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110 let vítkovické radnice
Neogotická stavba radnice, jejímž autorem je vídeňský architekt Max von Ferstel, byla postavena
v roce 1902 a v letošním roce slaví 110 let. Vše
o její historii i o tom, jaké využití budova v minulých
letech měla i jaké významné osobnosti ji navštívily,

Vztyčili jsme májku
Ve středu 2. května byla před radnicí už počtrnácté vztyčena májka. Stavbu májky zahájil
starosta Petr Dlabal, který upozornil na výročí
radnice a přítomné pozval na den otevřených
dveří, který se právě konal. Slavnostní okamžik
podtrhly písničky dětí z mateřských škol i přednes básně.

se dozvíte přímo na radnici, kde výstava a komentované prohlídky trvají až do 11. května. Oslavy
výročí pak vyvrcholí 23. června na Petropavlovské
pouti. Více informací o radnici i oslavách výročí přinese červnové vydání zpravodaje.

Prvomájové Vítkovice

Nádherné prvomájové dopoledne a také
rozsáhlý program organizovaný skupinou
Vítkovice Machinery
Group vytáhly do vítkovických ulic davy
lidí. Více informací přinášíme na straně 6.

O cenu starosty městského obvodu Vítkovice 2012
Výtvarná soutěž O cenu starosty městského obvodu Vítkovice 2012
se uskutečňuje vždy po dvou letech od roku 1996. Soutěž je věnována
dětem, které chodí ve Vítkovicích do mateřských a základních škol, a je
organizována Komisí pro školství, kulturu, tělovýchovu a mládež při Radě
městského obvodu Vítkovice ve spolupráci se ZŠ Šalounova 56.
Náměty soutěže jsou voleny z běžného života, případně souvisejí
s výročími ve Vítkovicích. Pro letošní devátý ročník bylo zvoleno téma
Vítkovické zajímavosti. Soutěže se letos zúčatnily školky a školy: MŠ
Prokopa Velikého s pobočkami v ulicích Erbenova a Obránců míru, ZŠ
Vítězové jednotlivých kategorií.
Šalounova 56, PORG gymnázium a základní škola a ZŠ PRIMA ŠKOLA.
Komise vybrala nejlepší práce a udělila 1. až 3. místo v kategoriích: mateřské školy, 1. stupeň základních škol a 2. stupeň základních škol. Dodatečně bylo uděleno i čestné uznání. Bez ohledu na věkovou skupinu byla letos poctěna hlavní cenou, Cenou starosty městského obvodu Vítkovice 2012,
práce Miroslava Godly, žáka 7. třídy ZŠ Šalounova 56, který svým obrázkem připomenul návštěvu T. G. Masaryka na vysoké peci. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 18. dubna za přítomnosti zástupců vítkovické radnice v čele se starostou Petrem Dlabalem, vedení mateřských a základních škol, včetně mladých výtvarníků a jejich rodičů. V kulturním programu vystoupily děti ZŠ
Šalounova. Vítězná díla naleznete na straně 4.
Karol Hercík, předseda komise ŠKTaM

Nepřehlédněte
Pozvání na koncert

Premiéra v plynojemu

Colours of Ostrava

Základní umělecká škola dr. Leoše
Janáčka zve na koncert žáků ke Dni matek v areálu školy 16. května. Veřejný absolventský koncert se bude tamtéž konat
23. května a koncert žákovských souborů
ke Dni dětí 28. května v DK Akord. Všechny
akce začínají v 17 hodin.

V úterý 8. května proběhne v rekonstruovaném plynojemu v Dolní
oblasti Vítkovic historicky první koncert, jímž bude vystoupení Jarka
Nohavici. O devět dnů později,
17. května, zde odstartuje zahajovací koncert festivalu Janáčkův máj.

Nenechte si ujít úžasnou šanci spatřit a hlavně
poslechnout si hvězdy světové hudební scény,
které letos ve dnech 12. až 15. července vystoupí
na Colours of Ostrava! Nad územím Dolní oblasti
Vítkovic, kde se festival premiérově koná, totiž zazní hlasy Bobbyho McFerrina, Alanis Morissette,
Björk a dalších stálic hudebního nebe.
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Kytičky udělaly radost

Mezinárodní den žen, který se již léta
slaví vždy 8. března, je neprávem považován za socialistický „výmysl“ a po revoluci
v roce 1989 byl proto určitý čas v pozadí...
Přitom jde o mezinárodně uznávaný svátek, kterým se uctívá výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Od roku 1975
pak je po celém světě připomínán jako den
mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
„Mám rád tento svátek spojený s dětstvím, kdy jsem nosil květiny paní učitelce
do školy, mamince, babičce...,“ vzpomíná
Petr Dlabal, starosta městského obvodu
Vítkovice. „Osobně je mi líto, že po revoluci
se oslavy MDŽ tolik omezily, je to přece mezinárodní svátek. A protože je to především
krásný svátek, a protože ženy si zaslouží
poděkování a ocenění, rádi jsme se k oslavám 8. března vrátili a slavíme je každým
rokem,“ vysvětluje pan starosta, který se
osobně účastnil oslav MDŽ v Domě zvláštního určení v ulici Ocelářské. „Nájemnice
tohoto domu jsou sice ženy v důchodovém
věku, ale většina z nich je velmi aktivní



