
obãanství âeské republiky potﬁebn˘mi doklady, nebude mu hlasování umoÏnûno.
Tady chci v‰em voliãÛm pﬁipomenout,

DÛstojné místo vûãného odpoãinku
Tváﬁ obvodu Vítkovice se neustále mûní
k lep‰ímu a to doslova ve v‰ech oblastech.
A tak k v˘ãtu novû rekonstruovan˘ch budov
a ulic pﬁibude i dal‰í zmûna, která se tentokrát t˘ká vítkovického hﬁbitova, konkrétnû
hﬁbitovní zdi. Projektová dokumentace na

Chceme ﬁe‰it nedostatek
parkovacích míst
Neustál˘m nedostatkem parkovacích
míst se v souãasné dobû zab˘vá mnoho
mûst, obcí a obvodÛ. Podobné je to i ve Vítkovicích. Proto by v roce 2009, podaﬁí-li se
získat potﬁebné finanãní prostﬁedky, mûlo
b˘t za kostelem s vjezdem a v˘jezdem
z ulice Mírové vytvoﬁeno parkovi‰tû s 26
parkovacími místy. Projekt má zatím podobu studie, která poãítá napﬁíklad s povrchem ze zámkové dlaÏby.
Jan Kubík, vedoucí odboru VÎPaVH
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rekonstrukci hﬁbitovní zdi byla zpracována
v roce 2001, realizace v‰ak závisela na vytvoﬁení dostupn˘ch finanãních prostﬁedkÛ.
I proto jsou nûkteré prvky zdi v souãasné dobû v havarijním stavu a vyÏadují statické zabezpeãení podchycené projektantem v únoru
2008.
V záﬁí leto‰ního roku byly zahájeny práce
smûﬁující k dokonãení celkové rekonstrukce
hﬁbitovní zdi. První ãást rekonstrukce ve finanãním objemu 2,5 mil. Kã z prostﬁedkÛ
MMO se v roce 2005 t˘kala poloviny délky
zdi z ulice Závodní. V rámci druhé etapy rekonstrukce v hodnotû 1,921 mil. Kã, která
by mûla b˘t ukonãena, pokud to klimatické
podmínky dovolí, v prosinci leto‰ního roku,
dojde k rekonstrukci ozdobn˘ch prvkÛ zdi,
vybourání a znovuvyzdûní nûkter˘ch polí,
k ãistûní omítky a repasi zámeãnick˘ch v˘robkÛ.
Ing. Petr Neuman,
vedoucí odboru KSDaB

aby si ovûﬁili platnost sv˘ch osobních dokladÛ a vãas se tak vyvarovali nepﬁíjemnostem
pﬁed hlasováním. Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ Vám v úﬁedních hodinách ovûﬁí na matrice úﬁadu matrikáﬁka paní KoÀaﬁíková,
kanceláﬁ ã. 210, pﬁípadnû zde mÛÏete podat
Ïádost o vydání nového obãanského prÛkazu. I ve volebních dnech si budou moci na
matrice úﬁadu voliãi vyzvednout nové obãanské prÛkazy.
Îádost o podání nového cestovního dokladu - pasu podává voliã na Magistrátu mûsta
Ostravy se sídlem na ul. Gorkého 2, Moravská Ostrava.
Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ úﬁad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro kter˘ byla okrsková volební komise zﬁízena. V takovém pﬁípadû okrsková volební
komise vy‰le k voliãi 2 své ãleny s pﬁenosnou volební schránkou, úﬁední obálkou
a hlasovacími lístky.
Îádám v‰echny voliãe, kteﬁí mají osobní
dÛvod volit do pﬁenosné volební schránky,
aby poÏádali úﬁad o moÏnost takového hlasování, a to písemnû, osobnû nebo telefonicky na ohla‰ovnû úﬁadu tel. ã. 599 453 139.
VáÏení voliãi, v závûru nezb˘vá neÏ popﬁát v‰em, aby svého kandidáta a stranu zvolili moudﬁe a uváÏlivû, v souladu se sv˘m
nejlep‰ím pﬁesvûdãením a svûdomím.
Jiﬁina Matûjová,
vedoucí odboru OVVaK

Nov˘ kabát
Oceláﬁské ulice
ÚMOb Vítkovice investuje kaÏdoroãnû, mimo bûÏnou údrÏbu - oprav v˘tlukÛ apod., do
celkov˘ch oprav a rekonstrukcí vozovek. Rekonstrukce dopravní infrastruktury obvodu
jsou provádûny v poﬁadí dÛleÏitosti, které urãuje Rada MOb Vítkovice, a také podle dan˘ch
finanãních moÏností. Jednou z akcí, které probûhly na sklonku léta roku 2008, je rekonstrukce ulice Oceláﬁské. „Tato komunikace vãetnû
chodníkÛ byla jiÏ del‰í dobu v havarijním stavu,” ﬁíká Ing. Petr Neuman, vedoucí odboru
komunálních sluÏeb, dopravy a bytového hospodáﬁství. „S tím samozﬁejmû souvisely i ãasté
stíÏnosti obãanÛ.” Ti uÏ v‰ak mohou b˘t spokojeni. Oprava komunikace, která byla plánována jiÏ od roku 2006, probûhla v srpnu a záﬁí
2008. „Oprava, kterou provádí firma STRABAG, se t˘ká celé konstrukce vozovky v úseku
Rudná aÏ OkruÏní, vãetnû pﬁilehl˘ch chodníkÛ.
Komunikace byla pro vozidla uzavﬁena pouze
pﬁi frézování a pokládce Ïivicí, pﬁi ostatních
pracích byl úsek prÛjezdn˘ s dan˘m omezením,” dodává Ing. Neuman.
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KULTURA
Rekonstrukce vítkovického zámeãku se blíÏí do finále…
V posledních letech obvod Vítkovice doslova oÏívá pﬁed oãima. Domy dostávají nové fasády, silnice nové „koberce" a renovují se i objekty, které
léta chátraly a v jejichÏ brzkou rekonstrukci jen
málokdo vûﬁil. Jedním z nich je tzv. vítkovick˘ zámeãek ve V˘stavní ulici. Zrekonstruovat tuto národní kulturní památku, která je majetkem akciové
spoleãnosti VÍTKOVICE, nebylo právû jednoduché. Pﬁesto se vedení zmínûné spoleãnosti do rekonstrukce pustilo. A tak bude na‰i obec jiÏ zanedlouho zdobit nádherná historická budova, která
bude v‰em pﬁipomínat Vítkovice v dobách jejich
zaãátkÛ...
Vlastní rekonstrukce zámeãku, kterou zaji‰Èuje
spoleãnost VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o., byla zahájena v druhé polovinû ledna
2008 a ukonãení je naplánováno na listopad 2008.
Autorem projektu je Studio Rann˘ Vítkovice - architekt ing. arch. Mojmír Rann˘, hlavním inÏen˘rem
projektu je ing. Milan ·raml. A vzhledem k tomu, Ïe
z hlediska památkové péãe se jedná o objekt národní
kulturní památky, byl projekt zároveÀ pﬁipomínko-

ván a také jeho provádûní je kontrolováno pracovníky NPÚ.
Objekt zámeãku se v souãasnosti nachází v prÛmyslové zónû Vítkovic poblíÏ kﬁiÏovatky ulice Ruské
a V˘stavní. PÛvodnû tvoﬁil s ostatními objekty historick˘ch budov klidovou zónu obklopenou parkem,
kter˘ byl ov‰em postupnû zastavován prÛmyslov˘mi
objekty. Zámeãek slouÏil jako sídlo ﬁeditelÛ vítkovick˘ch Ïelezáren vãetnû kanceláﬁí generálního ﬁeditele, poté byl vyuÏíván k administrativním úãelÛm…
Nyní jsou pozemky náleÏící k objektÛm omezeny,
vedení spoleãnosti VÍTKOVICE pﬁesto chce touto
rekonstrukcí budovám navrátit pÛvodní charakter.
Ve dvorní ãásti bude vytvoﬁena klidová zóna s parkovou úpravou. Souãástí rekonstrukce je tedy nejen
vlastní objekt zámeãku, ale i ostatní objekty v areálu,
ze kter˘ch bude po ukonãení stavby galerie, v˘stavní
prostory, knihovna a studovna, správa areálu a ostraha. S tím souvisí rovnûÏ pﬁeloÏky a pﬁípojky inÏen˘rsk˘ch sítí, opravy zpevnûn˘ch ploch - komunikací
a sadové úpravy.
A jaké jsou plány s vyuÏitím novû zrekonstruova-

