9/2008

První den ‰koly
Pﬁedstavitelé MOb Vítkovice kaÏdoroãnû vítají nové prvÀáãky ve v‰ech základních ‰kolách obvodu. Starosta Petr Dlabal,
místostarosta ing. Leo‰ Adamík a vedoucí odboru ‰kolství Marie Braková k uvítacímu projevu pﬁibalili také omalovánky a pexesa na‰í v˘tvarnice a kronikáﬁky paní Lenky Kocierzové, které jsou souãástí projektu Propagace Vítkovic. Mimo jiné popﬁáli
dûtem úspû‰n˘ a bezproblémov˘ vstup do studia, které se od 1. záﬁí 2008 na dlouhá léta stane souãástí jejich Ïivota.
Kamila Hercíková

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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 30. ãervence 2008 probûhlo 13. zasedání zastupitelstva na‰eho mûstského obvodu. Zastupitelé
se se‰li k projednání následujících bodÛ schváleného
programu s tímto v˘sledkem:
Zastupitelstvo MOb Vítkovice
1. vzalo na vûdomí informativní zprávu o plnûní
usnesení ZMOb Vítkovice za 1. pololetí 2008
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1 zastupitel)
2. vzalo na vûdomí informativní zprávu o ãinnosti
starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za období 2.
ãtvrtletí 2008
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se
zdrÏel 1 zastupitel)
3. vzalo na vûdomí podnûty a pﬁipomínky z minulého zasedání zastupitelstva
(v˘sledek hlasování: pro 11, proti 0, hlasování se
zdrÏeli 4 zastupitelé)

4. vzalo na vûdomí zprávu odboru KSDaB o ﬁe‰ení
bydlení rodiny Lackov˘ch
(hlasování: pro 10, proti 1, hlasování se zdrÏeli 4
zastupitelé)
5. uloÏilo starostovi MOb Vítkovice posoudit moÏnost úprav studií dvorní ãásti ul. ·tramberské
(hlasování: pro 10, proti 0, hlasování se zdrÏelo 5
zastupitelÛ)
6. ·tramberská 6 - nebylo pﬁijato Ïádné usnesení
7. vzalo na vûdomí ústní informaci o domu Sirotãí 74
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlasování se
zdrÏelo 0 zastupitelÛ)
Pﬁí‰tí zasedání zastupitelstva se uskuteãní dne 22.
záﬁí 2008 v 15.00 hod. v obﬁadní síni vítkovické radnice. V‰echna zasedání zastupitelstva jsou veﬁejná,
obãané jsou k úãasti srdeãnû zváni.
J.·.

Celoplo‰ná deratizace v Mûstském obvodu Vítkovice
UPOZOR≈UJEME
V minul˘ch letech do‰lo v Ostravû k pﬁemnoÏení
potkanÛ, proto mûsto, na základû iniciativy Krajské
hygienické stanice, vyhla‰uje celoplo‰nou deratizaci.
Tato bude probíhat v etapách podle schváleného harmonogramu.
Mûstsk˘ obvod Vítkovice je zaﬁazen do II. etapy
v mûsíci ﬁíjnu. Podle dále uvedené obecnû závazné
vyhlá‰ky ã. 6/2008 je deratizaci povinen provést kaÏd˘ podnikatel (fyzická i právnická osoba) a kaÏd˘
vlastník nemovitosti. U pronajatého nemovitého majetku a majetku vypÛjãeného pak kaÏd˘ nájemce uÏivatel tohoto nemovitého majetku (pozemky, domy).
Deratizaci mohou provést pouze odborné firmy.

Seznam tûchto firem je na internetu nebo ve Zlat˘ch
stránkách, napﬁ. firma DERAT, s. r. o., Strmá 900/7,
739 32 Vratimov, která nabízí pro Vítkovické obãany i urãitou slevu z ceny sluÏby. Vybraná deratizaãní
firma se musí prokázat osvûdãením o odborné zpÛsobilosti.
Pﬁed deratizací je nutné peãlivû uklidit okolí odpadov˘ch nádob, sklepy, zkrátka v‰ude tam, kde se
potkani vyskytují. Deratizaãní firma je povinna uhynulé potkany odklidit, dát novou návnadu nebo zbylou odstranit.
Mûstsk˘ obvod Vítkovice provede deratizaci
u svého majetku, tj. u sv˘ch bytov˘ch domÛ, nebytov˘ch domÛ a veﬁejn˘ch ploch. Deratizaci zajistí
i v kanalizaãních pﬁípojkách k tûmto domÛm.
Ing. Petr Neuman, vedoucí odboru
komunálních sluÏeb, dopravy a bytového

Informace pro obãany k projektu Czech Point
Zaãátkem roku 2008 byl spu‰tûn na ÚMOb Vítkovice projekt Czech Point (âesk˘ Podací Ovûﬁovací Informaãní Národní Terminál), jehoÏ cílem je
zjednodu‰it a zlep‰it kontakt obãana s úﬁadem.
V souãasné dobû poskytuje ÚMOb Vítkovice
ãtyﬁi druhy v˘stupÛ, a to:
- v˘pis z Obchodního rejstﬁíku,
- v˘pis z Îivnostenského rejstﬁíku,
- v˘pis z Katastru nemovitostí,
- v˘pis z Rejstﬁíku trestÛ.

V pﬁípadû, Ïe se Ïádost o v˘pis z Rejstﬁíku trestÛ
nepodaﬁí elektronicky vyﬁídit, mÛÏe si obãan poÏádat písemnou formou, na Ïádost se nalepí 50 Kã kolek a Ïádost se ode‰le na pracovi‰tû Rejstﬁíku trestÛ
do Prahy.
O v˘‰e uvedené v˘pisy si obãan mÛÏe poÏádat
v úﬁední hodiny v pondûlí a stﬁedu, popﬁípadû, podle domluvy, i mimo úﬁední den.
·árka KoÀaﬁíková, matrika

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

o provedení speciální ochranné deratizace
na území mûsta Ostravy
Zastupitelstvo statutárního mûsta Ostravy se usneslo
dne 30. 4. 2008 podle ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst.
2 písm. h) zákona ã. 128/2000 Sb., o ochranû veﬁejného
zdraví a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, vydat tuto obecnû závaznou
vyhlá‰ku (dále jen „vyhlá‰ka”):
âlánek 1
Úãel vyhlá‰ky
Podle posouzení zamoﬁenosti lokality Ostrava potkany
vypracovaného Státním zdravotním ústavem v Praze
byl zji‰tûn zv˘‰en˘ v˘skyt potkana obecného (Rattus
norvegicus) na celém území statutárního mûsta Ostravy, pﬁiãemÏ tento stav by mohl ohroÏovat zdraví lidí.
Úãelem této vyhlá‰ky je zlep‰it podmínky k ochranû
zdraví lidí pﬁed vznikem a ‰íﬁením infekãních onemocnûní spojen˘ch se zv˘‰en˘m v˘skytem uvedeného hlodavce na tomto území na základû podnûtu Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.
âlánek 2
PÛsobnost vyhlá‰ky
1. Tato vyhlá‰ka se vztahuje na osoby uvedené v ãl.
3 odst.1.
2. Touto vyhlá‰kou se naﬁizuje provedení speciální
ochranné deratizace na celém území statutárního mûsta
Ostravy.
âlánek 3
Provedení speciální ochranné deratizace
1. V‰ichni uÏivatele staveb nadzemních i podzemních
vãetnû kanalizací a teplovodních kanálÛ a uÏivatele pozemkÛ a v˘jimkou ploch zastavûn˘ch, jsou-li uÏivatelé
tûchto staveb a pozemkÛ odli‰ní od vlastníkÛ takov˘ch
vûcí, jinak vlastníci tûchto staveb a pozemkÛ jsou povinni zajistit provedení celoplo‰né speciální ochranné
deratizace1) prostﬁednictvím oprávnûn˘ch osob stanoven˘ch zvlá‰tním právním pﬁedpisem2). Jde-li o stavbu
mající charakter domu, v nûmÏ vzniká podle zvlá‰tního
zákona spoleãenství vlastníkÛ jednotek3), je povinno
speciální ochrannou deratizaci zajistit spoleãenství
vlastníkÛ jednotek.
2. Speciální ochranná deratizace bude provedena v dobû od 10. 9. 2008 do 10. 11. 2008.
3.
âlánek 4
Sankce
Za poru‰ení povinností vypl˘vajících z této vyhlá‰ky
lze uloÏit sankce podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ.4)
âlánek 5
Doba platnosti
Tato vyhlá‰ka pozb˘vá platnost dnem 10. listopadu
2008.
âlánek 6
Úãinnost
Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dnem 10. záﬁí 2008.
Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor mûsta Ostravy
Vojtûch Mynáﬁ, v.r.
námûstek primátora