a zapojuje se do akcí obce. A právě pro ně
tyto oslavy pořádáme.“ Zatímco ženy jedna
po druhé přebírají kytičku a blahopřání od
pana starosty i místostarosty Leoše Adamíka, začíná hrát příjemná hudba a ze stolů
se line vůně chlebíčků, zákusků a čerstvě
uvařené kávy. Dámy si povídají… „Mám tato
posezení moc ráda. Každý rok chodím na
předvánoční akci, letos poprvé mi to vyšlo
i na MDŽ. Dříve jsem vždy byla v práci. Je tu
moc příjemně, sejdeme se s ostatními obyvatelkami, s nimiž se třeba tak často nevídáme, povykládáme si,“ hlásí paní Zdenka
Mikuliková, která v Domě s pečovatelskou
službou v ulici Lidické 55 žije již pět let
a nemůže si zdejší bydlení vynachválit. „Já
jsem na oslavě už asi potřetí. Pamatuji si,
že dříve nám zástupci obce nosili dokonce
malé dárky k MDŽ až domů, ale společné
posezení nic nenahradí. Jsme rády, že si
na nás, staré baby, ještě vzpomenou,“ říká
s úsměvem sympatická paní Milada Kovačíková. Ta je jednou z prvních obyvatelek
Domu s pečovatelskou službou v ulici Lidické 55, a je zde velice spokojená. „Byla
jsem pošťačkou a vždy jsem si přála na
stará kolena být v domě s pečovatelskou
službou a jsem ráda, že mi to vyšlo. Je to
tu moc fajn. Možná jen lidem, kteří nejsou
tak aktivní a nemohou už moc ven, chybí
více zábavy přímo v domě. Já jsem zatím
aktivní turistka, takže jsem stále někde na
vandru.“ Na oslavy MDŽ přišlo šestnáct
klientek z tohoto domu a z Domu s pečovatelskou službou. „Připravili jsme pro ně
kulturní program a popřát přišli osobně pan
starosta i místostarosta, kteří kromě blahopřání připravili i další informace o akcích,
jež v letošním roce věnovaném aktivnímu
stárnutí a mezigenerační solidaritě obec

pro seniory chystá. A je jich opravdu mnoho!“ doplňuje informace Danuška Báliková,
vedoucí odboru sociálních věcí, který akci
zorganizoval. „Prozradit mohu například
to, že náš obvod se chystá otevřít kulturní
centrum, v němž se plánuje pořádání akcí
pro seniory. A v té souvislosti už teď vítáme aktivního člověka nebo i více lidí, kteří
by se zapojili a pomáhali nám se samotnou realizací různých akcí a především se
zapojením seniorů do společných projektů.
Podrobnosti přineseme v některém z příštích čísel zpravodaje.“
Text i foto: Lenka Hatlapatková

Chci poděkovat panu starostovi a všem
zástupcům úřadu, především bytového
a sociálního odboru, za to, že mi pomohli najít bydlení v Domě s pečovatelskou
službou v ulici Lidické 55. Bydlím zde více
než rok a jsem tady opravdu moc spokojená jak s prostředím, tak s výší nájmu,
i s péčí, kterou nám obvod věnuje. Děkuji
a všem zaměstnancům radnice městského obvodu Ostrava-Vítkovice přeji, ať mají
více tak spokojených občanů, jako jsem
já, a ať se jim vše daří.
Věra Chovancová

Zásady Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice pro prominutí pohledávek poplatků
z prodlení nájemcům obecních bytů ve Vítkovicích v období od 1. 4. 2012 do 31. 7. 2012
- Zastupitelstvo MOb Vítkovice rozhodlo
o uzavření dohod o prominutí dluhů vzniklých nezaplacením poplatků z prodlení
s nájemníky obecních bytů, kteří své dluhy z pronájmu bytů, včetně služeb spojených s jejich užíváním a soudních poplatků, uhradí zcela v období od 1. 4. 2012 do
31. 7. 2012 a výše pohledávky poplatků
z prodlení přesáhne 20 tisíc Kč v každém
jednotlivém případě. Pohledávky poplatků
z prodlení budou promíjeny individuálně
podle pořadí úhrad jednotlivými dlužníky
- rozhodnutí Zastupitelstva MOb Vítkovice
o prominutí pohledávek poplatků z prodlení
bude po uplynutí určeného období konkretizováno dodatečným předložením seznamu dlužníků a částek poplatků z prodlení
ke schválení opatření v práci s pohledávkami v Zastupitelstvu městského obvodu
Vítkovice
- pohledávky poplatků z prodlení budou
promíjeny pouze nájemcům obecních bytů,
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kteří své dluhy z pronájmu bytů, včetně
služeb poskytovaných s užíváním bytu
a soudních poplatků, uhradí zcela v daném
období
- prominutí poplatků z prodlení bude provedeno jak u dosud nežalovaných pohledávek, tak i pohledávek právně zajištěných
a žalovaných
- u dlužníků, kteří mají uzavřenou dohodu
o splátkách závazků, je podmínkou prominutí poplatků z prodlení úplné uhrazení celého zůstatku dluhu v určeném období
- rozhodnutí o prominutí poplatků z prodlení se netýká dlužníků, jejichž závazek
vůči MOb Vítkovice k 1. 4. 2012 tvoří pouze
poplatky z prodlení, dlužníků, u nichž úhrada dluhů bude provedena pouze zápočtem
přeplatku z vyúčtování služeb spojených
s užíváním bytu za rok 2011, a dlužníků,
kteří budou mít evidovány dluhy jen v období od 1. 4. do 31. 7. 2012
- u dlužníka, kterému již byly prominuty

poplatky z prodlení v předcházejících letech
při stejném opatření jednorázového prominutí poplatků z prodlení, bude v roce 2012
v případě úhrady všech dluhů ve stanoveném období prominuto pouze 70 % objemu
poplatků z prodlení.
- tyto zásady budou zveřejněny způsobem
v místě obvyklým, tj. Zpravodajem městského obvodu Vítkovice, vyvěšením na úřední
desce a na internetových stránkách MOb
Vítkovice – www.vitkovice.ostrava.cz
- zbylé nežalované pohledávky z nájmu
bytů, po tomto opatření (s výjimkou pohledávek malého rozsahu), budou předány
k soudnímu vymáhání odborem KSDaB do
konce roku 2012.
Petr Dlabal, starosta

Zásady byly schváleny usnesením č. 204/
11 na 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice dne 19. 3. 2012.
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Když člověk nežije podle svých myšlenek, skončí přemýšlením, jak žije.