V˘stava portrétÛ úspû‰n˘ch RomÛ
Velmi oceÀuji práci na‰ich knihovnic, jejíÏ
v˘sledky se moÏná projeví aÏ za pár desítek
let, kdy jejich „odchovanci” z ﬁad romské komunity se moÏná objeví na podobné v˘stavû,

Co pﬁipravila
knihovna na ﬁíjen
I v ﬁíjnu mÛÏete zhlédnout ojedinûlou v˘stavu fotografií amerického fotografa Chada Evanse Wyatta
ROMA RISING - Romské obrození, která potrvá
do 14. 11. 2008.
Akce poﬁádané v rámci projektu
„Knihovna je kamarád”:
V rámci T˘dne knihoven od 6. do 10. 10. 2008
jsme pro vás pﬁipravili:
JARMARK poﬁádan˘ ve spolupráci s poboãkami
Mar. Hory, Fifejdy a Pﬁívoz, spojen˘ s prodejem v˘robkÛ dûtsk˘ch ãtenáﬁÛ, doprovodn˘mi akcemi pro
dûti, módní pﬁehlídkou ruãnû malovan˘ch triãek
a draÏbou tûchto triãek, za hudebního pﬁispûní studentské skupiny Strawberry jam. Akce se koná za finanãní podpory ÚMOb Ostrava-Vítkovice v rámci
projektu Knihovna je kamarád a je vûnována 100.
v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic na mûsto.
stﬁeda 8. 10. 13.00-17.00
Zvíﬁata, zvíﬁata… - kvízová soutûÏ
15. 10. - 30. 11.
ZOO - náv‰tûva ZOO vûnovaná „Dni zvíﬁat". BliÏ‰í
informace v knihovnû.
sobota 18. 10., 8.30-14.00
Uãíme se s poãítaãem - celoroãní kurz pro dûti, které
se chtûjí seznámit se základy práce na PC. BliÏ‰í informace v knihovnû.
stﬁeda 15. 10., 14.00 - 15.00
stﬁeda 22. 10., 14.00 - 15.00
Toník, Aniãka nechtûjí ãíst - veﬁejné ãtení v prostorách komunitního centra Bíl˘ nosoroÏec, o.p.s., Îelezná 606/12,Hulváky;
ãtvrtek 23. 10., 16.00
Srdeãnû zve D. Butorová a kolektiv knihovnic
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Místostarosta ing. Leo‰ Adamík s Bc. Lydií Poláãkovou.

jaká je instalována v prostorách knihovny
dnes. Pro nás, kteﬁí se setkáváme v na‰í obci
spí‰e s negativními projevy této komunity, to
je trochu paradox. O mnoh˘ch z portrétovan˘ch vím z tisku a médií, zajímají mne jejich
cesty, a také to, proã je jich tak málo. Na vernisáÏ v˘stavy pﬁi‰ly asi tﬁi desítky pozvan˘ch,
ke kter˘m promluvila Bc. L˘die Poláãková.
Poslechli si ver‰e v podání mladiãké Aleny
âurejové. Neobjevili se v‰ak ti, pro které sem
byla v˘stava amerického fotografa Chada
Evanse Wyatta dovezena, ale ti asi neãtou ani
zpravodaj. Snad i kvÛli této situaci asi v˘stava
nese název Roma rising - romské obrození…
Lenka Kocierzová, kronikáﬁka

MoÏná bude jednou mezi vystaven˘mi portréty.

ného zámeãku? V pﬁízemí budou vybudovány jednací salonky, patro pak zaberou kanceláﬁe, a to vãetnû
kanceláﬁe pﬁedsedy pﬁedstavenstva. A perliãkou je
i novû vzniklá v˘stavní galerie v podkroví budovy.
Rekonstrukce zámeãku je v této ãásti mûsta jednou
z nejzajímavûj‰ích rekonstrukcí, ze strany akciové
spoleãnosti VÍTKOVICE v‰ak zdaleka ne jedinou.
V souãasné dobû zaãíná tato v˘znamná firma také
s pﬁípravou rekonstrukce tzv. modrého pavilonu
a areálu b˘valého DIZ v Ruské ulici, coÏ zcela urãitû
pﬁispûje k dal‰ímu oÏivení a zkrá‰lení obce Vítkovice.
Lenka Hatlapatková