O v˘pisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního
a Îivnostenského rejstﬁíku si mÛÏe obãan poÏádat
na podatelnû ÚMOb Vítkovice u paní Evy Polákové. Podle zákona ã. 269/2007 Sb. je první strana v˘pisu zpoplatnûna ve v˘‰i 100 a kaÏdá dal‰í strana ve
v˘‰i 50 Kã.
O v˘pis z Rejstﬁíku trestÛ si obãan mÛÏe poÏádat
na matrice ÚMOb Vítkovice. Musí pﬁedloÏit platn˘
doklad totoÏnosti, musí mít pﬁidûlené rodné ãíslo.
Pokud bude Ïádat zmocnûnec v˘pis z Rejstﬁíku
trestÛ, pﬁedkládá zplnomocnûní Ïadatele, kter˘
zmocnûnce tímto úkonem povûﬁil. Plná moc musí
b˘t úﬁednû ovûﬁena!
Správní poplatek za v˘pis je dle zákona ã.
634/2004 Sb. stanoven na 50 Kã.

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
Obecnû závazná vyhlá‰ka
ã. 6/2008

Od 1. 9. 2008 je po rekonstrukci vnitﬁních prostor
opût v provozu po‰ta na nám. Jiﬁího z Podûbrad.
I kdyÏ opravy pﬁedev‰ím z vnûj‰í strany objektu
je‰tû pokraãují, mohou obãané jednotlivé novû
zrekonstruované pﬁepáÏky jiÏ plnû vyuÏívat.

1) § 57 odst. 2 zákona ã. 258/2000 Sb., o ochranû veﬁejného zdraví a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
2) § 58 zákona ã. 258/2000 Sb., o ochranû veﬁejného
zdraví a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
3) § 9 odst. 3 zákona ã. 72/1994 Sb., kter˘m se upravují
nûkteré vlastnické vztahy k bytÛm a nebytov˘m prostorÛm a doplÀují nûkteré zákony (zákon o vlastnictví bytÛ), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
4) § 92 zákona ã. zákona ã. 258/2000 Sb., o ochranû veﬁejného zdraví a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, § 46 odst. 2 zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a § 58 odst. 4 zákona 128/2000
Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ
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KULTURA
Sympozium
ve stoleté kovárnû
Na území obce Vítkovice, ve stoleté vítkovické
kovárnû, zaãalo v pondûlí 1. 9. mezinárodní
Sympozium prostorov˘ch forem Ostrava 2008,
jehoÏ organizátorem je Soukromá stﬁední umûlecká ‰kola AVE ART. „Téma leto‰ního roãníku
sympozia zní MﬁíÏ jako socha,” ﬁíká ing. Jaroslav
Prokop, ﬁeditel SSU· AVE ART Ostrava, podle
nûjÏ v prÛbûhu bezmála dvout˘denní akce vznikne nûkolik dûl, která se v budoucnu stanou souãástí Farské zahrady v centru Ostravy. „PÛjde
o umûlecky zpracované originály v podobû mﬁíÏí, které budou po skonãení sympozia 12. 9. vystaveny pﬁed Domem kultury mûsta Ostravy stejnû jako loni andûlé, kteﬁí sklidili velk˘ ohlas nejen u OstravanÛ,” vrací se k loÀskému roãníku
ing. Prokop a zároveÀ upozorÀuje na to, Ïe v souãasné dobû mohou zájemci vidût andûlské v˘sledky loÀského sympozia v zahradû kunínského
zámku, odkud poputují na Helf‰t˘n, kter˘ budou
zdobit v prÛbûhu kováﬁského svátku Héfaistón.
Lenka Gula‰iová

Co pﬁipravila knihovna na záﬁí
PÛjãovní doba od 1. 9. 2008
Pondûlí
9 - 17
Úter˘
9 - 17
Stﬁeda
zavﬁeno
âtvrtek
9 - 17
Pátek
9 - 17

akci finanãnû podpoﬁil Úﬁad mûstského obvodu Vítkovice
pátek 26. 9. - 14.00-16.00

Bûhem záﬁí bude probíhat rekonstrukce ul. Kutuzovovy. Po dobu rekonstrukce bude pﬁístup do knihovny moÏn˘ pﬁes bránu z nám. J. z Podûbrad.

stﬁeda 10. 9. 14.00 - 15.00
stﬁeda 17. 9. 14.00 - 15.00

Srdeãnû zveme na ojedinûlou v˘stavu:
ROMA RISING - Romské obrození
V˘stava fotografií amerického fotografa Chada
Evanse Wyatta byla poprvé uvedena 2004 v Brnû
v Muzeu romské kultury a v USA v âeském centru
v New Yorku, v r. 2005 pak na PraÏském hradû pod
zá‰titou Livie Klausové. Následovaly dal‰í zemû
a mûsta a nyní, po dvouletém úsilí o zapÛjãení, doputuje v˘stava do knihovny ve Vítkovicích, kde ji náv‰tûvníci mohou zhlédnout do 31. 10. 2008
úter˘ 9. 9. v 17.00 - vernisáÏ v˘stavy
Akce v rámci T˘dne mobility 16. 9. - 22. 9.:
Modelové situace v dopravû - pﬁedná‰ka mûstské
policie urãená pro Z·
úter˘ 16. 9. - 9.00 a 10.00
Od severu k jihu - v˘let do Staré Bûlé; bliÏ‰í informace v knihovnû
sobota 20. 9. - 8.00-15.00

Uãíme se s poãítaãem - celoroãní kurz pro dûti, které
se chtûjí seznámit se základy práce na PC. BliÏ‰í informace v knihovnû.

Toník, Aniãka nechtûjí ãíst - veﬁejné ãtení v prostorách komunitního centra Bíl˘ nosoroÏec, o.p.s., Îelezná 606/12, Hulváky;
ãtvrtek 18. 9. 16.00
V knihovnû není nuda. Pﬁijìte se pﬁesvûdãit!
Srdeãnû zve D. Butorová a kolektiv knihovnic

Vítkoviãtí Sokoli
Minul˘ pátek nav‰tívili vítkovické Sokoly místostarosta ing. Leo‰ Adamík a ãlen zastupitelstva ak. malíﬁ
Karol Hercík pﬁi generální zkou‰ce na sobotní vystoupení. Pﬁedali jim propagaãní materiály, které byly vytvoﬁeny v rámci projektu Propagace Vítkovic. Prostﬁednictvím tûchto pﬁedmûtÛ manÏelé BuroÀovi s taneãníky
a hudebníky SOKOLA pomohou zviditelnit Vítkovice
nejen za hranicemi mûsta Ostravy, ale i Moravskoslezského kraje, za coÏ jim dûkujeme. Kamila Hercíková

Akce poﬁádané v rámci projektu
„Knihovna je kamarád”:
Cesta bubeníka - hudební dílna vedená bubeníkem
Ivo Batou‰kem
ãtvrtek 11. 9. - 15.00-16.00
Prima den pro prima kluky - zábavné odpoledne
pro dospívající kluky spojené s pﬁedná‰kou mûstské
policie „Psi záchranáﬁi”,
ukázkou kulturistiky a bubnování
úter˘ 23. 9. 15.00-16.30
Zábavné odpoledne - zábavné odpoledne pro dûti
vûnované 100. v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic na mûsto;

Vycházka s kronikáﬁkou

Snímky pocházejí z loÀského roãníku sympozia,
kter˘ mûl název Andûlé mezi námi.