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
také máte pocit,
že sotva přečtete
jeden
vítkovický
zpravodaj, už držíte v rukou další,
který vám kromě
informací a podnětů připomene, že
předchozí
měsíc
uplynul závratnou rychlostí, aby udělal
místo tomu novému? Květen tak přispěchal opravdu svižným krokem a nám ve
Vítkovicích přinesl mnoho významných
okamžiků. První máj přivedl, i díky zásadním změnám a novinkám v Dolní oblasti Vítkovic, do našeho obvodu mnoho
nových návštěvníků. Jsem rád, že mnozí
lidé vůbec poprvé poznají, jak náš obvod

vzkvétá, co vše nabízí a jak výjimečnou
atmosféru díky svému historickému napojení na průmyslovou sféru má.
Další květnové události na sebe nenechaly dlouho čekat a my jsme hned
2. května vstoupili do oslav 110. výročí
radnice. Aktuální informaci naleznete na
titulní straně zpravodaje a naší radnici se
budeme věnovat i v nadcházejícím vydání. Já bych však nyní velice rád poděkoval
všem, kteří se na přípravě oslav a doprovodného programu podíleli.
Slavnostní nálada nás bude provázet
celým květnem a oslavy výjimečného jubilea naší radnice vyvrcholí 23. června,
v den Petropavlovské pouti. O všem vás
samozřejmě budeme informovat, rozhodně si nenechte ujít červnové vydání zpravodaje! Srdečně vás také zvu na výstavu,
která mapuje uplynulých 110 let radnice.
Jsem rád, že její historie je zaznamenána
slovem i obrazem a že se o ni můžeme
podělit se všemi, které zajímá. Když se
podíváte na radniční budovu, a společně

Gabriel Marcel
s ní na celé Vítkovice, musíte, stejně jako
já, ocenit inteligenci a předvídavost našich předků. Rod Rothschildů začal v této
části Evropy podnikat na místě, jež dokázalo nabídnout dostatek vody i rozsáhlá
podzemní ložiska surovin, a kromě toho
vytvořil na svou dobu nebývale kvalitní
zázemí těm, kteří pracovali v jeho továrnách. Dal lidem nejen práci a možnost
obživy, ale také byty, školy, nemocnici…
Podnikání našich předků tedy bylo nejen
smysluplné, ale nepostrádalo také rovinu
lidskosti, byť doba, v níž žili, byla těžká.
A já bych byl rád, kdyby se touto vizí nechali inspirovat i současní podnikatelé. Aby
firmy nevznikaly jen za účelem zisku, ale
aby dokázaly myslet také na druhé, investovat například i do sociální sféry. Několik
společností, které si takovou filozofii vzaly
za vlastní, naštěstí sídlí i na území našeho
obvodu. A mne to velmi těší!
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Petropavlovská pouť ve velkém stylu!
Přijďte v sobotu 23. června od 11 do 17 hodin na Mírové náměstí ve Vítkovicích a nebudete litovat! Koná se zde třetí ročník oblíbené Petropavlovské pouti pořádané Úřadem městského obvodu
Vítkovice, který v tento den oslaví společně s návštěvníky pouti
také 110. výročí radnice ve Vítkovicích. A nejen to!
Součásti této velkolepé akce bude také slavnostní otevření Domu
u šraňků, který bude sloužit občanům Vítkovic jako místo k pořádání společenských akcí. Novinkou bude i běh Vítkovicemi, který
v minulosti býval tradicí, a po letech se opět vrací. Organizuje ho
Atletika SSK Vítkovice. Zapojit se může opravdu každý!
A jaká lákadla na pouti naleznete? Mírové náměstí bude plné

Aby se nám tu lépe žilo

stánků s dobrotami a občerstvením, představí se zde nejrůznější řemeslníci, od výrobců keramiky až po umělecké kováře. Děti
určitě potěší kolotoče, nafukovací skluzavka, trampolína a další
pouťové atrakce.
Jako každý rok se v rámci programu představí na pódiu děti z místních mateřských, základních a středních škol
a nebude chybět ani tradiční vystoupení vítkovických Sokolů. Hlavní
host letošní Petropavlovské pouti vystoupí přesně ve 14 hodin!
A o koho půjde? Nechte se překvapit… A čtěte červnový zpravodaj,
v němž se dozvíte všechny podrobnosti.
-hal-