Jarmark v knihovnû
Ve stﬁedu 8. ﬁíjna 2008 od 13.00 do 17.00 hodin
poﬁádá knihovna ve Vítkovicích na ul. Kutuzovova 14 ve spolupráci s knihovnami v Mariánsk˘ch
Horách, na Fifejdách a v Pﬁívoze první knihovnick˘ „Jarmark”. Jako na kaÏdém správném jarmarku na vás ãekají ke koupi nejrÛznûj‰í drobnosti,
které vyrobily dûti na v˘tvarn˘ch dílnách v prÛbûhu celého roku, a také obãerstvení. Atmosféru
zpﬁíjemní studentská skupina bubeníkÛ „Strawberry jam” a dûti se mohou tû‰it na nejrÛznûj‰í
atrakce. Jedním z hlavních bodÛ programu bude
draÏba triãek. A Ïe mÛÏe b˘t zábavná a prospû‰ná, se mÛÏete pﬁijít pﬁesvûdãit v 16.00 hodin, kdy
bude zahájena v poﬁadí jiÏ druhá draÏba v knihovnû. MoÏná si nûkteﬁí vzpomenou na tu loÀskou,
pﬁi které se draÏily nádherné malované Ïidle.
Pojìme se spolu podívat na to, oã v takové
draÏbû neboli aukci vlastnû bûÏí. DraÏbu ﬁídí licitátor, kter˘ vyvoláním základní ceny nûjakého
pﬁedmûtu draÏbu zahájí a dále pak vyz˘vá úãastníky k navy‰ování ceny. DraÏí se tak dlouho, dokud jsou úãastníci ochotni cenu zvy‰ovat. Pokud
ne, licitátor draÏbu ukonãí a pﬁedmût pﬁipadne tomu úãastníkovi draÏby, kter˘ je ochoten za nûj zaplatit nejvy‰‰í cenu.
Ale dost uÏ teorie. Licitátorka na na‰em „Jarmarku" bude vyvolávat ceny ruãnû malovan˘ch
triãek. Tato triãka malovali nejen na‰i dût‰tí ãtenáﬁi, ale také dûti z Vesniãky souÏití, a to za vydatné podpory studentÛ Stﬁední umûlecké ‰koly
Ostrava. Aby si v‰ichni úãastníci draÏby mohli
triãka dobﬁe prohlédnout, pﬁipravili jsme malou
módní pﬁehlídku tûchto pestr˘ch triãek. Vûﬁíme,
Ïe s posledním úderem draÏebního kladívka licitátorky bude vydraÏeno i poslední z více neÏ dvaceti triãek, a v‰echny dûti, které triãka malovaly,
si je díky vám budou moci odnést domÛ. V˘tûÏek
z této aukce se v‰em dûtem nav‰tûvujícím knihovnu opût vrátí v podobû v˘tvarn˘ch potﬁeb, které
knihovna nakoupí.
Pﬁijìte se pobavit na ná‰ jarmark a svou úãastí
dokázat dûtem, Ïe jejich práce má smysl.
Dana Butorová
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Z policejního zápisníku
NùKOLIK UDÁLOSTÍ, KTERÉ STRÁÎNÍCI O PRÁZDNINÁCH
¤E·ILI V SOUVISLOSTI S DùTMI A MLÁDEÎÍ
Opilá mládeÏ po‰kozuje zaﬁízení hﬁi‰tû
Dne 4. 7. 2008 v odpoledních hodinách byli stráÏníci vysláni, aby ovûﬁili, zda dochází k po‰kozování hﬁi‰tû opilou
mládeÏí. Na místû se nacházel silnû podnapil˘ mladík zhruba ve vûku 15 let. Pﬁivolan˘ lékaﬁ rozhodl o jeho pﬁevozu do
nemocnice. Hﬁi‰tû nebylo viditelnû po‰kozeno. Událost si
k dal‰ímu ‰etﬁení pﬁevzala Policie âR.
Opil˘ dezorientovan˘ mladík
Dne 8. 7. 2008 po desáté hodinû veãerní spatﬁila hlídka
mladíka leÏícího na zemi, kter˘ byl zjevnû pod vlivem alkoholu ãi jin˘ch návykov˘ch látek. Nebyl schopen chÛze ani
komunikace a zvracel. StráÏníci mu poskytli první pomoc,
aby nedo‰lo k vdechnutí zvratkÛ, a pﬁivolali rychlou záchrannou sluÏbu a Policii âR. Zdravotnick˘ personál rozhodl o pﬁevozu chlapce do nemocnice na dûtské oddûlení. Vûc
byla oznámena pﬁíslu‰nému orgánu sociálnû právní ochrany
dûtí a mládeÏe.
Mladí sprejeﬁi „zdobili” altán
Dne 7. 7. 2008 se tﬁi nezletilí chlapci rozhodli, Ïe „vyzdobí" altánek v sadu JoÏky JabÛrkové v Ostravû-Vítkovicích.
S sebou si vzali batoh pln˘ barev ve sprejích, na podlaze altánku vytvoﬁili dva barevné obrazce a jeden nastﬁíkali také
na sloup altánku. KdyÏ uvidûli stráÏníky, dva se dali na útûk,
tﬁetí zÛstal stát na místû. Jeden ze stráÏníkÛ se rozbûhl za utíkajícími a jednoho z nich dostihl. Druhému mladíkovi se podaﬁilo utéci. Na místo byla pﬁivolána hlídka Policie âR, mladíkÛm hrozí obvinûní z trestného ãinu po‰kozování cizí vûci.
Hoch, kterému se podaﬁilo utéci, byl stráÏníky dopaden o hodinu pozdûji u téhoÏ altánku, kter˘ chlapci posprejovali.
Umûleck˘ nápis vytvoﬁil mladík
barevn˘mi kﬁídami na fasádû domu
Dne 21. 7. 2008 v Ostravû-HrabÛvce vyhotovil mladík na
fasádû domu barevn˘mi kﬁídami zhruba metrov˘ nápis. ZadrÏeli jej v‰ak stráÏníci, kteﬁí pﬁivolali na místo Policii âR.
Hoch si zﬁejmû neuvûdomil, Ïe pﬁípadná ‰koda se mÛÏe vy‰plhat do závratn˘ch v˘‰in, neboÈ oprava fasády domu je
velmi nákladná záleÏitost.
Skupina mládeÏe krade Ïelezn˘ materiál
Pﬁivydûlat si zﬁejmû chtûla skupinka mládeÏe, která dne
15. 7. 2008 kradla Ïelezn˘ materiál z demolovaného domu
na ulici Sirotãí v Ostravû-Vítkovicích. Pﬁekazil jim to v‰ak
pracovník bezpeãnostní sluÏby, kter˘ je zadrÏel a kovov˘
materiál jim odebral.
Matka spoleãnû se tﬁemi dûtmi ukradla ﬁepu
V Ostravû-Radvanicích na ulici Tû‰ínské byla majitelem
neoploceného pozemku pﬁistiÏena matka (36 let) se tﬁemi
dûtmi, jak vytáhla ze zemû jednu ﬁepu. Majiteli se nelíbilo,
Ïe mu kradou plodiny z jeho pozemku, proto zavolal stráÏníky. Îena svého ãinu litovala, majiteli se omluvila a ﬁepu vrátila. S omluvou se majitel nakonec spokojil a netrval na dal‰ím ﬁe‰ení události. Pro dûti to v‰ak nebyl zcela jistû ten nejlep‰í pﬁíklad pro jejich budoucí chování.
Dûti si chtûly pﬁivydûlat,
tak si z novostavby odvezly vrata
Pravdûpodobnû nedostatek penûz na sladkosti pﬁinutil tﬁi
dûti k tomu, Ïe si z novostavby v Ostravû-Radvanicích odvezly kovová vrata. Toho, Ïe u plotu vrata chybí, si v‰iml
majitel pozemku, kter˘ to okamÏitû nahlásil na linku 156.
StráÏníci dûti pﬁistihli na cestû do sbûrny. Pﬁiznaly se, Ïe vrata chtûjí prodat ve sbûrnû, ale tvrdily, Ïe je na‰ly jiÏ naloÏené
na vozíku na zemi u plotu. StráÏníci vozík s vraty odebrali,
dûti pﬁedali jejich rodiãÛm a událost oznámili na odbor sociální péãe.
Od 1. 7. 2008 do 31. 8. 2008 ﬁe‰ili stráÏníci Mûstské policie Ostrava celkem 60 pﬁestupkÛ, spáchan˘ch dûtmi a mladistv˘mi. Pﬁitom nezletilé (do 15 let) nelze za pﬁestupky postihovat. V tûchto pﬁípadech se události ﬁe‰í napﬁ. oznámením pﬁíslu‰nému odboru sociálnû péãe, informováním rodiãÛ, stráÏníci také pﬁímo na místû dûtem vysvûtlují, proã je jejich poãínání nevhodné a ãeho by se mûly do budoucna vyvarovat. StráÏníci o prázdninách také pﬁedali policistÛm 2
nezletilé, podezﬁelé ze spáchání trestného ãinu.
Adriána Chylová,
úsek anal˘zy a vnûj‰ích vztahÛ
Mûstské policie Ostrava