Po prázdninové pauze zve kronikáﬁka na‰eho obvodu paní Lenka Kocierzová v‰echny pﬁíznivce historie na‰eho obvodu na dal‰í vycházku, která se
uskuteãní dne 19. záﬁí 2008. Sraz úãastníkÛ bude
v 15.00 na zastávce tramvají ã. 1, 2 - „Vítkovice - vysoké pece”.
rr

POMOC OSOBÁM OHROÎEN¯M DOMÁCÍM NÁSILÍM
Od 1. 1. 2007 poskytuje Intervenãní centrum Bílého kruhu bezpeãí, o. s. v Ostravû sociální sluÏby
obãanÛm z poloviny území Moravskoslezského kraje, a to z okresÛ Nov˘ Jiãín, Opava a Ostrava.
Pomoc v IC BKB Ostrava nacházejí osoby ohroÏené domácím násilím (DN), a to jak v pﬁípadech rozhodnutí Policie âR o vykázání/zákazu vstupu násilné osoby z/do spoleãného obydlí, tak i Ïadatelé, kteﬁí
sluÏby IC vyhledají na základû svého vlastního rozhodnutí ﬁe‰it své problémy s domácím násilím. Tyto
sluÏby zahrnují pomoc pﬁi uplatÀování práv, oprávnûn˘ch zájmÛ a pﬁi obstarávání osobních záleÏitostí,
zejména poradenství v oblasti sociálnû právní a trestnû právní, psychologickou a organizaãní podporu,
zprostﬁedkování navazujících sluÏeb. Pomoc inter-

strana 3

venãního centra smûﬁuje k tomu, aby ohroÏená osoba
získala ãas, prostor, informace a odvahu k provedení
takov˘ch krokÛ, které jí do budoucna zajistí dÛstojn˘
Ïivot a bezpeãn˘ domov.
Pracovníci IC pﬁijímají klienty v pondûlí a úter˘ od
8.00 do 16.00 hod., ve stﬁedu pro objednané, ve ãtvrtek od 8.00 do 18.00 hod. a v pátek od 8.00 do 14.00
hod. V nepﬁetrÏitém reÏimu funguje pﬁíjem faxov˘ch
zpráv od P âR o pﬁípadech vykázání/zákazu vstupu
a mobilní telefon pro kontakt s P âR a dal‰ími institucemi.
Souãástí sluÏby IC je podle zákona i koordinace
interdisciplinární spolupráce (IDS) na úrovni jednotliv˘ch okresÛ. V praxi to znamená propojenost jednotliv˘ch organizací, institucí, které se dostávají do

kontaktu s osobami ohroÏen˘mi domácím násilím,
ãímÏ je zaji‰tûno, aby uÏivatelÛm sociální sluÏby byla poskytnuta pomoc co nejefektivnivnûji, pﬁedev‰ím
s pﬁihlédnutím k aktuální situaci, ve které se v souvislosti s DN nacházejí.
Zamûﬁujeme se na informování odborné i laické
veﬁejnosti o ãinnosti IC jako nové sociální sluÏbû.
Organizujeme pracovní setkání s partnersk˘mi organizacemi, zejména s Policií âR a orgány SPOD, prezentujeme problematiku nové legislativy a nové praxe pﬁi ﬁe‰ení pﬁípadÛ DN na odborn˘ch fórech
a v médiích, pﬁijímáme stáÏisty z organizací a vysok˘ch ‰kol. Distribuujeme informaãní materiály odborné i laické veﬁejnosti. Mgr. Lucie Paprsteinová,
vedoucí IC

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

·KOLSTVÍ
Obrovsk˘ úspûch ostravsk˘ch taneãníkÛ

Zatímco vût‰ina mlad˘ch lidí se v ãervencov˘ch
dnech vûnovala spí‰e odpoãinku a leno‰ení, mladí taneãníci pod vedením Miroslava Kuchaﬁe a jeho Ïeny
Jany odjeli na mistrovství svûta v latin show v rakouském mûstû Nauders.
Nadûje na získání mistrovského titulu se vkládaly do
svûﬁencÛ Jany Kuchaﬁové, kteﬁí jeli obhajovat loÀsk˘ titul.

Úspûch ostatních taneãníkÛ nikdo moc neãekal,
jak uvedl Miroslav Kuchaﬁ. Pﬁímo bombasticky proto pÛsobí koneãn˘ v˘sledek. Nejen Ïe Taneãní klub
Fit Mates, veden˘ Janou Kuchaﬁovou, loÀsk˘ titul
obhájil, ale navíc taneãníci Miroslava Kuchaﬁe pﬁidali dal‰í 4 zlaté medaile, a to v kategoriích juniorsk˘ch
formací, velk˘ch i mal˘ch formací a ve dvojicích.
Celkem tedy 5 zlat˘ch!
Jednou ze ‰Èastn˘ch mistryÀ svûta, a to hned ãtyﬁnásobnou, se stala patnáctiletá Tereza Florová.
V období, kdy se pﬁipravovala na mistrovství svûta
v Rakousku, byla Ïákyní 9. tﬁídy Z· Rostislavova.
Úspû‰nû zvládla pﬁijímací zkou‰ky na S· a je‰tû stihla reprezentovat „svoji základku” pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech. Vítkoviãtí obãané mohli Terezãino taneãní
umûní obdivovat pﬁi ãervnov˘ch oslavách 100 let pov˘‰ení Vítkovic na mûsto, které se konaly na Mírovém námûstí.
„Bylo to nároãné, ale i pûkné období. KdyÏ mi vy‰la ‰kola, spadlo ze mû napûtí a pak uÏ jsem se tû‰ila

na soutûÏe. Z mistrovství jsem trému nemûla, jela
jsem si hlavnû zatancovat, A vy‰lo to!” ﬁekla ãtyﬁnásobná mistrynû Tereza Florová.
Terezce a v‰em mlad˘m taneãníkÛm mÛÏeme popﬁát i nadále v˘bornou kondici a hodnû sportovního
‰tûstí.
Mgr. Hana Kuﬁilová,
v˘chovná poradkynû Z· Rostislavova

Chodec pﬁed‰kolák
Statistiky dopravní nehodovosti ﬁadí Ostravu mezi nejbezpeãnûj‰í, co do nejzávaÏnûj‰ích následkÛ, tedy smrti
ãlovûka, pﬁi dopravních nehodách. V prvním leto‰ním pÛlroce zemﬁeli na ostravsk˘ch silnicích dva lidé. A protoÏe to
stále není nula, zamûﬁíme se na pﬁipomenutí faktu silnic jako nejnebezpeãnûj‰ích míst, na kter˘ch kaÏdodennû umírají lidé. Sáhnûme si do svûdomí, jak˘m zpÛsobem my,
úãastníci silniãního provozu, dodrÏujeme pravidla silniãního provozu.
Dopravní v˘chova by mûla b˘t samozﬁejmostí jiÏ u dûtí
pﬁed‰kolního vûku, ihned, jakmile se úãastní silniãního provozu. V této chvíli se stávají ohroÏen˘mi. Dopravní v˘chova probíhá ve ‰kolkách, pozdûji ‰kolách. Podílejí se na ni

Z policejního zápisníku
StráÏníci dopadli zlodûje
Dne 15. 8. 2008 byla okradena v obchodû s odûvy pﬁi
nákupu star‰í Ïena (57 let), která tak pﬁi‰la v nestﬁeÏeném okamÏiku o penûÏenku, kterou jí pachatel (19 let)
odcizil z kabelky. Okradená Ïena kontaktovala hlídku
mûstské policie, která procházela kolem. Udala pomûrnû
vûrn˘ popis pachatele a smûr, kter˘m z prodejny utekl
a stráÏníkÛm se po krátké honiãce ulicemi mûsta podaﬁilo zlodûje skuteãnû dopadnout. Nyní se událostí zab˘vá
Policie âR.