Byty pro čtrnáct rodin

Koupili jsme Ferrari

„V našem obvodu byl v rámci
programu IPRM zrekonstruován další objekt,“ oznamuje
dobrou zprávu starosta Petr
Dlabal. „V nákladu necelých 20
milionů korun byl opraven dům
Sirotčí 74, který poskytne kvalitní bydlení čtrnácti rodinám.
Těm byty předáme v květnu,
od 1. června už mohou na nové
Rekonstrukce Sirotčí 74 vrcholí…
adrese bydlet. Jde především
o sociálně slabší rodiny, které se na nové bydlení velmi těší. Pravda
je, že zájemců o bydlení v nově rekonstruovaných budovách je
mnoho, poptávka značně překračuje naše možnosti.“ Pan starosta
doufá, že noví nájemníci si budou kvalitního bydlení vážit. „Program
IPRM nás zavazuje k tomu, abychom se o opravenou budovu starali, doba udržitelnosti, během níž by se nemělo investovat do nových oprav domu, je stanovena na pět let. Po tuto dobu musí být
dům užíván k řádnému bydlení. I proto zde chceme, tak jako v některých jiných bytových domech, zavést funkci domovníka, který
nám pomůže o dům pečovat.“
-gl-

Značka Ferrari je snem milovníků silných, rychlých a kvalitních
vozů. V současné době je Ferrari i součástí „stáje“ technických
vozidel obvodu Vítkovice. Vůz však nebude závodit, ale pomáhat
s údržbou trávníků. „Doposud jsme na kosení zhruba dvou třetin
plochy trávníků v našem obvodu, což je přibližně 267 tisíc m2, najímali externího dodavatele těchto služeb, který zajistil i shrabání
trávy a odvoz. Z toho jen sad Jožky Jabůrkové má přes 47 tisíc m2 s ročními náklady asi 200 tisíc korun. Proto jsme se rozhodli investovat do nákupu tohoto specializovaného vozidla a zajišťovat zmíněné služby vlastními silami,“ vysvětluje starosta Petr
Dlabal pořízení samojízdné
sekačky na údržbu trávníků
v hodnotě zhruba půl milionu korun. „Zmíněná investice by se nám po vypovězení smlouvy externímu dodavateli těchto služeb měla
brzy vrátit. Navíc budeme
tímto strojem udržovat větší Nová sekačka si svou premiéru odbyplochu trávníků v obvodu.“ la 25. dubna na trávnících sadu Jožky
-gl- Jabůrkové.
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O
� cenu starosty městského obvodu Vítkovice 2012
Hlavní cena starosty
městského obvodu Vítkovice 2012

II. kategorie, první stupeň základní školy

III. kategorie, druhý stupeň základní školy

1. Hynek Kudělka, PORG, 4. třída

1. Marie Janošcová, ZŠ Šalounova, 9. třída
Miroslav Godla, ZŠ Šalounova, 7. třída
I. kategorie, mateřské školy

2. Sabina Baranová, ZŠ Šalounova, 2. A

2. Dominika Janalíková, ZŠ Šalounova, 8. třída

1. Tereza Polínková, MŠ Prokopa Velikého

3. Lucie Takácsová, ZŠ Šalounova, 4. třída

2. Tomáš Dinaj, MŠ Prokopa Velikého

3. Jiří Chorvát, MŠ Erbenova
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Chci poděkovat Komisi pro školství, kulturu,
tělovýchovu a mládež při Radě městského obvodu Vítkovice a vedení i pedagogům Základní
školy Šalounova za skvělou organizaci devátého ročníku výtvarné soutěže O cenu starosty
městského obvodu Vítkovice 2012, která je
pořádána každé dva roky, letos tedy trvá už 16
let. A děkuji také učitelům ostatních škol, kteří
oslovili své žáky a pomohli se zdárným průběhem celé soutěže.
Potěšilo mne, že se soutěže zúčastnilo hodně dětí a že si na svých výtvorech daly opravdu velmi záležet. Ocenit musím talent, který
prokázali i ti nejmenší tvůrci, a musím přiznat,
že mnoho prací mne zaujalo a oslovilo. Jako
pozitivní vnímám i fakt, že se do soutěže zapojila i soukromá škola PORG Ostrava, která ve
Vítkovicích působí teprve od loňského roku.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

3. Kristýna Mirgová, ZŠ Šalounova, 7. třída
Zvláštní cena

Jan Lazar, PRIMA ŠKOLA, 3. třída
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Hody, hody, doprovody…
Oslava svátků jara v naší mateřské škole se celý týden nesla
v radostném duchu. Tu správnou atmosféru navodila nejen velikonoční výzdoba školky, ale hlavně probouzející se jaro v jejím okolí.
Dětem jsme se v rámci našeho tématu snažily hravou formou přiblížit velikonoční tradice i význam těchto svátků. Děti hledaly barevná vajíčka, vydaly se po stopách velikonočního beránka, vyráběly
netradiční kraslice z Windows color´s a na Zelený čtvrtek zasadily
zelené osení. Zatímco starší děti navštívily knihovnu a zúčastnily se
zajímavé besedy Velikonoční zajíček, mladší děti s pomocí celého
personálu školky upekly a poté si nazdobily velikonoční perníčky.
Jejich libou vůni sem bohužel přenést nedokážeme, ale perníčky
i fotky z celého týdne můžete vidět na webových stránkách naší
organizace.
Martina Staňková, Mateřská škola Kořenského

Aktuálně o školství
Zdá se, že se vítkovickému školství daří
v mnoha oblastech. Dubnový zápis do
Mateřské školy Prokopa Velikého dokázal bezezbytku naplnit kapacitu všech čtyř
budov, které patří k této příspěvkové organizaci. „Jsem velmi rád, že o umísťování
dětí ve vítkovických školkách je tak velký

zájem,“ usmívá se starosta Petr Dlabal.
„Svědčí to mimo jiné o tom, že Vítkovice se
stávají žádanějším obvodem i pro bydlení,
nejen pro návštěvníky.“
Petr Dlabal také kladně hodnotí již probíhající rekonstrukci školní budovy v Halasově ulici. „Každé úterý se koná kontrolní
den, abychom mohli sledovat, zda práce
probíhají přesně podle harmonogramu.