strana 7

Zebra se za tebe nerozhlédne

Celostátní dopravnû bezpeãnostní akce
Ani Ostrava není v˘jimkou v realizaci celostátní dopravnû bezpeãnostní akce „Zebra se za tebe nerozhlédne”. Akce v leto‰ním roce probûhla v Ostravû jiÏ podruhé. První kolo projektu se uskuteãnilo na zaãátku loÀského ‰kolního roku, tedy v záﬁí 2007. Cílem „zebry” je samozﬁejmû pﬁiblíÏit základní zásady bezpeãného pﬁecházení vozovky. Ostrav‰tí policisté vyráÏeli k vytipovan˘m pﬁechodÛm cel˘ první záﬁijov˘
t˘den. Îáci, jdoucí po prázdninách do ‰kol, se s policisty setkali u pﬁechodÛ pro chodce na tûchto místech:
1. 9. 2008 Cholevova ulice, Franti‰ka L˘ska (u restaurace Bonver)
2. 9. 2008 Horní ulice (u ÚMOB Ostrava-Jih)
3. 9. 2008 28. ﬁíjna, Îelezárenská
4. 9. 2008 Horní ulice (u Europameblu)
5. 9. 2008 Horní ulice, Dr. Martínka (u kruhového objezdu).
A jak to vypadalo první záﬁijov˘ t˘den na místû samém? Policisté
skupiny podpory kvality, spolu s policisty dopravní sluÏby, vysvûtlovali nejen dûtem, ale i jejich „dospûláckému” doprovodu, jak se na silnicích chovat co nejbezpeãnûji. Nutno ﬁíci, Ïe nejbedlivûj‰ími posluchaãi byli ti nejmen‰í. Nejmlad‰ím musíme vysvûtlit základní zásadu pﬁecházení vozovky jen na místech k tomu urãen˘ch. Nauãíme dítû, kde je vlevo a vpravo, kde se musí rozhlédnout nejprve. Policisté téÏ pﬁiblíÏili postup pﬁi pﬁecházení komunikace v místû, kde není dobr˘ rozhled. Pokud je na krajnici zaparkováno napﬁíklad nákladní vozidlo, musí se dítû nejprve rozhlédnout na
stranu, na kterou má rozhled, dojít na úroveÀ „pﬁekáÏky”, pﬁes kterou nevidí, ale která jej „chrání”. AÏ poté, co uvidí bezpeãnû na obû strany, mÛÏe dokonãit pﬁecházení. Vyhneme se tak situacím, kdy pﬁijíÏdûjícímu ﬁidiãi vbíhá pod kola vozidla dítû, bez toho, Ïe by jej ﬁidiã za stojícím vozidlem vidûl a tedy staãil reagovat.
Policisté se snaÏili vysvûtlit omyl v podobû tzv. „absolutní pﬁednosti chodcÛ”. Byly zdÛraznûny rizikové
situace z praxe: zastavi-li pﬁed pﬁechodem vozidlo, neznamená to, Ïe se stejnû zachová ﬁidiã dal‰ího vozidla
v druhém jízdním pruhu. Na silnicích platí tzv. princip omezené dÛvûry. Dobr˘ ﬁidiã pﬁedpokládá moÏnou
rizikovou situaci a snaÏí se jí adekvátní reakcí pﬁedejít.
Nezkou‰ejme také rychlost reakce ﬁidiãÛ. Zásadní je rovnûÏ nevstupovat pﬁed vozidla bezprostﬁednû tak,
Ïe ﬁidiã jiÏ nestaãí zareagovat. Klasické jsou i dopravní nehody, kdy ﬁidiã jedoucí za zastavujícím vozidlem
nedodrÏí bezpeãnou vzdálenost a do vozidla zezadu narazí.
Na silnicích budete rovnûÏ bezpeãnûj‰í, pokud vás bude dobﬁe vidût. Pﬁicházející podzim vystﬁídá zima.
Tyto dvû roãní období s sebou nesou v ranních hodinách tmu, v˘hodné je proto dûti vybavit reflexními doplÀky. Ani dé‰È ãi husté snûÏení pak neznamenají dobrou viditelnost. Vybavíme-li dítû reflexním doplÀkem, uvidí jej ﬁidiã na 200 metrÛ (bude-li dítû odûno napﬁíklad do obleãení modré barvy, je viditelné na 18
metrÛ, apod.).
Dospûlí si musí téÏ uvûdomit, Ïe v˘hled dítûte na vozovku je odli‰n˘ od pohledu ﬁidiãe. Bezpeãnûj‰ím silnicím nepomohou ani rodiãe, kteﬁí pravidla nerespektují a jejich rodiãovsk˘m „vzorem” je pﬁecházení komunikace „na ãervenou” s odÛvodnûním, Ïe tﬁeba spûchají... Silnice jsou nejnebezpeãnûj‰ími místy, na kter˘ch dennû umírají lidé. Pomozme proto sv˘m dûtem nejen naﬁízeními a pﬁíkazy, ale hlavnû „rodiãovsk˘m
vzorem” k vût‰í bezpeãnosti...
V prÛbûhu prvního záﬁijového t˘dne policisté samozﬁejmû pﬁidali i mnoho dal‰ích rad a zku‰eností. KaÏd˘ chodec byl navíc obdarován drobnou pozorností, které dûtem vûnoval hlavní partner akce - zdravotní poji‰Èovna ministerstva vnitra. Policisté v prÛbûhu akce oslovili tﬁi sta dûtí.
Ostrav‰tí policisté samozﬁejmû dohlíÏí na dodrÏování pravidel na silnicích stále, nejen formou preventivních akcí. JiÏ od 30. 8. 2008 aÏ do 7. 9. 2008 (tedy oba víkendy pﬁed a po prvním ‰kolním t˘dnu vãetnû) byly realizovány dopravnû bezpeãnostní akce na území celého mûsta Ostravy.
por. Bc. Gabriela Holãáková, komisaﬁka, Policie âeské republiky

StráÏníci budou dohlíÏet na veﬁejn˘ poﬁádek v okolí
hﬁbitovÛ v souvislosti se svátkem Památky zesnul˘ch
Jako kaÏdoroãnû, i v leto‰ním roce v souvislosti
s Památkou zesnul˘ch organizuje Mûstská policie
Ostrava preventivnû bezpeãnostní opatﬁení, kdy
v okolí hﬁbitovÛ na území mûsta Ostravy bude posílen v˘kon sluÏby. V leto‰ním roce pﬁipadá Památka
zesnul˘ch na nedûli 2. listopadu 2008.
Opatﬁení bude zahájeno v pondûlí 27. ﬁíjna 2008
a potrvá po celou dobu, kdy lze oãekávat zv˘‰enou
náv‰tûvnost hﬁbitovÛ, tedy aÏ do 9. listopadu 2008.
Nejvût‰í pozornost pak v rámci opatﬁení bude soustﬁedûna do okolí hﬁbitovÛ o víkendu na pﬁelomu ﬁíjna a listopadu, tj. od 31. ﬁíjna do 2. listopadu 2008.
V tomto období oãekáváme zv˘‰enou náv‰tûvnost
hﬁbitovÛ. V jejich okolí budou stráÏníci dohlíÏet na
klid a veﬁejn˘ poﬁádek, a to jak pﬁímo na hﬁbitovech,
tak v jejich okolí. Zamûﬁí se zejména na eliminaci
krádeÏí vûcí z hﬁbitovÛ a kapesních krádeÏí, pﬁed
hﬁbitovy na parkovi‰tích budou vûnovat náleÏitou

pozornost rovnûÏ pohybu podezﬁel˘ch osob kolem
zaparkovan˘ch vozidel a v pﬁípadû potﬁeby budou
dohlíÏet na bezpeãnost a plynulost silniãního provozu. V tûchto dnech vyjíÏdí rovnûÏ mnoho tzv. sváteãních ﬁidiãÛ, z nichÏ pﬁeváÏná ãást jsou osoby vy‰‰ího
vûku, s ãímÏ je spojeno riziko vût‰ího poãtu dopravních nehod a vzniku nepﬁehledn˘ch dopravních situací. I na tuto situaci jsou stráÏníci pﬁipraveni a v pﬁípadû potﬁeby budou jakékoli ohroÏení bezpeãnosti
a plynulosti silniãního provozu odpovídajícím zpÛsobem ﬁe‰it.
V tûchto dnech si ﬁada z nás pﬁipomene své blízké
a známé, kteﬁí jiÏ nejsou mezi námi. Hlavním cílem
opatﬁení ze strany Mûstské policie Ostrava je zajistit
klidn˘ a dÛstojn˘ prÛbûh tohoto pietního svátku
a pﬁispût k tomu, aby nebyl nik˘m a niãím naru‰en.
Vladimíra Kejdová, Mûstská policie Ostrava

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

KrádeÏe v supermarketech
Problematikou krádeÏí vûcí tzv. „pﬁi sobû” se v Ostravû zab˘vá speciální t˘m „Kapsa”. V‰ichni ostrav‰tí
policisté kaÏdodennû bojují s „vûtrn˘mi ml˘ny” a provûﬁují desítky pﬁípadÛ krádeÏí, které mají na svûdomí
„kapsáﬁi”. PachatelÛm „nahrává” také nepozornost
majitelÛ vûcí. Zamezit „nenechavcÛm” v jejich konání
mÛÏeme také tím, Ïe budeme mít svû vûci neustále
v dohledu i v dosahu. Zásadní je rovnûÏ v‰ímavost lidí
a ochota svûdãit v trestním ﬁízení.
Kapsáﬁi vyhledávají místa se zv˘‰en˘m poãtem lidí,
napﬁ. nákupní centra, hromadné dopravní prostﬁedky,
sportovní a kulturní akce. VyuÏívají pak nepozornosti
lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Samotná krádeÏ b˘vá blesková, pﬁedem peãlivû
nacviãená akce. Kapsáﬁi kradou „dokonale” a nepozorovanû, okraden˘ se mnohdy o krádeÏi dozví pozdûji
a na zcela jiném místû. Jak se chovat, abychom se nestali obûtí pachatelÛ této trestné ãinnosti?
Svá zavazadla nikdy nespou‰tûjte z dohledu. Zavazadla (batohy), ve kter˘ch máte peníze ãi cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte. Své kabelky by Ïeny
mûly nosit u tûla zapnuté. Nikdy kabelku neodkládejte
do nákupního ko‰e a nenechávejte ji bez dohledu. JiÏ
klasick˘ je scénáﬁ Ïeny vybírající zboÏí z nabídky a odloÏené kabelky nûkde za zády majitelky v nákupním