Agresivní v˘trÏník
si troufal na stráÏníky
Dne 27. 8. 2008 se za bílého dne po Mírovém námûstí
ve Vítkovicích procházel muÏ (44 let), kter˘ bez zjevné
pﬁíãiny vulgárnû nadával v‰em kolem sebe. Hlasitû vykﬁikoval nadávky a vÛbec nebral ohled na to, Ïe na nedaleké zastávce stojí nûkolik matek s mal˘mi dûtmi. V˘trÏník neunikl pozornosti stráÏníkÛ, kteﬁí nedaleko provádûli v˘kon sluÏby. Jakmile v‰ak muÏe oslovili, se zlou se
potázali. Nejprve ãelili záplavû nadávek, muÏ po nich
dokonce plival a posléze pﬁe‰el k fyzickému útoku. Jednoho ze stráÏníkÛ uchopil za ko‰ili, kterou mu roztrhl
a pﬁitom jej udeﬁil do hrudníku. V útocích se zjevnû chystal pokraãovat, av‰ak to jiÏ stráÏníci pouÏili donucovací
prostﬁedky vãetnû pout. MuÏ se choval jako smyslu zbaven˘, bûhem zákroku se mu podaﬁilo je‰tû oba stráÏníky
pokousat. I poté, co byl spoután, stráÏníkÛm nadával
a vyhroÏoval jim fyzickou likvidací. Pro podezﬁení ze
spáchání trestného ãinu byla na místo pﬁivolána Policie
âR, která si v˘teãníãka pﬁevzala a událost dále ‰etﬁí.
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jak uãitelé, tak i policisté. NejdÛleÏitûj‰í role ov‰em pﬁipadá
rodinû pﬁi v˘chovû svého potomka.
A nyní nûkolik praktick˘ch pﬁipomenutí pro nás rodiãe,
prarodiãe na zaãátku ‰kolního roku. Dûti jsou je‰tû plny dojmu z prádnin a hrozí reálné nebezpeãí jejich zranûní:
1. V˘chova pﬁed‰koláãka
- cviãíme s dûtmi rozli‰ení pravé a levé strany
- seznamuje dítû se základními barvami (semafor - ãervená,
zelená), základními tvary (dopravních znaãek - trojúhelník, ãtverec, kruh)
- v˘straha, které místo je nebezpeãné a tudíÏ jej nelze v Ïádném pﬁípadû pouÏít
- nacviãíme s dítûtem základní trasy, které bûÏnû pouÏíváme
- zde pﬁipadají v úvahu základní dopravní znaãky
- semafor
- pﬁechod pro chodce, vÏdy jej pouÏít
- rozli‰ení krajnice - chodníku, vÏdy pouÏít
- nauãit dûti ohleduplnosti
- zajistit dítûti bezpeãné místo pro hraní, nikdy ne na vozovce, v blízkosti komunikace ãi jiného nebezpeãného
místa
Zlaté v˘chovné pravidlo: vÏdy jdeme dítûti pﬁíkladem!
Netrestejme dítû za to, co sami nerespektujeme!
2. Dopravní v˘chova dûtí
prvního stupnû základních ‰kol
- nauãíme dítû nejbezpeãnûj‰í cestu do ‰koly, kterou absolvují bez na‰í pﬁítomnosti (mûjme na pamûti, Ïe dítû nesmí
b˘t samo úãastníkem silniãního provozu, pokud nezvládá
základní dopravní pﬁedpisy t˘kající se chodcÛ, a to v rámci jeho bezpeãnosti!)
- opût dítû seznámíme se základními dopravními znaãkami,
semafory
- ukáÏeme dítûti moÏnost, kde nejbezpeãnûji pﬁejde komunikaci (toto se ãasto neshoduje s cestou nejkrat‰í)
- poukáÏeme na nebezpeãná místa, kde dítû nemá v Ïádném
pﬁípadû chodit samo
- zkontrolujeme, Ïe si je dítû naprosto jisto, která strana je
levá a pravá, kterou tudíÏ má pouÏívat jako chodec
- dítû vedeme k ohleduplnosti k ostatním úãastníkÛm silniãního provozu
- neÏ dítû opravdu pustíme samotné bez dozoru dospûlého
do silniãního provozu, nûkolikrát jej tajnû zkontrolujeme
pﬁi jeho domnûl˘ch samostatn˘ch cestách do ‰koly, ovûﬁíme, zda dodrÏuje v‰echna bezpeãnostní pravidla
- seznámíme dítû s úlohou policisty: mÛÏe se na nûj obrátit
pro radu a má vyuÏívat pﬁednostnû pﬁecházení pﬁes komunikaci, pﬁes pﬁechody pro chodce, jenÏ jsou policisty zaji‰Èovány

- vysvûtlíme dítûti ovlivnûní silniãního provozu povûtrnostními vlivy a jednotliv˘mi roãními dobami
- v de‰ti, mlze, snûÏení je viditelnost sníÏená
- v zimním období je ráno i brzy odpoledne tma a dûti opût
nemusí b˘t dostateãnû viditelné,
- dítû pﬁednostnû vybavíme aktovkami, batohy, obuví,
odûvními doplÀky reflexních barev
- pokud se dítû úãastní silniãního provozu jako cyklista, nepochybnû, Ïe nejdﬁíve za na‰í pﬁítomnosti, seznámíme dítû
se základními pravidly pohybu cyklistÛ na silnici
- neÏ dovolíme dítûti zúãastnit se silniãního provozu jako
cyklista, ovûﬁíme jeho teoretické znalosti, poté znalosti
praktické, a to vÏdy mimo provoz (na dûtském dopravním
hﬁi‰ti, nefrekventovaném parkovi‰ti, kde se nenacházejí
ostatní úãastníci provozu apod.), samozﬁejmostí uÏ musí
b˘t znalost dopravního znaãení a základních pravidel silniãního provozu
- vysvûtlíme dítûti, jak má b˘t jízdní kolo vybaveno a vÏdy
trváme na pouÏívání cyklistické pﬁílby
3. Dopravní v˘chova dûtí
druhého stupnû základních ‰kol
- i v tomto „obtíÏném v˘chovném” vûku trváme na dodrÏování pravidel silniãního provozu, vysvûtlíme nutnost respektovat pravidla vzhledem k bezpeãnosti dítûte (moÏn˘
následek, úraz dítûte ãi dopravní nehoda a zranûní více lidí)
- seznámíme dítû s postupem v pﬁípadû úrazu, dopravní nehody, vysvûtlíme základní zásady první pomoci, objasníme úlohu policisty v tomto procesu
- u cyklistÛ trváme na pouÏití cyklistick˘ch pﬁileb, rozvíjíme jejich teoretické i praktické znalosti
- star‰ím dûtem vysvûtlíme moÏnost získat v budoucnu pﬁíslu‰ná ﬁidiãská oprávnûní po splnûní v‰ech pﬁedepsan˘ch
podmínek
Pro pﬁípadné zájemce o jakékoliv preventivní aktivity
z ﬁad nejrÛznûj‰ích veﬁejn˘ch institucí (nejen na téma dopravní v˘chovy) lze doporuãit kontaktování policistÛ skupiny podpory kvality mûstského ﬁeditelství Policie âR Ostrava. Vhodné je zaÏádat o besedu, pﬁedná‰ku apod. minimálnû mûsíc pﬁed plánovan˘m uskuteãnûním preventivní akce.
Telefon: 974 725 239, 974 725 208
Fax: 974 725 901
E-mail: pvisova@mvcr.cz
Závûrem si popﬁejme v˘chovné úspûchy, více ohleduplnosti pﬁi pohybu na silnicích i ‰Èastn˘ a bezpeãn˘ návrat do sv˘ch domovÛ, neboÈ není nic dÛleÏitûj‰ího neÏ
lidsk˘ Ïivot a zdraví.
por. Bc. Gabriela Holãáková,
komisaﬁka

strana 4

·KOLSTVÍ

Vítkovice, start mé kariéry
Mgr. Ale‰ Richter je dal‰í osobou, která ráda vzpomíná na studentská léta strávená v Ostravû-Vítkovicích. V letech 1992 aÏ 1996
na AHOL - Stﬁední odborné ‰kole absolvoval obor Bankovnictví
a Poji‰Èovnictví a dnes coby úspû‰n˘ mlad˘ muÏ ‰íﬁí dobrou povûst
‰koly i mûstského obvodu po celém svûtû.
„Tak jako dne‰ní Ïáci, troufám si odhadnout, i my jsme mûli ãasto
protikladné názory oproti vyuãujícím, pﬁedmûty a v˘uku jsme brali
na lehkou váhu a potﬁeba na‰eho uãení nebyla také kolikráte nejpﬁesvûdãivûj‰í. O to ménû, co jsme byli pﬁesvûdãeni na ‰kole, o to více
nás o potﬁebách uãení a vzdûlávání pﬁesvûdãil sám Ïivot,” vzpomíná Mgr. Ale‰ Richter, kter˘ strávil léta 2001 a 2002 v USA na Florida State university v Panama City a následnû vystudoval Ostravskou Univerzitu. Profesní zku‰enosti nasbíral v ﬁadû podnikÛ, napﬁíklad Moravskoslezská vagónka, Massag, a.s., ·koda Auto, a.s., atd.
V souãasné dobû pÛsobí v oborech obchod, marketing, poradenská
ãinnost, lidské zdroje a personalistika, vzdûlávání a pﬁekladatelská
ãinnost a spolupracuje s tuzemsk˘mi i zahraniãními subjekty a investory.
„Do Ïivota nás vÏdy nûkdo vede. Jsou to rodiãe, kamarádi, spoluÏáci, my sami jako osobnosti a v neposlední ﬁadû samozﬁejmû ‰kola
a vyuãující. A já jsem rád, Ïe do toho mého Ïivota mne vedla ‰kola
AHOL. A za to dûkuji,” dodává Mgr. Ale‰ Richter, kter˘ je ãestn˘m
ãlenem Klubu absolventÛ a pﬁátel ‰kol AHOL.
Radka Baková