Slavili jsme Den učitelů!
Dvacátý osmý březen je Dnem učitelů.
Celosvětově se tento svátek slaví 5. října,
v České republice však učitelé slaví v den
výročí narození Jana Amose Komenského.
A slavilo se i ve vítkovických školách
a také na radnici, kde starosta Petr Dlabal
29. března ocenil hned deset učitelů základních, středních i mateřských škol…
Jednou z nich je i učitelka Základní
umělecké školy dr. Leoše Janáčka Lada
Myslikovjanová, která vede na této škole
oddělení klávesových nástrojů. Vyučuje
hru na klavír a její žáci se s úspěchem zúčastňují soutěží ZUŠ a přehlídek mladých
klavíristů. Podílí se na kulturních akcích
umělecké školy a dalších vystoupeních
v rámci spolupráce s jinými školami a obcí.
„Je vynikající korepetitorka. Doprovází
žáky napříč hudebním oddělením na mnoha vystoupeních a v soutěžích ZUŠ, kde
byla za vynikající doprovod několikrát vy-

Trváme totiž na dodržení termínu dokončení, abychom mohli splnit slib daný rodičům
budoucích prvňáčků. Ten zněl, že první třída bude v rekonstruované škole otevřena
od nového školního roku, tedy od 3. září
2012. Zatím jde vše dobře, takže můžeme
s nadějí předpokládat, že další z významných počinů obvodu Vítkovice vstoupí do
vítězného konce.“



znamenána oceněním poroty. V současné
době doprovází do ústředního kola soutěže
ZUŠ v Mikulově nadějného mladého cimbalistu, žáka naší školy, Jiřího Machače.
Lada Myslikovjanová je mladá, talentovaná
umělkyně, která umí dětem předat ze svého klavírního umění maximum. Je skromná
a vždy dokáže svým úsměvem a přístupem
vytvořit úžasnou atmosféru na koncertech i
v hodinách výuky,“ říká o ní ředitel ZUŠ Jiří
Sládek. Ředitelka Mateřské školy Prokopa
Velikého paní Jana Smutná navrhla na
ocenění učitelku Emu Hýžovou… „Jde
o vynikající pedagožku, která je zapálená
pro svou práci, obětavá a snaží se našim
dětem dát maximum. Pracuje u nás šestým
rokem a kromě jiného se věnuje i logopedii, pomáhá dětem s narušenou komunikační schopností. Na paní Emě si cením
především její obětavost a tvůrčí práci.“
A jak vnímá ocenění sama paní Hýžová?
„Dozvěděla jsem se
o něm od paní ředitelky a velmi mě potěšilo. Je to pro mě motivace, povzbuzení do
další práce.“ Ředitel
Střední školy technické a dopravní Miroslav
Dočkal navrhl na
ocenění
Vítězslava
Stuchlíka,
vedoucího učitele odborného
výcviku. „Chtěl jsem
mu tím poděkovat za
dlouholetou
odbornou a pedagogickou

činnost na úseku praktického vyučování
a vedení odloučeného pracoviště školy. Ve
funkci vedoucího učitele odborného výcviku pracuje 6 let, ale celkově působí ve výchově 28 let. U pana Stuchlíka oceňuji jeho
iniciativní přístup a důsledné plnění zadaných úkolů a povinností na svém pracovišti. A také jeho přístup k žákům. Je náročný
k sobě i ke svým podřízeným, požaduje
řádné plnění povinností. Kromě toho toto
ocenění zahrnuje i jeho přínos v rámci doplňkové činnosti školy a vedení zakázkové
servisní činnosti na jeho pracovišti,“ popisuje kvality oceněného ředitel školy.
A my samozřejmě blahopřejeme všem
oceněným, k nimž patří pedagogové
Bohumila Nádvorníková ze ZŠ Šalounova
56, Věra Rymiecová, PORG – gymnázium a základní škola, Kateřina Suková
z AHOL SOŠ, Alena Grygarová, AHOL
– Střední škola gastronomie, turismu
a lázeňství, Ladislav Hampl z RB SOU
autoopravárenského, Světla Sýkorová ze
SZŠ a VOŠZ Ostrava a Lenka Hrušková
ze Střední průmyslové školy Ostrava-Vítkovice.
-hal-
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Prvomájové Vítkovice
V úterý 1. května si návštěvníci mohli poprvé prohlédnout právě rekonstruovanou Dolní oblast Vítkovic. Tato unikátní možnost, které velkou pozornost věnovala i média, vyburcovala,
společně se slunečným počasím, k aktivitě nebývalé množství lidí. Ti si mohli skipovým výtahem vyjet na vysokou pec č. 1 i vůbec poprvé vstoupit do plynojemu změněného ve víceúčelovou aulu na základě návrhu architekta Josefa Pleskota. Ale výletníky nelákala jen Dolní
oblast. Vítkovickými ulicemi se rodiče s dětmi vydávali za pestrým programem v různých společnostech skupiny Vítkovice Machinery
Group, mnohé lákala přítomnost světoznámé výtvarnice Blanky Matragi ve
smaltovně společnosti Vítkovice Power
Engineering, kde v rámci sympozia
Smalt Art vytvořila svá díla ze smaltu.
A jiní si jen tak užívali volna a slunečních
paprsků na lavičkách na Mírovém náměstí nebo si udělali hezkou procházku
vítkovickým obvodem. Vždyť byl první
máj!
Lenka Gulašiová
Foto: Jiří Zerzoň Premiéra zrekonstruovaného plynojemu.