ko‰íku. Nezﬁídkakdy pak Ïena zjistí krádeÏ aÏ u pokladen, protoÏe nemá ãím zaplatit. Dílo „zkázy" je dokonáno, pokud majitelka „vystaví” v‰e cenné, v podobû
penûÏenky ãi jiné cennosti, v otevﬁené kabelce.
Své doklady nenoste v penûÏence. Nenoste s sebou
vût‰í finanãní hotovost, vyuÏívejte moÏnosti bezhotovostního platebního styku. âtyﬁmístné identifikaãní
ãíslo platební karty (PIN) mûjte zásadnû oddûlenû od
samotné karty. Nejbezpeãnûj‰ím zpÛsobem je pouhá
ãtyﬁi ãísla si zapamatovat, nezaznamenávat je v písemné podobû. Ani uloÏená ãísla PINu v mobilním telefonu nejsou bezpeãn˘m zpÛsobem ochrany Va‰í platební karty. Dojde-li ke krádeÏi platební karty, okamÏitû ji telefonicky zablokujte u va‰eho penûÏního ústavu.
Postup pﬁi krádeÏi mobilního telefonu je totoÏn˘.
Samostatnou „kapitolu” pak tvoﬁí krádeÏe vûcí z vozidel pﬁi manipulaci s nákupem. Situace zaãíná odemãením vozidla, do jehoÏ prostoru odloÏí obûÈ kabelku,
ta‰ku s cennostmi. Následnû se vûnuje nakládání nákupu do zavazadlového prostoru. Popﬁípadû nechá vûci
v odemãeném vozidle v dobû, kdy jde vrátit nákupní
ko‰ík. Pachatelé, mnohdy organizované skupiny, se
pak v nestﬁeÏené chvíli zmocní kabelky, ãi jiného zavazadla. Aãkoliv s sebou lidé nosí nemalé „hmotné statky” v podobû desítek tisíc korun, ãi vût‰ího poãtu pla-

Díky sbûru stﬁíkaãek a jehel stráÏníky
je v Ostravû men‰í riziko nákazy
Do náplnû ostravsk˘ch stráÏníkÛ patﬁí mimo jiné také sbûr injekãních stﬁíkaãek, které se v posledních letech zaãaly vyskytovat na rÛzn˘ch místech na‰eho
mûsta, napﬁ. v parcích a v blízkosti ‰kol. Stﬁíkaãky, které stráÏníci nalézají, pochází ve vût‰inû pﬁípadÛ od drogovû závisl˘ch obãanÛ, kteﬁí jsou ãasto pÛvodci nakaÏliv˘ch chorob. Po kontaktu s tímto materiálem mÛÏe
dojít k pﬁenosu nemoci, která mÛÏe b˘t v nûkter˘ch pﬁípadech také smrtelná. Tento sbûr provádí stráÏníci
z úseku technického oddílu, kteﬁí jsou k tomuto odbornû pro‰koleni a vybaveni.
StráÏnice Mûstské policie Ostrava také provádûjí ve
‰kolách a ‰kolkách besídky, na kter˘ch informují dûti,
co dûlat a na koho se obrátit v pﬁípadû, Ïe tyto stﬁíkaãky
a jehly naleznou. Díky tûmto besídkám jsou dûti v této
oblasti pro‰kolené. S tûmito problémy se automaticky
na stráÏníky obracejí a tím pﬁedcházejí úrazÛm, pﬁípadnû rÛzn˘m onemocnûním, které by mohly nastat v kontaktu s tímto vysoce toxick˘m materiálem.
K manipulaci s v˘‰e uveden˘m materiálem jsou zapotﬁebí pinzety, kle‰tû, rukavice a pomÛcky, které zabrání styku pokoÏky s moÏnou infekcí. StráÏníci jsou
samozﬁejmû oãkováni proti Ïloutence typu B a dodrÏují ve‰keré bezpeãnostní zásady. Sebrané stﬁíkaãky jsou
umístûny do speciálních kontejnerÛ, které si pﬁevezmou specializovaní pracovníci a provedou jejich likvidaci. Do oblastí, kde byly tyto stﬁíkaãky nalezeny, jsou
neustále vysílány hlídky mûstské policie, probíhají

pﬁísné kontroly osob a jsou pﬁijímána preventivní opatﬁení.
Za dobu, kdy se tyto stﬁíkaãky sbírají, coÏ je od prosince roku 2002 do srpna roku 2008, bylo v ostravsk˘ch ulicích nalezeno a zlikvidováno celkem 8945
stﬁíkaãek a 9027 jehel. PrÛmûrnû stráÏníci v leto‰ním
roce poskytli mûsíãnû k likvidaci 220 stﬁíkaãek, vãetnû
jehel.
Mezi místa, kde v poslední dobû dochází k nálezÛm
ve vût‰í míﬁe, patﬁí tûchto deset ostravsk˘ch ulic:
Ulice
Obvod
Petra Kﬁiãky
Mor. Ostrava
Jílová
Mor. Ostrava
Cholevova
HrabÛvka
Horní
HrabÛvka
Mjr. Nováka
HrabÛvka
Bendlova
Mar. Hory
Martinská
Mar. Hory
Václava Ko‰aﬁe
Dubina
Pavlovova
Zábﬁeh
Od roku 2002 tûchto nálezÛ neustále pﬁib˘vá, coÏ
mÛÏeme pﬁipsat vy‰‰í informovanosti obãanÛ, kteﬁí
jsou tímto více v‰ímaví a tento nález na Mûstkou policii Ostrava nahlásí. BohuÏel, je to ale také zapﬁíãinûno
neustále se zvy‰ujícím poãtem drogovû závisl˘ch.
Adriána Chylová,
úsek anal˘zy a vnûj‰ích vztahÛ
Mûstské policie Ostrava

Taktika kapsáﬁÛ pﬁi okrádání nic netu‰ících obãanÛ
Podle slov vedoucího ostravského t˘mu KAPSA, nprap. Bc. Daniela Bárty, pracují kapsáﬁi v organizovan˘ch
skupinách. Ke krádeÏím vyuÏívají i nezletil˘ch dûtí. ZpÛsobÛ, které kapsáﬁi vyuÏívají, je nûkolik a mÛÏeme je
rozdûlit na nûkolik míst.
1) Svou potenciální obûÈ si vyhlédnou jiÏ v dopravním prostﬁedku. Sledují ji aÏ k nákupnímu centru. Osobû mÛÏe pachatelÛv „komplic” dokonce nabízet nûjaké zboÏí a vydávat jej za znaãkové. Takto odvede pozornost obûti, která je bûhem nûkolika sekund okradena. Pachatelé odchází z místa.
2) Akce „na obchodní plo‰e”. V prostoru centra si pachatelé „vyhlédnou” osobu, odloÏící si zavazadlo pﬁímo do nákupního vozíku. ObûÈ sledují a osloví bagatelním dotazem. Dotazovaná osoba se snaÏí poradit a opût
odvrátí pozornost od sv˘ch vûcí. Znovu nastává prostor pro spolupachatele, kter˘ mezitím nic netu‰ící osobu
okrádá. Tázající se pachatel „slu‰nû podûkuje” a odchází pryã.
3) Akce „parkovi‰tû” nákupních center. Pﬁi nakládání zboÏí do zavazadlového prostoru si obûÈ odloÏí své
osobní vûci na pﬁední sedadlo svého vozu, nebo je nechají zavû‰ené v nákupním vozíku, popﬁípadû v zavazadlovém prostoru. „·est˘ smysl nenechavcÛ” okamÏitû „zafunguje”. Pachatelé monitorují prostor parkovi‰tû, dokonce jej objíÏdûjí ve vozidlech. Policisté zaregistrovali i nûkolik pﬁípadÛ plíÏící se kapsáﬁky k obûti jako „koãka”. Îena otevﬁela pﬁední dveﬁe, odcizila kabelku, a s „lupem” odchází klidn˘m krokem z místa ãinÛ.