Foto: Archiv Ale‰e Richtera

„¤idiã má b˘t vesel˘?”
Detekce závaÏné protiprávní ãinnosti na
silnicích, ﬁízení motorov˘ch vozidel pod
vlivem alkoholu, je prioritou ostravsk˘ch
policistÛ. Kontroly ﬁidiãÛ probíhají v rámci speciálních dopravnû bezpeãnostních
opatﬁení i v rámci „bûÏného”, kaÏdodenního v˘konu sluÏby v‰ech policistÛ.
Za odbobí od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008
byl alkohol detekován pﬁi dopravních nehodách u 83 ﬁidiãÛ. Z celkového poãtu
dopravních nehod (2572 pﬁípadÛ) ãiní podíl alkoholu 3,23 procent. Ostravu tak
staví na nejlep‰í, první místo mezi ostatními sluÏebními teritorii v rámci správy
Severomoravského kraje.
Pﬁedcházet následkÛm dopravních nehod zpÛsoben˘ch ﬁidiãi pod vlivem alkoholu se v Ostravû daﬁí díky kaÏdodenním
kontrolám na silnicích. Za období od 1. 1.
2008 do 30. 6. 2008 ostrav‰tí policisté
provûﬁovali 186 pﬁípadÛ ohroÏení pod
vlivem návykové látky. Tito ﬁidiãi ﬁídili
svá vozidla ovlivnûni alkoholem ãi jinou
návykovou látkou, zpravidla pﬁesahující
hodnotu jedné promile (stav vyluãující
zpÛsobilost k ﬁízení vozidel). ViníkÛm
tûchto trestn˘ch ãinÛ hrozí trest odnûtí
svobody aÏ na jeden rok, zákaz ãinnosti
nebo penûÏit˘ trest. Vy‰‰í sankce jsou pak
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u osob, které ﬁídí ovlivnûny alkoholem
opakovanû, ãi zpÛsobí dopravní nehodu.
Aktuální poãet tûchto pﬁípadÛ za ãervenec
je k dne‰nímu dni dal‰ích 23 pﬁípadÛ.
Dal‰í ﬁidiãi ovlivnûni ménû neÏ jednou
promile alkoholu byli zji‰tûni v 181 pﬁípadech (období 1. 1. 2008 - 30. 6. 2008).
V ãervenci policisté zjistili dal‰ích 37 ﬁidiãÛ. Tito ﬁidiãi jsou podezﬁelí ze spáchání pﬁestupkÛ proti bezpeãnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích. âeká je tak správní ﬁízení, uloÏení pokuty
a zákazu ãinnosti.
Ostrav‰tí policisté zjistili také 54 ﬁidiãÛ,
ﬁídících motorová vozidla pod vlivem
drog (1. 1. 2008 - 30. 6. 2008). Jen za ãervenec pﬁibylo dal‰ích 13 osob. K detekci
drogy u ﬁidiãe jsou v Ostravû bûÏnû pouÏívány jednorázové detekãní testy Drugwipe 5+, které po 3-10 minutách policistÛm
„prozradí pravdu”.
Bezpeãnûj‰ím silnicím v Ostravû „slu‰í”
urãitû také 227 zji‰tûn˘ch pachatelÛ, ﬁídících svá vozidla bez pﬁíslu‰ného ﬁidiãského oprávnûní (1. 1. 2008 - 30. 6. 2008),
nav˘‰en˘ch za ãervenec o 52 pﬁípadÛ.
Dal‰ím 102 ﬁidiãÛm „nekazila radost”
(v prvním pololetí tohoto roku) zﬁejmû ani
skuteãnost soudy ãi odbory dopravy ulo-

Ïeného zákazu ﬁízení motorov˘ch vozidel.
Osoby ﬁídící pﬁes zákaz se dopou‰tí trestného ãinu maﬁení úﬁedního rozhodnutí.
V ãervenci to bylo dal‰ích 23 osob.
Ostrav‰tí policisté zajistili i 12 motorov˘ch vozidel, vût‰inou v pﬁípadech opakovaného páchání pﬁedmûtné trestné ãinnosti.
Ostrava je v rámci správy Severomoravského kraje také „suverénnû” nejbezpeãnûj‰í co do poãtu nejzávaÏnûj‰ích následkÛ nehod. K nejzávaÏnûj‰ímu následku,
smrti ãlovûka, do‰lo ve dvou pﬁípadech.
Na 2572 dopravních nehodách v Ostravû
zemﬁeli dva lidé (nejvíc lidí zemﬁelo pﬁi
dopravních nehodách v teritoriu Nového
Jiãína, 14 mrtv˘ch na 1036 nehod). Procentuální podíl usmrcen˘ch osob na celkovém poãtu dopravních nehod ãiní 0,08
procenta (pro srovnání procentuální podíl
v teritoriu Prostûjova ãiní 1,36 procenta
usmrcen˘ch na celkov˘ poãet nehod
a 1,35 procenta usmrcen˘ch na celkov˘
poãet nehod v teritoriu Nového Jiãína).
V‰echna statistická data jsou za první pololetí roku 2008.
por. Bc. Gabriela Holãáková,
komisaﬁka
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Zveﬁejnûní míst, kde Mûstská policie Ostrava
provádí mûﬁení rychlosti
¤IDIâI - DODRÎUJTE RYCHLOST I V MÍSTECH, KDE NEMù¤ÍME
Nerespektování nejvy‰‰í dovolené rychlosti je
jedním z nejãastûj‰ích pﬁestupkÛ, kter˘ch se na
na‰ich silnicích ﬁidiãi motorov˘ch vozidel dopou‰tûjí a jednou z nejãastûj‰ích pﬁíãin dopravních
nehod s mnohdy tragick˘mi následky. Na rychlosti vozu záleÏí, zda chodec pﬁípadn˘ stﬁet s automobilem pﬁeÏije. Omezení rychlosti v obcích
a mûstech má smysl a jeho cílem je pﬁispût ke sníÏení dopravní nehodovosti a poãtu mrtv˘ch a zranûn˘ch na na‰ich silnicích. Je známo, Ïe brzdná
dráha vozu, jedoucího rychlostí 60 km/hod. je
o devût metrÛ del‰í neÏ vozidla, které jelo pﬁedepsanou padesátikilometrovou rychlostí. To v‰e
jsou argumenty, které by mûly pﬁimût kaÏdého,
kdo usedne za volant, zamyslet se nad tím, jak˘m
je ﬁidiãem. Zda dodrÏováním pravidel v silniãním
provozu a ohledupln˘m chováním pﬁispûje ke
zlep‰ení stavu na na‰ich silnicích. A dodrÏování
rychlosti ve mûstû je to nejmen‰í, ãím mÛÏe kaÏ-

d˘ ﬁidiã pﬁispût ke spokojenosti obãanÛ na‰eho
mûsta.
JelikoÏ mûstská policie ze zákona pﬁispívá
k bezpeãnosti a plynulosti silniãního provozu, vyuÏívá pro úãely mûﬁení rychlosti vozidel pﬁístroj
Pro Laser III. Mûﬁení je realizováno za úãelem ﬁe‰ení nepﬁíznivé situace pﬁi nedodrÏování nejvy‰‰í
dovolené rychlosti na území mûsta Ostravy a obcí, se kter˘mi má Statutární mûsto Ostrava uzavﬁenou veﬁejnoprávní smlouvu.
Mûﬁení rychlosti zcela jistû nelze chápat pouze
jako represivní opatﬁení vÛãi ﬁidiãÛm. Jedná se
v první ﬁadû o opatﬁení preventivní, které má za
cíl zv˘‰ení bezpeãnosti v silniãním provozu
a zlep‰ení nepﬁíznivé situace v dopravû v tûch nejrizikovûj‰ích místech.
Lokality, kde je mûﬁení rychlosti realizováno,
jsou voleny na základû vyhodnocení rizikov˘ch
míst i v souvislosti s poãtem dopravních nehod,