Pohled z vysoké pece č. 1.

Střelecká soutěž

Přes přírodu ke zdraví

V Základní škole
Šalounova 56 proběhl
22. března již pátý ročník soutěže ve střelbě ze vzduchovky,
kterého se tentokrát
zúčastnilo 5 družstev
z ostravských základních škol.
Pořadatelem soutěže byli asistenti pedagogů ze ZŠ Šalounova. I tentokrát si
patronát nad soutěží vzala Policie České republiky, přítomni byli
i zástupci Úřadu městského obvodu Vítkovice. Nechyběl ani štáb
České televize Ostrava, který průběžně celý průběh turnaje natáčel.
Zpestřením soutěže bylo vystoupení studentů třetího a čtvrtého
ročníku Střední školy ochrany osob a majetku v Ostravě-Michálkovicích, kteří předvedli speciální zákroky používané při zásahových
výjezdech.
První místo obsadila ZŠ Škrobálkova, která si odvezla zlatou medaili, putovní pohár a dort. Druhé místo obsadila ZŠ Šalounova,
třetí místo s bronzovou medailí získala ZŠ Trnkovecká. Na čtvrtém
místě se umístila ZŠ Kpt.Vajdy a páté místo získala ZŠ Zelená.
Všichni účastníci dostali věcné ceny a sladkosti se společným slibem, že příští rok se opět sejdou a změří svoji přesnou mušku.

Známé pořekadlo Sportem ku zdraví vzali tentokrát pedagogové
ZŠ Šalounova trošku jinak, a sice Přes přírodu ke zdraví. To se
nám podařilo z grantu ze Státního fondu životního prostředí České
republiky. Ozdravného pobytu se zúčastnilo 40 žáků z 1. až 3. tříd
za doprovodu osmi pedagogů.
Ozdravný pobyt v přírodě v Malenovicích v hotelu Petr Bezruč byl
zaměřený na environmentální výchovu a vzdělávací oblast školního vzdělávacího programu Člověk a jeho svět. Žáci se v průběhu
pobytu seznámili s okolím, se životem lidí a infrastrukturou obce.
Poznali místní faunu a floru, při vycházkách si vyzkoušeli orientaci
v terénu, pozorování noční oblohy, sběr přírodnin. Součástí pobytu
byla i beseda s ochráncem přírody a pracovníkem Lesů ČR.
Další besedu se zajímavými soutěžemi pro děti připravili pracovníci OZO. Absolvování zmíněných aktivit přispělo k tomu, že dětem
vůbec
nezbyl
čas na zlobení.
Vždyť tu byl také
bazén s mořskou vodou, vířivka a solná
jeskyně, v níž
při odpočinkové
relaxaci některé děti i usnuly.
Domů odjížděli
všichni spokojeni.

Libuše Hermannová, ředitelka školy

Knihovna pro vás



Květen v knihovně

● …výběr z hroznů je název výstavy humoristy
a karikaturisty Jiřího Hiršla. Autor představí své kresby, grafiky a malby, jejichž prostřednictvím s humorným
nadhledem pojímá realitu života v naší „rozdivočelé“
společnosti. Výstavu můžete navštívit od 2. května do
8. června. Netradiční vernisáž bude v pátek 25. května v 16 hod.
● Ve čtvrtek 10. května od 17 do 20 hodin je pro vás připraven
Hudebně-literární večer. Prožijte s námi večer plný hororové hrůzy s H. P. Lovecraftem. Chybět nebude hudební doprovod Mikiho
Kaluse a přátel.
● Pokud si chcete poslechnout tipy na zajímavé tituly a podělit se
o své zkušenosti z četby, přijďte ve čtvrtek 17. května v 10 hodin
na Hovory o knihách.
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Jaromír Šedý

PROJEKT SUPERČTENÁŘ
● Na návštěvě u medvědů je název hravého odpoledne se čtením pro malé i velké čtenáře. Přijďte a pobuďte u nás ve čtvrtek
10. května od 13.30 do 14.30 hodin.
● Malí čtenáři se jistě rádi zúčastní květnového zábavného kvizu
Pes má čtyři rohy?! s podnázvem Češtinářské hrátky se zvířátky.
● Pohyblivá zvířátka si můžete přijít vyrobit ve čtvrtek 24. května
při výtvarné dílně Hýbu celým tělem, která se uskuteční od 15 do
16 hodin.
Srdečně zve a na setkání s vámi se těší
Eva Chudejová a kolektiv knihovny