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

tebních karet i s poznamenan˘mi PINy, nechávají je
v prostoru vozidla bez dozoru. „Nenechavci" si pak své
tradiãní procházky po parkovi‰tích obchodních center
vylep‰í obohacením o desítky tisíc korun.
Pomozte nám v „boji” s touto trestnou ãinností svou
zodpovûdností, v‰ímavostí i „odvahou” trestn˘ ãin
oznámit a svûdãit v trestním ﬁízení. V˘‰e popsané trestné ãiny naplÀují lidovou moudrost „pﬁíleÏitost dûlá zlodûje” beze zbytku.
por. Bc. Gabriela Holãáková,
komisaﬁka, Policie âeské republiky

SPORT
Kopﬁiva, Piskoﬁ a Dobiá‰ zvítûzili
na turnaji v Novém Jiãínû
V sobotu 13. 9. 2008 probûhl v Novém Jiãínû mezinárodní turnaj v‰ech vûkov˘ch kategorií v zápase ve
volném stylu, kterého se zúãastnilo 152 zápasníkÛ
z 18 oddílÛ a ãtyﬁ státÛ. V˘bornû si na turnaji vedla
vítkovická zápasnická mládeÏ. Mladí volnostylaﬁi
Vítkovic narozeni v letech 1997 - 2001 vyhráli soutûÏ
druÏstev. Ve sv˘ch hmotnostních kategoriích nena‰li
pﬁemoÏitele ·imon Kopﬁiva, kter˘ zápasil ve váze do
26 kg a v‰echny své soupeﬁe porazil pﬁed ãasov˘m li-

mitem na lopatky. Dal‰ím vítûzem byl ve váze do 30
kg Vojtûch Piskoﬁ, kter˘ stejnû jako jeho oddílov˘ kamarád ·imon porazil v‰echny své soupeﬁe pﬁed ãasov˘m limitem na lopatky. ·imon a Vojta jsou talenty
a pﬁíslibem dobr˘ch v˘sledkÛ pro vítkovick˘ zápas
do budoucna. Dal‰ím vítûzem je v kategorii seniorÛ
do 120 kg trenér ·imona a Vojty Du‰an Dobiá‰. Na
druhém místû se v kategorii mlad‰ích ÏákÛ do 48 kg
umístila Petra ¤eﬁuchová.
V˘sledky vítkovick˘ch zápasníkÛ jsou zároveÀ pozvánkou na mezinárodní turnaj - Memoriál J. Klepce.
V˘sledky druÏstev pﬁípravky
1. místo TJ Sokol Vítkovice
46 bodÛ
2. místo Brzenica, Polsko
41 bodÛ
3. místo Hodonín
33 bodÛ
Vítûzové jednotliv˘ch hmotnostních kategorií
Pﬁípravka
26 kg 1. místo
Kopﬁiva, TJ Sokol Vítkovice
28 kg 1. místo
·rámek, Tichá
30 kg 1. místo
Piskoﬁ, TJ Sokol Vítkovice
32 kg 1. místo
Olenczyn, Brzenica, Polsko
35 kg 1. místo
Púdela, Turná, Slovensko
38 kg 1. místo
LeÀo, Snina, Slovensko
Senioﬁi
66 kg 1. místo
Bauer, Tﬁinec
74 kg 1. místo
Baghdasaryn, Brno
84 kg 1. místo
Kopeck˘, Nov˘ Jiãín
120 kg 1. místo
Dobiá‰, TJ Sokol Vítkovice
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SPORT
7. roãník Klepcova memoriálu v zápase
Dne 20. záﬁí 2008 uspoﬁádal oddíl zápasu TJ Sokol Vítkovice jiÏ 7. roãník mezinárodního turnaje v zápase ve volném stylu „Memoriál Jiﬁího Klepce”.
Leto‰ního roãníku se zúãastnilo 138 závodníkÛ z 12 domácích a 7 zahraniãních druÏstev. Na domácích Ïínûnkách
se daﬁilo vítkovick˘m volnostylaﬁÛm. Vyhráli v ‰esti váhov˘ch Ïákovsk˘ch kategoriích a dvou seniorsk˘ch kategoriích. V celkovém hodnocení druÏstev obsadili první místo
pﬁed zápasníky z Dunajplavby Bratislava a TAK Hellas
Brno.
Pﬁedev‰ím v kategorii nejmlad‰ích zápasníkÛ se ve Vítkovicích pﬁesvûdãují, Ïe se práce s mládeÏí vyplácí, protoÏe vyhráli 6 hmotnostních kategorií z jedenácti. Na svá vítûzství z turnaje z Nového Jiãína, kter˘ se konal minulou
sobotu, navázali ·imon Kopﬁiva a Vojta Piskoﬁ a dále se
k nim pﬁidali Matûj Mlãoch, Tomá‰ Segeã, Matou‰ Vondál, Petr Adamec.
Nejlépe obsazenou váhou celého turnaje byla seniorská
kategorie do 84 kg, kterou vyhrál domácí borec Tomá‰ Zezulák, kdyÏ postupnû porazil slovenského zápasníka Korbu, úãastníka Mistrovství Evropy juniorÛ a bronzového
medailistu z Mistrovství Evropy kadetÛ, Pa‰eka z TAK
Hellas Brno. Ve finálovém souboji mu povolil pouze jeden
technick˘ bod. A dalo by se ﬁíct, Ïe celou soutûÏ odzápasil
s velk˘m pﬁehledem. Dal‰ím domácím seniorsk˘m vítûzem byl ve váze do 66 kg Sergej Aksenov.
JiÏ tuto sobotu odjíÏdûjí muÏi na 4. kolo do Brna, kde uÏ
mÛÏou rozhodnout o svém tﬁetím titulu v ﬁadû za sebou.
Vítûzové
Pﬁípravka ÏákÛ
22 kg Mlãoch, TJ Sokol Vítkovice
24 kg Degloviã, Trenãianská Turná, Slovensko
26 kg Kopﬁiva, TJ Sokol Vítkovice
28 kg Bruk, TÎ Tﬁinec
30 kg Piskoﬁ, TJ Sokol Vítkovice
32 kg Segeã, TJ Sokol Vítkovice
35 kg Szwarc, TÎ Tﬁinec
38 kg Macharaãek, Olomouc

41 kg Vondál, TJ Sokol Vítkovice
44 kg BaÏo, Krnov
60 kg Adamec, TJ Sokol Vítkovice
Senioﬁi
66 kg Aksenov, TJ Sokol Vítkovice
74 kg Tiefenbach, Dunajplavba Bratislava, Slovensko
84 kg Zezulák, TJ Sokol Vítkovice
120 kg Geralsk˘, Ko‰ice, Slovensko
Roman Piskoﬁ, oddíl zápasu, TJ Sokol Vítkovice

notila: „Závod mûl velmi dobrou úroveÀ, tradiãnû skvûlé
byly Bulharky i ·v˘carky a Italky, s v˘kony na‰ich dûvãat
jsem naprosto spokojená, v‰echny zvládly první závody
sezony suverénnû. V Albacete mohla startovat na‰e dûvãata jen zásluhou grantu na zabezpeãení soutûÏe od Moravskoslezského kraje pro klub a podpory CIS Ostrava. Získání zahraniãních zku‰eností pro ostravská dûvãata jsou pro
budoucnost velk˘m pﬁínosem.”
(mi)

Neãekané rozuzlení trenérského postu:
Pﬁi‰el zku‰en˘ Hanák Vlasta Paliãka

Úspûch trojlístku vítkovick˘ch gymnastek
Ve mûstû Albacete se uskuteãnil 14. roãník mezinárodního závodu Trofeo Feria moderních gymnastek, kterého
se zúãastnilo 75 závodnic z devíti evropsk˘ch zemí.
Mezi startujícími byly také tﬁi moderní gymnastky SSK
Vítkovice, z nichÏ byla nejúspû‰nûj‰í Zuzana Válková,
která v konkurenci deseti seniorek vyhrála závod se ‰vihadlem, stﬁíbro vybojovala s obruãí a kuÏely a bronz získala
v závodû se stuhou. Její klubová kolegynû Martina Neãasová byla ‰está se ‰vihadlem a obruãí, sedmá s kuÏely a osmá se stuhou.
V kategorii nadûjí, v níÏ se utkalo 15 gymnastek, obsadila vítkovická Sára KvûtoÀová 5. místo s míãem a 7. místo
se stuhou.
·éftrenérka vítkovického oddílu Hana Nadkanská hod-