poskytnut˘ch Policií âR, na základû podnûtÛ ze
strany starostÛ jednotliv˘ch mûstsk˘ch obvodÛ
a také na základû v˘sledkÛ mûﬁení preventivním
radarem Viasis 2000. ¤idiãi mohou stráÏníky
s radarem vidût nejãastûji u ‰kol, zdravotnick˘ch
zaﬁízení, v místech, kde se ve vût‰í míﬁe pohybují
chodci po silnicích a kde hrozí reálné nebezpeãí
ohroÏení jejich zdraví ãi Ïivota.
Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ jsme se rozhodli zveﬁejnit na internetov˘ch stránkách Mûstské policie
Ostrava www.mpostrava.cz seznam v‰ech lokalit, kde mûﬁení rychlosti provádíme, vãetnû dÛvodÛ, které vedly ke zvolení konkrétní lokality a pﬁibliÏné lokace na mapû.
Doufáme, Ïe tímto krokem pﬁispûjeme ke sníÏení nehodovosti a také k vût‰í spokojenosti obãanÛ,
kteﬁí poblíÏ tûchto rizikov˘ch míst bydlí.
por. Bc. Gabriela Holãáková,
komisaﬁka

XI. setkání jízdních policií
Dne 30. 8. 2008 se uskuteãnil v poﬁadí jiÏ XI.
roãník Mezinárodního setkání jízdních policií.
Místem konání byl jiÏ tradiãnû areál jezdeckého
klubu Baník v Ostravû-Staré Bûlé.
ZávodÛ se zúãastnilo celkem 9 druÏstev Mûstské policie Ostrava, Mûstské policie Pardubice, Policie âR Brno, Policie âR Zlín, Policie
âR Praha, ze zahraniãí pﬁicestovali policisté
z polské Czestochovy a polského Chorzova, ze
Slovenska z Bratislavy a jízdní policisté z italského ¤íma. PÛvodnû pﬁihlá‰ení policisté z Nûmecka bohuÏel úãast nûkolik dnÛ pﬁed konáním
celé akce odﬁekli.
Zahraniãní úãastníci byli letos zejména v parkurovém skákání velice úspû‰ní, ostrav‰tí stráÏníci naproti tomu zcela „ovládli” zrcadlové skákání.

Vítûz získal pohár primátora Statutárního mûs- clubu Mûstské policie Ostrava, pﬁedvedené mata Ostravy.
l˘mi svûﬁenci trenérÛ, ukázky v˘cviku pﬁedvedli
stráÏníci kynologického oddílu, taktéÏ Mûstské
Policejní parkur:
policie Ostrava. Pro diváky byly jistû velmi
1. místo Lucie PROKE·OVÁ na koni Calvaro, atraktivní ukázky pushbalu - jakéhosi fotbalu pro
Policie âR Praha
konû. Po celou dobu konání akce bylo zaji‰tûno
2. místo Josef MÁLEK na koni Ota, Mûstská po- obãerstvení, programy pro dûti, náv‰tûvníci mûli
licie Pardubice
moÏnost vyzkou‰et si laserovou stﬁelnici, sezná3. místo Miroslav HOL¯ na koni Giset, Mûstská mit se s prací odchytáﬁÛ a s mobilním kameropolicie Ostrava
v˘m systémem.
4. místo Karol MOLENDA na koni Bunandol,
Také v rámci leto‰ního setkání byli vyhlá‰eni
Policie Polsko - Chorzow
vítûzové v˘tvarné soutûÏe s názvem „KÛÀ oãima
Vítûz získal pohár hejtmana Moravskoslezské- dûtí”, kterou vyhlásil Magistrát mûsta Ostravy.
ho kraje.
Díky pﬁíznivému poãastí se setkání zúãastnilo
pﬁibliÏnû 1000 divákÛ.
Mezi jednotliv˘mi soutûÏními disciplínami
Vladimíra Kejdová,
mohli diváci zhlédnout ukázky sportovního Judo
Mûstská policie Ostrava

SoutûÏilo se ve tﬁech disciplínách:
Parkurové skákání
1. místo Corado FOIS na koni Hilona, Policie
Itálie - ¤ím
2. místo Karol MOLENDA na koni Bunandol,
Policie Polsko - Chorzow
3. místo Andrzej SIKORA na koni Dumny, Policie Polsko - Czestochova
4. místo Lucie DU·KOVÁ na koni Ota, Mûstská
policie Pardubice
Vítûz získal pohár ﬁeditele Mûstské policie Ostrava.
Zrcadlové skákání:
1. místo Petr BUCHTA na koni Marcus, Mûstská
policie Ostrava
2. místo Libor ZEDNÍâEK na koni Sam, Mûstská policie Ostrava
3. místo Miroslav HOL¯ na koni Giset, Mûstská
policie Ostrava
4. místo Corado FOIS na koni Hilona, Policie
Itálie - ¤ím
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SPORT
Fotbal ve star˘ch kolejích
Zase to „odskákal” trenér…
FC Vítkovice „získaly” leto‰ní prvenství - jako
první klub v profesionálním fotbale (I. a II. liga)
mûnil trenéra. Ukazatelé po 4. kole byly zcela jasné: poslední, ‰estnáctá pﬁíãka, bez bodu a skóre
2:7…
KdyÏ trenér Alois Grussmann, b˘val˘ vynikající
stoper nebo záloÏník, bezprostﬁednû na tiskovce po
zmínûném ãtvrtém zápase doma s nováãkem II. ligy Zenitem âáslav odpovídal na dotazy novináﬁÛ,
uÏ‰í vedení vítkovického fotbalu ﬁe‰ilo jeho odvolání.
Kdyby tak hráãi, které A. Grussmann vedl, sly‰eli, jak je jejich trenér omlouvá a v‰elijak zdÛvodÀuje skuteãnosti, Ïe ti jeho svûﬁenci totiÏ v‰echno
umí, stﬁílet góly a bránit, aby Ïádn˘ nedostali. JenomÏe to pr˘ dovedou jenom na tréninku, pﬁijde
mistrovsk˘ zápas - a hráãi asi v‰echno zapomenou…
Ano, to se také mÛÏe stát a stává se to, ale v niÏ‰ích tﬁídách. Ov‰em II. liga v âeské republice je
profesionální soutûÏí a ta uÏ vyÏaduje ponûkud jin˘
pﬁístup, více zodpovûdnosti, více se na hﬁi‰ti porvat
o body, o góly, o prestiÏ, o jméno „VÍTKOVICE”.
Je to skuteãnû nejsnadnûj‰í odvolat jednoho trenéra, neÏ nahradit tﬁeba ãtyﬁi pût hráãÛ, kteﬁí nesplÀují ani parametry divize.
Na zápas se pﬁi‰el podívat i b˘val˘ vynikající
vítkovick˘ hráã a mistr ligy Jiﬁí Bartl. Îe by to byl
právû onen muÏ, kter˘ vystﬁídá Lojzu Grussmanna?