5 / 2012

Nejlepší sportovci

Vítkovic v roce 2011

Budu předávat
své zkušenosti dál

Zápas je u Chotašů doslova rodinným sportem, věnoval se mu
děda, otec, strýc, bratr, bratranci, a tak bylo více než logické, že
i Vratislav Chotaš začal trénovat řeckořímský zápas už v šesti
letech. Jeho táta byl totiž nejen zápasník, ale dokonce i reprezentační trenér ČR. Dnes má již čtyřiadvacetiletý Vratislav svou vlastní rodinu a dvouletou dceru a také spoustu sportovních úspěchů.
A právě za tyto úspěchy byl na přelomu roku oceněn jako jeden
z deseti nejlepších vítkovických sportovců…
„Mám za sebou spoustu národních i mezinárodních soutěží.
V rámci republiky jsou mým největším úspěchem hned čtyři tituly
seniorského mistra ČR ve volném stylu. V rámci mezinárodních
závodů jsem se účastnil v roce 2008 mistrovství Evropy v juniorské kategorii, které probíhalo v Košicích na Slovensku. Tam jsem
se umístil na 20. místě. V témže roce na mistrovství světa v tureckém Istanbulu jsem vybojoval 10. místo. O rok později jsem
pak v rámci Mistrovství Evropy 2009 v Bělorusku vybojoval v seniorské kategorii 15. místo a o dva roky později jsem se také na
evropském šampionátu, tentokrát v Německu, v rámci seniorské
kategorie umístil na 19. místě,“ popisuje své úspěchy Vratislav
Chotaš, který se zápasem začínal v klubech Baník Ostrava a SKP
Frýdek-Místek, kde působil až do roku 2006. Pak se začal věnovat
volnému stylu v klubu TJ Sokol Vítkovice, kde je dodnes. „V době,
kdy jsem ještě chodil do školy, jsem trénoval opravdu každý den,
někdy i dvoufázově. Dnes při zaměstnání a rodině už tolik času
nemám. Ale využívám každou volnou chvilku k tréninku. A vzhledem k tomu, že pracuji u Policie ČR na směny, trénuji třeba i po
nočních směnách,“ pokračuje pan Vratislav a dodává, že má štěstí
i v tom, že mu v práci vycházejí vstříc, takže se může účastnit i nej-

Nový partner Baníku
Strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group se stala partnerem fotbalového klubu FC Baník Ostrava. Skupina se stala sponzorem ostravského fotbalového klubu s tím, že smlouva platí do
posledního podzimního kola, tedy do poloviny prosince letošního
roku. „Rozhodli jsme se, že podpoříme Baník v jeho nezáviděníhodné situaci,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva
společnosti Vítkovice Holding Jan Světlík.

Ve volném stylu
V sobotu 21. dubna se v Ostravě v Čapkově sokolovně uskutečnilo 2. kolo I. ligy v zápase ve volném stylu mužů. Volnostylaři
TJ Sokol Vítkovice v tomto kole obsadili díky lepšímu skóre první
místo před Teplicemi a Brnem. V celkové tabulce jsou však pořád o skóre za vedoucími Teplicemi. „V Ostravě jsme se spoléhali na košické posily Davida Berdise, Slavomíra Štofíka, Matěje
Deáka a Mariána Hutňana a vlastní odchovance Pavla Sztwiertniu
a Aleše Kolaříka,“ říká Roman Piskoř. „Dále na žíněnkách zápasili
Petr Krejčí, Marek Bešťák, Jiří Kopecký a vítkovičtí nadějní junioři
Honza Jasinský, Michal Smieško a Marek Barva.“ Třetí kolo se
uskuteční 2. června v Praze.

Malí zápasníci
V Jablunkově se 21. dubna odehrál malý regionální turnaj v zápase řeckořímském, kde zápasilo čtyřicet osm dětí z pěti oddílů.
S trenérem Jiřím Bystroněm sem jelo devět našich dětí. V jednotlivých váhách byli většinou tři až čtyři zápasníci. První místa obsadili
ve váze do 20 kg Max Bystroň, ve váze do 25 kg Samuel Bystroň,
ve váze do 27 kg Dominik Kaliský, ve váze do 35 kg Tomáš
Foldyna. Druhá místa obsadili ve váze do 25 kg Dalibor Šebesta,
ve váze do 33 kg Matěj Mlčoch a třetí místa obsadili ve váze do
27 kg Jiřík Foldyna, ve váze do 31 kg Robin Pustka.
Roman Piskoř, TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu

různějších soustředění
a turnajů. „Je to velká pomoc a jsem za to vděčný.
Velkou oporou jsou pro
mne i žena s dcerou, obě
mě doprovázejí téměř na
všechny turnaje a fandí
mi,“ dodává tento sympatický zápasník, jehož
velkým sportovním snem
je medaile z mezinárodního šampionátu. Má však i soukromé cíle, k nimž patří mimo jiné
i studium na vysoké škole, které by si rád dodělal. A jaké plány má
pan Vratislav do budoucna? „Dělám tento sport tak dlouho, že je
doslova mou přirozenou součástí. Takže, když přijde ta doba, kdy
budu muset ukončit svou aktivní kariéru, budu se zápasu věnovat
určitě nadále jako trenér. Rád bych předal své zkušenosti mladým,
talentovaným zápasníkům a posunul tento sport zase o kousek
dál.“
Lenka Hatlapatková

Svoz velkoobjemových odpadů

Ve spolupráci s odborem komunálních služeb, dopravy a bytovým
ÚMOb Vítkovice poskytuje i v letošním roce firma OZO Ostrava, s. r. o.,
kontejnery na velkoobjemové odpady z domácností. Občané zde mohou
bezplatně odložit svůj nepotřebný velkoobjemový odpad.
Plán na rozmístění velkoobjemových kontejnerů ve Vítkovicích
Místo přistavení