Skuteãnû neãekan˘m tahem pﬁekvapili vítkoviãtí
funkcionáﬁi. Hned úvodem lze ﬁíci, Ïe v‰e zváÏili rozumnû
a „netáhli z klobouku”, n˘brÏ si dali záleÏet. Bylo to i kus
‰tûstûny, Ïe právû tenhle muÏ byl voln˘, bez angaÏmá. B˘val˘ ligov˘ fotbalista MÎ Olomouc, tedy Hanák s fotbalovou du‰í ve v‰ech smûrech, se podujal a k˘vnul na vítkovickou nabídku!
O kvalitách tohoto Hanáka je zbyteãné hovoﬁit, stojí za
ním moﬁe fotbalové práce s úspû‰n˘mi v˘sledky, takÏe lze
oãekávat, Ïe vítkovick˘ fotbal se zaãne zvedat.
Máme totiÏ ten dojem, Ïe kdyby se spoléhalo i nadále na
hledání trenéra ve vlastních ﬁadách, Ïe bychom se pravdûpodobnû naãekali na obrat k lep‰ímu je‰tû dlouho. Ostatnû,
jak hluboko vítkovická kopaná klesla, uÏ naznaãují tﬁi poslední v˘sledky muÏstva, kter˘ch vítkovick˘ t˘m dosáhnul
bez trenéra Paliãky (v Sokolovû poráÏka 0:4, vyﬁazení
z Poháru âMPS ve Fr˘dku-Místku, prohra 2:4, a ztráta bodÛ v Praze na Letné s AC Sparta B - 1:4). âili ãtyﬁgólové
nadílky pﬁi‰ly pﬁed prvními tﬁemi body, které muÏstvo Vítkovic získalo právû v Paliãkovû domácí premiéﬁe ve Vítkovicích, kdyÏ zdolalo exligov˘ t˘m Bohemians 1905 1:0.
V tomto zápase uÏ byla citelná práce nového trenéra.
Pﬁístup hráãÛ se v˘raznû zmûnil, pracovali na hﬁi‰ti mnohem více, neÏ kdy jindy. Prostû, dalo by se ﬁíci to otﬁepané
pﬁísloví: „Nová metla dobﬁe mete.” Po první tiskové konferenci (po zápase s Bohemians 1905) jsme se radovali z prvních tﬁí bodÛ, které nás sice nepomohly „odlepit” z posledního místa v tabulce, ale pﬁece jenom se d˘chalo lépe.
(mi)

Mûstsk˘ stadion ve Vítkovicích slaví sedmdesátiny (2.)
V protektorátu záﬁil âSK Vítkovice
Nov˘ stadion disponoval nejkvalitnûj‰í travnatou plochou a atletická ‰estidráha byla navlas stejná jako ta na stadionû v Berlínû, kde v roce 1936 probíhaly olympijské hry
a skvûl˘ Jesse Owens, ãern˘ Ameriãan na ní získal ãtyﬁi
zlaté medaile!
VraÈme se v‰ak rychle zase domÛ, na ná‰ stadion a o pár
mûsícÛ nazpût. Dne 12. prosince 1937 pﬁe‰el cel˘ SSK Vítkovice prvnû pod kﬁídla Vítkovick˘ch Ïelezáren a tudíÏ se
naz˘val SK Vítkovické Ïelezárny, zaãala se uÏívat zkratka
SK VÎ. A teì k tomu nejpodstatnûj‰ímu: otevﬁení stadionu, které se slavnostnû pﬁipravovalo s velikou pompou na
den vzniku âeskoslovenské republiky, 28. ﬁíjen 1938.
BohuÏel, k tomuto aktu uÏ nedo‰lo. Události se valily
pﬁekotnû a âeskoslovensko, srdce Evropy, bylo první na
ránû. Pﬁi‰el osudn˘ Mnichov, 30. záﬁí 1938 a následná nûmecká okupace znamenala i zabavení sportovního stánku!
Tûm, co stadion vybudovali, zÛstaly jen oãi pro pláã… Na
dlouh˘ch 6 let, tak dlouho trvala druhá svûtová válka…
Co bylo dál? Na poãátku roku 1939 zakazuje vedení Vítkovick˘ch Ïelezáren uÏívání jména podniku pro sportovní
klub. Na novotou záﬁící stadion se stûhují Nûmci. Vítkovick˘ sportovní klub má dostatek odváÏn˘ch ãlenÛ, a tak
se nevrací k pÛvodnímu názvu SSK Vítkovice, ale âSK,
âesk˘ sportovní klub Vítkovice! Pamûtníci si jistû vzpomenou, Ïe to tehdy bylo velmi odváÏné, riskantní a vlastenecké gesto…

AÏ v osvobozené vlasti
Ostrava si svobodnû vydechla aÏ po skonãení II. svûtové
války, a to bylo pﬁesnû 30. dubna 1945. Ov‰em bûsivá válka zanechala stopy v‰ude, jak na stadionû samotném, tak
Sportovní stránku pﬁipravil: Josef Mikolá‰
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i v ﬁadách sportovcÛ, nejeden byl umuãen v koncentraãním
táboﬁe, v boji za na‰i svobodu padl vítkovick˘ fotbalista
Franti‰ek Sabela, na jehoÏ poãest se hrál po druhé svûtové
válce „SabelÛv memoriál” nejlep‰ích dorosteneck˘ch t˘mÛ v Ostravû. Doslova na tanku pﬁijel osvobodit Ostravu
pozdûj‰í vynikající obránce Alexandr Markusek, pocházející se slovenské obce Palárikovo. Fotbalisté prahli po fotbale, a tak nebylo divu, Ïe se hrál první zápas v osvobozené
vlasti uÏ 20. kvûtna 1945! Bylo to ostravské derby Vítkovice - SK Sl. Ostrava, ve Vítkovicích vyhráli domácí 4:2 a na
Staré stﬁelnici zvítûzili rovnûÏ domácí 4:1. V roce 1946
staãily Vítkovice sehrát uÏ i mezinárodní zápasy - porazily
Slovan VídeÀ 7:0, se skotsk˘m FC Hibernian prohrály 1:7.

Jdeme s dobou - umûlé osvûtlení,
tartan, vyhﬁívan˘ trávník!
VraÈme se je‰tû postupnû k dÛleÏit˘m milníkÛm Ïivota
na‰eho stadionu. Jak zrál, rostl a vylep‰oval svÛj vzhled
i úãelnost. V roce 1971 byla antuková atletická ‰estidráha
nahrazena osmidráhou tartanovou, takÏe stadion dostal
z atletického hlediska parametry svûtovosti. Umûlé osvûtlení bylo uvedeno do provozu 30. dubna 1975. K v˘mûnû
trávníku na hlavním hﬁi‰ti do‰lo trochu ne‰Èastnû sezónu
poté, kdy vítkoviãtí fotbalisté vybojovali titul mistra ligy,
takÏe v následující sezónû 1986/87 museli hrát zápasy
PMEZ pohostinsky na stadionû FC NH Ostrava v Zábﬁehu.
Na svÛj stadion se vítkoviãtí vrátili aÏ v srpnu 1988 ligov˘m zápasem proti Hr. Králové.
Trávník nebyl na hlavní plo‰e stadionu mûnûn prakticky
od svého poloÏení v roce 1938. Drny speciálnû pûstûného
trávníku byly pﬁiváÏeny aÏ z v˘chodního Slovenska od
Pre‰ova. S v˘mûnou trávníku do‰lo i k instalaci elektricky
vyhﬁívaného zaﬁízení, takÏe stadion byl opût modernizován
a v ãesk˘ch podmínkách pﬁede‰el dobu. Ov‰emÏe to nebyla snadná ãi jednoduchá operace. Napﬁed muselo b˘t odve-

zeno 50-60 cm hluché ornice, dodáno odvodÀovací zaﬁízení, navezen humus a 20 cm pod budoucí povrch hﬁi‰tû bylo
poloÏeno 40 000 m hliníkového vodiãe, kter˘ odporovou
elektﬁinou s patﬁiãnou regulací dokáÏe vyhﬁát v pﬁípadû potﬁeby 10 000 ãtvereãních metrÛ nového trávníku. Tato investice se jevila jako velmi prozíravá a v okrajov˘ch mûsících fotbalové sezony (ãasné jaro, pozdní podzim aÏ zimní
mûsíce) se ukazuje jako nenahraditelná. Jako pﬁíklad poslouÏil „pﬁípad” z roku 1996, kdyÏ byl do Ostravy urãen
mezistátní zápas âeskoslovensko - Turecko: zápas se mûl
hrát na Bazalech, ale protoÏe pro nepﬁíznivé poãasí byl terén na Bazalech nezpÛsobil˘, hrál se na vyhﬁívaném trávníku ve Vítkovicích.
Od roku 1994 funguje na stadionû ve Vítkovicích i elektronická v˘sledková tabule, instalovaná firmou EKZ Havíﬁov.
(mi)

Odhalení busty svûtového fenoména, vytrvalce Emila Zátopka. Této ãestnû pocty se zhostila jeho manÏelka Dana Zátopová pﬁi pﬁíleÏitosti mezinárodního mítinku Zlatá tretra.
Mezi pﬁihlíÏejícími je i ná‰ nejlep‰í o‰tûpaﬁ v‰ech dob Jan
Îelezn˘. Cel˘ akt se odehrál na Mûstském stadionu v Ostravû-Vítkovicích.