V pﬁípravû Ïádné úspûchy
Hokejisté HC Vítkovice Steel Ïádnou „díru do
svûta” neudûlali, neboÈ v pﬁípravû v turnaji Tipsport Cupu staãili jenom dvakrát vyhrát a dvakrát
prohráli, takÏe ve skupinû D obsadili aÏ ãtvrté místo. Hor‰í uÏ byl jenom Zlín, zatímco brnûnská Kometa (I. liga) pﬁekvapivû vyhrála skupinu!
Hokejisté Vítkovic se zúãastnili v závûreãn˘ch
dnech mûsíce srpna mezinárodního turnaje v Ko‰icích, kde obhajovali prvenství v posledních dvou
letech. Turnaje se úãastnily t˘my Popradu, Ko‰ic
a francouzského Rouenu.
âásteãnou omluvou vítkovick˘ch hokejistÛ mohl b˘t fakt, Ïe v pﬁípravn˘ch zápasech nenastoupili
ani jednou v kompletní, pﬁedpokládané sestavû, neboÈ právû nejlep‰í hráãi si je‰tû „lízali” rány z pﬁede‰l˘ch zápasÛ. O tom, Ïe Vítkoviãtí nepostoupí
do závûreãn˘ch bojÛ Tipsport Cupu, rozhodla jejich poráÏka ve 4. kole v Olomouci 1:3.
● ● ●
Hokejisté HC Vítkovice Steel budou hrát své zápasy doma v âEZ Arénû. V mûsíci záﬁí sehrají
hned 5 zápasÛ na domácím ledû v tomto poﬁadí:
úter˘ 9. 9. s Ml. Boleslaví (nováãek), nedûle 14. 9.
s Karlov˘mi Vary, nedûle 21. 9. s Plzní, v pátek 26.
9. s Litvínovem, v úter˘ 30. 9. s Pardubicemi. Zápasy zaãínají vÏdy v 17.00 hodin. Vítkovick˘ t˘m
se v minulé sezonû uÏ podruhé v ﬁadû neprobojoval
do play off, slabou náplastí bylo jeho prvenství
(celkovû 11. místo) v dodateãné play out.
K na‰emu prvnímu soupeﬁi: BK (Bruslaﬁsk˘
klub) Mladá Boleslav hrál v nejvy‰‰í soutûÏi âeskoslovenské republiky jen úvodní dva roãníky:
v sezonû 1936/37 âSK Vítkovice zvítûzily 6:2,
v následující sezonû se vzájemn˘ zápas vÛbec neodehrál…
Sportovní stránku pﬁipravil: Josef Mikolá‰
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Stolní tenistce Marii Hrachové bude brzy pûtaãtyﬁicet
Je‰tû dnes se jí nûkteré reprezentantky bojí…
B˘valy to ãasy, kdy Marie Hrachová ve vítkovickém
dresu doslova „kosila” své soupeﬁky v ligové soutûÏi
a v reprezentaci. Spoãítejte v‰echny její medaile: zlatá
na ME 1986 v Praze v mixu s Jindﬁichem Pansk˘m,
stﬁíbrná v mixu s Pansk˘m na ME v Moskvû 1985,
4x bronz ve dvouhﬁe na ME, ãtvrtá na olympiádû v Soulu 1988, 26 mistrovsk˘ch titulÛ (24 âeskoslovenska, 2
Francie).
Takov˘m v˘ãtem se nemÛÏe pochlubit ledakdo.
A k tomu v‰emu je‰tû vystudovala psychologii, coÏ je ve
vrcholovém sportu velmi dÛleÏité i pozoruhodné. Dnes
je uznávanou trenérkou a nechybûla ani na olympiádû
v Pekingu. UÏ sice její osobnost není spojována s vítkovick˘m sportem, bydlí, hraje a trénuje ve Fr˘dlantu nad
Ostravicí, ale plodná léta, kdy sbírala medaile jako na

bûÏícím pásu, byla spojená právû s vítkovick˘m stolním
tenisem!
Tady musíme potvrdit, Ïe Marie Hrachová dokáÏe
vût‰inu sv˘ch svûﬁenek i poráÏet! Vzala jeden set i reprezentantce Danû Hadaãové, kterou v Pekingu vedla!
UÏ nemá ty ambice, jako napﬁíklad stﬁelec Varga, kter˘ se objevil na olympiádû po dlouh˘ch 16 letech, ale
zcela tuhle verzi Marie Hrachová neodmítá…
„MoÏná by to i ‰lo,” odpovídá po dlouhém pﬁem˘‰lení. „Ale je moc tûÏké se kvalifikovat. Musela bych tomu
obûtovat mnohem víc, neÏ ty mlad‰í. Znamenalo by to
více fyzické kondice, shodit tak deset kg a já uÏ tolik ãasu nemám, abych se mohla vûnovat jen sobû.”
Trenérka, manaÏerka a pﬁedsedkynû klubu ve Fr˘dlantû n. O. obãas uãí stolnímu tenisu i dûti. Ale vracet se
k pravidelné aktivní hﬁe za stolem? To uÏ ne.

âe‰i objekt postavili, ale usídlili se na nûm Nûmci…
Mûstsk˘ stadion ve Vítkovicích slaví sedmdesátiny
Sportovní stadion ve Vítkovicích uÏ toho zaÏil tolik,
Ïe by to vydalo na tlustou bibli… Ve zkrácené formû si
v‰ak pﬁeãtûte, co v‰echno stadion absolvoval, neÏ se doãkal tûch dne‰ních, lep‰ích ãasÛ! Tak pﬁedev‰ím - stadion vonící novotou mûl b˘t dárkem pracujícím Vítkovick˘ch Ïelezáren ke 20. v˘roãí vzniku âeskoslovenské republiky.
ZaÏloutlé anály vydávají
svá svûdectví z pﬁedváleãn˘ch ãasÛ
Vítkovické Ïelezárny dokázaly vybudovat velkolepé
dílo. Valná hromada SSK Vítkovice, na které byl zvolen
nov˘ ústﬁední v˘bor klubu, se konala 22. bﬁezna 1937.
Do ãela SSK byl zvolen vrchní inspektor ing. Franti‰ek
Fähnrich. Na této Valné hromadû byla projednána otázka v˘stavby nového stadionu a zároveÀ byla zvolena stavební komise v ãele s ing. Kozánkem. Zájem a podpora
gen. ﬁeditele O. Federera, stará sportovní láska ﬁeditele
dr. V. Hereina, v‰echna tahle jména nejvy‰‰ích ãinitelÛ
ve VÎ zaruãovala, Ïe se v˘stavba stadionu bere se v‰í
váÏností. Této stavební komisi se podaﬁilo pro projektovanou stavbu stadionu získat v plné míﬁe Vítkovice Ïelezárny, které pﬁevzaly náklady na celou stavbu na sebe.
Dne 26. ãervna 1937 se poﬁádala sportovní slavnost,
v jejímÏ rámci byl poloÏen základní kámen budoucího
stadionu za spontánní úãasti sportovní veﬁejnosti celého
‰irokého Ostravska. Vedením stavby byl povûﬁen stavitel Antonín Beránek, b˘val˘ ‰éf Stavebního oddûlení ve
Vítkovick˘ch Ïelezárnách, tzv. „Baubiro”. Byl uvolnûn
z praÏské kanceláﬁe pro tuto v˘stavbu stadionu na cel˘
úvazek. S tímto muÏem se v pozdûj‰ím ãase je‰tû setkáme, neboÈ nebyl jen vynikajícím stavaﬁem, ale téÏ skvûl˘m manaÏerem fotbalového i hokejového klubu ve Vítkovicích. Byl to právû on, kdo pﬁitáhl do Vítkovic slavného Pepi Bicana a vítkovick˘ hokej s Bouãkem, V.
Bubníkem a dal‰ími hvûzdami dotáhl aÏ k titulu mistra
ligy.
VyhrÀme si rukávy…
Jistû bude nejzajímavûj‰í uvést nûkolik ãísel z rekordního tempa stavby stadionu. Na stadionu pracovalo nepﬁetrÏitû 250 dûlníkÛ. Bûhem tﬁí mûsícÛ bylo vykopáno
a odvezeno pﬁes tﬁi tisíce kubíkÛ zeminy a navezeno devût tisíc kubíkÛ Ïádoucí smûsi. Na postavení tribuny,
která slouÏí do dne‰ních dnÛ, se spotﬁebovalo 47 vagónÛ
oceli. Od poloÏení základního kamene uplynulo skuteãnû pouh˘ch 15 mûsícÛ a 19. srpna 1938 uÏ byla na stadion svolána schÛzka se sportovními novináﬁi Ostravy,
aby tito provedli první, neoficiální „kolaudaci”. Novináﬁi psali pochvalnû a optimisticky v následujícím duchu:
„To, co se dnes ve Vítkovicích dûje, je skuteãnû tím nejzaslouÏilej‰ím ãinem k oslavám dvacátého v˘roãí vzniku âeskoslovenské republiky. Nejen Ostravsko, ale cel˘
ãeskoslovensk˘ lid musí smeknout pﬁed tímto obrovsk˘m ãinem. Bude to pomník, zásluÏná chlouba a vûﬁí-

me, Ïe na‰e dûti a mládeÏ budou stadionu vyuÏívat
a s vdûãností vzpomínat odhodlanosti zaslouÏil˘ch budovatelÛ…”
Staãilo pouh˘ch patnáct mûsícÛ a bylo hotovo! Jistû si
mnozí vzpomnûli na chabé oslavy 10. v˘roãí zaloÏení
fotbalového klubu SSK Vítkovice v roce 1932. Tehdej‰í
vedení se rozhodlo pozvat k oslavám desátého v˘roãí jeden z nejslavnûj‰ích ãeskoslovensk˘ch klubÛ - praÏskou
SK Slavii. Nápad to sice byl super, ale ty dÛsledky…
PﬁestoÏe Slavia uÏ tehdy byla pojmem (i kdyÏ Bican hrál
je‰tû ve Vídni), ve Vítkovicích do‰lo k hoﬁkému zklamání. V tûsné blízkosti hﬁi‰tû totiÏ vedla traÈ populárního
Ostravského okruhu motocyklistÛ, takÏe pokladník na
fotbale zaplakal, neboÈ pﬁi‰lo jen pár stovek nejvûrnûj‰ích a tak radost byla pouze z ãestného v˘sledku 1:2…