Datum

Počet
kontejnerů
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

U Cementárny u domu č. 31
14. 5.
U křižovatky ulic Rostislavova, Holubova
14. 5.
U křižovatky ulic Maixnerova, Pasteurova
15. 5.
Ulice Štramberská ve dvoře u domu č. 2
15. 5.
U křižovatky ulic Starobní a Meziuliční
16. 5.
Na Obvodu - parkoviště vedle popelnic
16. 5.
Ulice Sirotčí u domu č. 39
17. 5.
Ulice Sirotčí u domu č. 45
17. 5.
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská
21. 5.
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova
21. 5.
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova
22. 5.
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru
22. 5.
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní
23. 5.
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru
23. 5.
U křižovatky ulic Věžní, Mírová
24. 5.
Pod mostem pod ulicí Rudná
24. 5.
Ve dvoře mezi ulicemi Zálužanského
a Jeremenkovou
28. 5.
1
Náměstí Jiřího z Poděbrad u parčíku
u Ulice Šalounová
28. 5.
1
U domu Zengrova 6
29. 5.
1
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova (u garáží) 29. 5.
1
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí
30. 5.
1
U křižovatky ulic Sovova, Závodní
30. 5.
1
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova
31. 5.
1
Celkem:
23
Přistavení kontejneru vždy do 10. hod.
Odvoz druhý den po 10. hod.
Do kontejneru na velkoobjemové odpady patří: televizory, ledničky, pračky, ždímačky, mrazničky, vysavače, rádia, koberce, stoly, židle, skříně, matrace, vany, dřezy, sanitární keramika, lustry, pneumatiky
apod.
Do těchto kontejnerů v žádném případě neukládejte cihly, kamení,
stavební suť, odpady ze zeleně, komunální a nebezpečný odpad.
Jinak je možno bezplatně velkoobjemové odpady celoročně odkládat ve
sběrném dvoře v ulici Nerudova 49, Ostrava-Vítkovice v těchto dnech:
Pondělky 12 hod. až 16.30 hod.
Středy
12 hod. až 14.00 hod.
Pátky
12 hod. až 14.00 hod.
Poslední soboty v daných měsících od 8.00 hod do 12.00 hod.
Bližší informace podává: Pavel Hučala – tel. č. 599 453 241.
Pavel Hučala
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�Všimněte si!
Vzpomínáte na článek v březnovém vydání zpravodaje, v němž zastupitel Karol
Hercík ocenil aktivitu malého chlapce v reflexní oranžové vestě a s dětským hrablem
na sníh v ruce, jenž v zimní chumelenici odklízel sníh z přechodu pro chodce?
O měsíc později jsme slíbili, že v květnovém
vydání malého hrdinu, jak jej Karol Hercík
nazval, představíme. Seznamte se, prosím!
Desetiletý Vojtěch Pečonka, žák Základní
školy Jugoslávská, bydlí v Jeremenkově ulici, na dohled od křižovatky, na které v zimě
odklízel sníh.
„Když článek v březnovém zpravodaji vyšel, přiběhla k nám sousedka, že se v něm
určitě píše o Vojtovi,“ usmívá se maminka
chlapce, který mezitím odbíhá pro svou
oranžovou vestu a pro malé hrablo. „Tohle
je nové, naši mi je koupili, protože to starší
mi dělalo mozol na ruce,“ hlásí Vojta, který
s odklízením sněhu začal před dvěma roky,
pár dnů poté, co se rodina přestěhovala ze

O chlapci, který odklízí sníh
Zábřehu do Vítkovic. „Chodím pořád do školy v Zábřehu, kde jsem zvyklý a mám tam
své kamarády,“ vysvětluje chlapec a dodává, že když panu učiteli ukázal článek ve vítkovickém zpravodaji, dostal nejen pochvalu,
ale článek byl pověšen i na web školy.
Tak, jak to vlastně s tím odklízením sněhu je, ptám se? „Když napadne, udělám
si úkoly a pak pomáhám čistit chodníky
a přechody pro chodce. Jsem rád, když se
mi podaří prostor pěkně vyčistit. A také lidé
na mě hezky reagují, chválí mě,“ vypráví
Vojta o svém neobvyklém koníčku. Ostatně
takových má víc. Už se těší, až bude u domku, kam se rodina chystá přestěhovat, v létě
pěstovat zeleninu a ovoce a v zimě se bude
věnovat svým úklidovým sněhovým radovánkám. Doma měl také obchod s opravdovým zbožím, které pak „prodával“ například
mamince. Je třeba vanilkový cukr? Není
nutné běžet přes ulici, když domácí prodejna jej má za výhodnou cenu… Pokud jde
o profesi, Vojta uvažuje o tom, zda je lepší
být řidičem sanitky, bagristou nebo stavba-

Strážci zákona informují

řem. Uvidíme. Podstatné je, že tenhle desetiletý klučina už teď dokáže svou ochotou,
vstřícností a pracovitostí zahřát u srdce. A to
je deviza, kterou mu mohou mnozí závidět.
Foto a text: Lenka Gulašiová



Chtěl zemřít pod koly vlaku
Strážníci městské policie zasahovali 31. března u případu 29letého muže vyhrožujícího sebevraždou. Muž ležel v kolejišti poblíž
železničního přejezdu, nebyl zraněn, byl však notně opilý. Svěřil
se strážníkům, že má údajně postižené děti, jeho přítelkyně a současně matka jeho dětí propadla gamblerství a on už neví, jak dál.

Strážníci se snažili muže přimět, aby kolejiště opustil. Ten byl však
natolik opilý, že ho museli doslova vynést. Na místo byl přivolán lékař, který rozhodl o převozu muže na protialkoholní záchytnou stanici. Událost si poté k dalšímu šetření převzali přivolaní policisté.
Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bude v nejbližší době vyhlašovat výběrové řízení na prodej nemovitostí:
- budovy č. p. 622 – občanská vybavenost – na pozemku parc. č. 218, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku parc. č. 218, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 405 m2,
- pozemku parc. č. 217, zahrada, o výměře 1369 m2,
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Sirotčí 31, Ostrava-Vítkovice.

Další informace o výběrovém řízení vám budou poskytnuty na Územním pracovišti Ostrava,
Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava, odbor hospodaření s majetkem státu, anebo budou
zveřejněny na internetových stránkách úřadu www.uzsvm.cz.
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