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

DùTSK¯ KOUTEK - CIHLÁâEK
Milé dûti,
neÏ jsem otevﬁel svou schránku, kde jsem pak na‰el
kupku va‰ich psaníãek, tro‰ku jsem se obával, jak
jste si s úkolem z minulého mûsíce poradily. Nyní uÏ
v‰ak vím, Ïe se o vás bát nemusím, Ïe moc dobﬁe víte, co si do ‰koly vzít máte a co ne. V‰echny jste

správnû vy‰krtly vûci, které tam skuteãnû nepatﬁí.
Toho z vás, kdo si mÛÏe pﬁijít na radnici pro odmûnu,
tak musel urãit los. Ten padl na dívenku, ãerstvou
‰kolaãku, se kterou jsem se zde je‰tû nepotkal - Veroniku ·petovou (6 let). Verunce blahopﬁeji a doufám, Ïe se na‰í soutûÏe bude zúãastÀovat pravidelnû.

CHARITNÍ PORADNY PRO LIDI V NOUZI
Odbornou poradenskou pomoc lidem, kteﬁí se ocitli v nouzi, vnímají svou situaci jako tíÏivou a nejsou schopni ji zvládnout vlastními silami, nabízí v Ostravû 2 charitní poradny: Charitní stﬁedisko poradensk˘ch a sociálních sluÏeb a Poradenské a informaãní centrum. Obû poradny pﬁijímají ‰irok˘ okruh klientÛ s rÛzn˘mi
problémy a jejich sluÏby jsou poskytovány bezplatnû, anonymnû a nestrannû.
Nabízené sluÏby poraden:
- odborné sociální poradenství a poradenství v krizov˘ch situacích
- informování o soc. sluÏbách v regionu a zprostﬁedkování návazné odborné pomoci
- doprovázení na úﬁady a jiné organizace
- pomoc pﬁi sepisování dokumentace a vyplÀování formuláﬁÛ
- bezplatné poradenství s právníkem
Poradny mají kromû tûchto spoleãn˘ch sluÏeb i svá specifika:
Charitní stﬁedisko poradensk˘ch a sociálních sluÏeb, které je provozováno Charitou Ostrava, se navíc specializuje na:
- pomoc lidem v sociální nouzi (ztráta bydlení, zamûstnání nebo jiné existenãní jistoty)
- sluÏby sociální a hmotné pomoci (nákup základních potravin, úvûrové jízdné, finanãní pomoc pﬁi vyﬁizování dokladÛ, o‰acení aj.)
Kontakt: Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: cho.poradna@caritas.cz
Poradenské a informaãní centrum, které je provozováno Diecézní charitou ostravsko-opavskou, se navíc
specializuje na:
- pomoc seniorÛm a jejich pﬁíbuzn˘m v oblasti sociální problematiky i volnoãasov˘ch aktivit
- bezplatné konzultace s odborníky v oblasti právní, psychologické, terapeutické a duchovní
- poradna je bezbariérová
Kontakt: Puchmajerova 10, 702 00 Ostrava
tel.: 596 128 309, 731 625 867, e-mail: poradna.dchoo@caritas.cz
Bc. Kateﬁina Pekárková, vedoucí Charitního stﬁediska poradensk˘ch a sociálních sluÏeb
Na Hospic sv. Luká‰e je moÏnost zaslat DMS, a to ve tvaru:
DMS HOSPICLUKAS
a to na ãíslo 877 77.
Dûkujeme...
Cena jedné sms je 30 Kã.
www.darcovskasms.cz

Pozvánka
Ateroskleróza - metla populace. Máme se bát?
Pokud se chcete dozvûdût více o tom, jak se chránit pﬁed kardiovaskulárními nemocemi a jak zjistit,
zda i Vy patﬁíte do ohroÏené skupiny, pﬁijìte si poslechnout zajímavou lékaﬁskou pﬁedná‰ku, kterou
poﬁádá spoleãnost FINCLUB plus, a.s., v rámci preventivního Kardioprogramu.
Pﬁedná‰ka se uskuteãní 23. 10. 2008 od 17.30 hodin ve velkém sále hotelu Harmony Club. Pﬁedná‰í
MUDr. Michal Klácel, vstup je zdarma. BliÏ‰í informace na tel.: 608 252 689.
Ivana Slováãková,
tisková mluvãí FINCLUB PLUS a.s.

A vy ostatní nesmutnûte, mám pro vás dal‰í úkol.
Vymyslel jsem pro vás mal˘ testík, jen pár otázek
z Ïivoãi‰né ﬁí‰e, ke kter˘m máte za‰krtnout správnou
odpovûì:
1) Které zvíﬁe nekváká?
a) Ïába, b) salamandr, c) ropucha
2) Kter˘ hmyz neÏije v hnízdû?
a) vosy, b) mot˘li, c) mravenci
3) Jak se ﬁíká místu, kde pﬁeb˘vá medvûd?
a) doupû, b) brloh, c) sala‰
4) Která z tûchto zvíﬁat se navzájem myjí?
a) králíci, b) gorily, c) krokod˘li
5) Jak se ﬁíká mládûti srnky?
a) srnãí, b) srnãe, c) kolou‰ek
6) Které zvíﬁe neÏije v horách?
a) kamzík, b) orel, c) vydra
7) Kter˘ z tûchto ptákÛ nemÛÏe létat?
a) tuãÀák, b) papou‰ek, c) baÏant
8) Kter˘ z tûchto ÏivoãichÛ tráví více ãasu spánkem
pﬁes den?
a) lenochod, b) prase bradaviãnaté, c) prase domácí
9) Kter˘ moﬁsk˘ Ïivoãich má Ïahavá chapadla?
a) medúza, b) rak, c) krab
10) Kter˘ medvûd neÏije v lese?
a) ãern˘, b) polární, c) hnûd˘
Nic sloÏitého, viìte. Va‰e odpovûdi tedy budu oãekávat na adrese:
SMO ÚMOb Vítkovice
CIHLÁâKOVA SCHRÁNKA
Mírové námûstí ã. 1
703 79 Ostrava-Vítkovice
nebo pﬁímo ve své schránce umístûné v pﬁízemí budovy radnice.
Tak, a to je v‰echno, tû‰ím se zase pﬁí‰tû...
Vá‰ Cihláãek

Pozvánka na vycházku
s kronikáﬁkou na‰eho mûstského obvodu.
Sraz úãastníkÛ je 31. ﬁíjna v 15.00 hod. pﬁed
vstupem do vítkovického hﬁbitova.
U pﬁíleÏitosti 100. v˘roãí pov˘‰ení obce Vítkovice na mûsto
a 90. v˘roãí vzniku samostatného ãeskoslovenského státu
poﬁádá mateﬁská ‰kola Prokopa Velikého
lampiónov˘ prÛvod pod názvem

DNE: 30. 10. 2008
âAS: 17.00 hod.
Dûti a rodiãe budeme ãekat na ulici Lidické u vchodu do parku. Spoleãnû uspíme v‰echny
brouãky, zazpíváme si písniãku o brouãcích a vydáme se k vítkovické radnici,
kde bude celá akce zakonãena slavnostním ohÀostrojem.
Srdeãnû zveme v‰echny dûti i dospûlé.
NezapomeÀte si vzít lampión se svíãkou a dobrou náladu.
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