Populární Pepi Bican hrál ve Vítkovicích tﬁi roky - 1949
v divizi, kdy nastﬁílel ze 104 gólÛ on sám 80 a potom
v letech 1950 a 1951 v I. lize, kde nastﬁílel 30 gólÛ (v roce 1950 jich dal 22 a stal se je‰tû králem stﬁelcÛ!). Byl 1x
nejlep‰ím stﬁelcem v rakouské lize a v ãs. lize 11x, je
nejlep‰ím stﬁelcem ãs. historie - nastﬁílel v ní 447 gólÛ,
byl téÏ ãlenem rakouského Wunderteamu (Zázraãného).
Po skonãení aktivní ãinnosti pracoval jako trenér ve Slavii, Sn Liberec, Spartaku Brno ZJ·, Baníku Pﬁíbram, Sp.
Hradec Králové, SONP Kladno, Tongerenu (Belgie
1969-72). Byl nejstar‰ím ãs. ligov˘m fotbalistou, poslední zápas odehrál ve vûku 42 let, 1 mûsíc a 26 dní.
Narodil se 25. záﬁí 1913 ve Vídni (syn ãesk˘ch rodiãÛ),
zemﬁel 12. prosince 2001 v Praze.
„Zda jsem umûl hrát fotbal, to aÈ posoudí jiní, ale vím
urãitû, Ïe jsem umûl moc dobﬁe chytat ryby,” vyznal se
jednou také Pepi Bican.
(Pokraãování pﬁí‰tû)
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DùTSK¯ KOUTEK - CIHLÁâEK
Milé dûti,
ani jste se nenadály, prázdniny skonãily a je
zde dal‰í ‰kolní rok. Doufám, Ïe jste si chvíle
volna náleÏitû uÏily, nic zlého se vám nepﬁihodilo a bezpeãnû jste v‰echny opût zasedly
do ‰kolních lavic. Tak, jako kaÏd˘ rok, jsou
ale mezi vámi i dûti, které letos zaãaly ‰kolu
teprve objevovat. Zatímco vût‰ina z vás je jiÏ
ostﬁílen˘mi ‰koláky, pro prvÀáãky je ve ‰kole v‰echno nové, moÏná jsou i tro‰ku vyjukaní. A tak mne napadlo, Ïe v této chvíli je‰tû
ani poﬁádnû nevûdí, co do ‰koly patﬁí a co ne.
Nejsem si ale jist˘, Ïe v tom nemáte chaos
i vy, o tro‰ku star‰í. PomÛÏete tedy prvÀáãkÛm? Nakreslil jsem nûkolik obrázkÛ a va‰im úkolem pro tento mûsíc je vy‰krtnout vûci, které byste do ‰koly nosit nemûly. Myslím, Ïe lehãí úkol jsem vám zadat nemohl,
ale stejnû jsem zvûdav˘, které obrázky vyberete. Staãí jen vzít do ruky tuÏku nebo fix, nesprávné ‰krtnout, pﬁípadnû obrázky vybarvit
a zaslat na mou adresu:

SMO ÚMOb Vítkovice
CIHLÁâKOVA SCHRÁNKA
Mírové nám. ã. 1
703 00 Ostrava-Vítkovice
nebo vloÏit pﬁímo do mé schránky v pﬁízemí
na‰í radnice (coÏ mnoho z vás jiÏ takto provádí).
O prázdninách jste lu‰tily „sudoku” a musím ﬁíct, Ïe ne v‰echno, co jsem od vás obdrÏel, bylo správnû. Nicménû, jsem rád, Ïe jste
si na‰ly pro na‰i soutûÏ ãas. Ze správnû vy-

lu‰tûn˘ch jsem vylosoval sudoku, které zaslala Pavlínka Nevimová z Vítkovic (11 let).
Pavlínce blahopﬁeji a vám ostatním dûtem
dûkuji za úãast a doufám, Ïe i kdyÏ tentokrát
odmûna patﬁí nûkomu jinému, nezanevﬁete
na mne. VÏdyÈ pﬁí‰tû to mÛÏete b˘t vy, kdo
si pﬁijde pro dárek.
Teì uÏ vám v‰ak popﬁeji úspû‰n˘ start do
nového ‰kolního roku bez problémÛ a poznámek v Ïákovské kníÏce a také aÈ se ve
‰kole líbí vám v‰em, hlavnû prvÀáãkÛm…
Vá‰ Cihláãek

Pí‰ete nám...
Starosta na správném místû
Není úplnû samozﬁejmostí, Ïe se vÏdy setkáváme s lidmi, o nichÏ mÛÏeme ﬁíct:
„To je ãlovûk na správném místû!” Jedním
z tûch, o kter˘ch si to troufáme tvrdit, je nynûj‰í
starosta Ostravy 3 - pan Petr Dlabal.
Tohoto ochotného a vstﬁícného pana starostu
mÛÏete potkat nejen u stolu v jeho úﬁadovnû, ale
také pﬁi ﬁe‰ení problémÛ a podnûtÛ pﬁímo v terénu. Úﬁední dny jsou sice stanoveny, ale není problémem se s ním setkat i mimo tuto dobu. Svoje
pﬁedvolební sliby se snaÏí plnit tak, jak je nám voliãÛm prezentoval.
¤íkáte si, Ïe to by mûlo b˘t u starosty samozﬁejmostí. Îe ochota, vstﬁícn˘ pﬁístup a plnûní slibÛ
k tomu patﬁí. Snad ano, ale u jeho pﬁedchÛdcÛ na
postu starosty jsme nemûli tak siln˘ pocit, abychom o nich chtûli psát na tûchto stránkách.
Pﬁáli bychom si, aby tyto ﬁádky byly podûkováním za jeho dosavadní nelehkou práci a zároveÀ
povzbuzením do té dal‰í, která ho je‰tû v jeho
funkci ãeká.
Podepsaní:
pan Rybáﬁ, pan ·míd,
paní Kovaãíková, paní Radvanská,
pan Pastrnák

UPOZOR≈UJEME

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
Ú¤AD MùSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE
POZVÁNKA
k povinnému oãkování psÛ proti vzteklinû
V souladu s ustanovením zákona ã. 87/1987 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ o veterinární péãi,
probûhne p o v i n n é oãkování psÛ proti vzteklinû na území mûstského obvodu Vítkovice.

24. záﬁí 2008 - stﬁeda
v dobû od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
Místo konání: Veterinární klinika
Na Obvodu 51 (v ordinaci)
Ostrava-Vítkovice
1. Oãkování je povinné pro v‰echny psy ve stáﬁí od 6 mûsícÛ.
2. Poplatek za oãkování ãiní 100 Kã.
3. Byl-li jiÏ dﬁíve vystaven oãkovací prÛkaz, pﬁineste jej s sebou.
4. Oãkování se provádí 1x roãnû, platn˘m dokladem o provedeném oãkování je pouze oãkovací prÛkaz psa.
5. Zvíﬁata musí b˘t opatﬁena náhubkem a vodítkem.
6. Zvíﬁata jiÏ naoãkovaná se zdej‰ímu úﬁadu nehlásí.
7. Nov˘ oãkovací prÛkaz: poplatek 10 Kã.
Jan Kubík, vedoucí odboru VÎPaVH
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