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Vydávání občanských průkazů
nyní řeší pouze magistrát
Nový občanský průkaz již není
možné vyřídit si v budově Úřadu
městského obvodu Ostrava-Vítkovice. Žádosti o občanské
průkazy od 1. ledna 2012 přijímá

pouze Magistrát města Ostravy,
odbor vnitřních věcí, oddělení
evidence obyvatel a občanských
průkazů, Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava (naproti

Bojujte se závislostí
na cigaretách!
Dětské oddělení Vítkovické nemocnice
zřídilo nové Centrum prevence a léčby závislosti na tabáku pro děti a adolescenty.
Odborníci se zde zaměří především na vyhledávání a nápravu mladistvých kuřáků.
Informace jsou totiž alarmující! V České
republice kouří 2,3 milionu lidí, zhruba
250 tisíc z nich jsou děti a mládež mladší
osmnácti let. Devět z deseti kuřáků začne
kouřit už před osmnáctým rokem. Každý
den začne v České republice kouřit okolo
sta dětí, které s kouřením začínají experimentovat většinou v období mezi deseti
až čtrnácti lety věku. V případě, že chcete
přestat kouřit, můžete se i bez doporučení
svého praktického lékaře objednat přímo
v plicní ambulanci Vítkovické nemocnice
na telefonním čísle 595 633 402.
-hs-

hotelovému domu Jindřich).
Matriční úřady jsou od tohoto
data k vyřizování žádostí o občanský průkaz nepříslušné.
(Pokračování na straně 3)

Staň se třeba automechanikem!

Zajímáš se o motorismus? Chceš získat v rámci školní
výuky řidičský průkaz skupiny B nebo C? Máš technické nadání? Přál by sis být automechanikem, autoelektrikářem nebo autokarosářem, který zvládne opravu
jakéhokoliv tuzemského i zahraničního automobilu či
motorky? V tom případě přijď ve středu 8. února 2012
od 13.30 do 18 hodin během dne otevřených dveří RB
SOU autoopravárenského do Ostravy-Vítkovic. Bude to
stát za to!
(Více na straně 5)

Nepřehlédněte
Pozor,
změny!
Přijetím zákona č. 329/
2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením, došlo
ke změnám, o nichž informujeme na straně 2.

Naučte se boxovat!
TJ Sokol Vítkovice hledá mladé talenty a provádí nábor do oddílu boxu. Začátečníci se mohou přihlásit v TJ Sokol Vítkovice
v Českém domě v pondělí, úterý a čtvrtek vždy od 16.30 do 18
hodin, pokročilejší mají možnost ve stejných dnech od 18 do
19.30 hodin (tramvaje č. 1 a 6, zastávka Český dům, autobus
č. 24, zastávka Dopravní inspektorát, případně tramvaje č. 2
a 3, zastávka Mírové náměstí, zhruba 8 minut pěšky). Možné
je dohodnout také individuální trénink.
(Více na straně 3)

Vycházka
s kronikářkou
První letošní vycházka s kronikářkou
se koná v pátek 20. ledna 2012 od 15
hodin, sraz bude u vodotrysku na Mírovém náměstí. Cíl je zatím překvapením, záleží na počasí. Třeba nás mile
překvapí sníh...
Lenka Kocierzová
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Změny ve vyplácení sociálních dávek
Z důvodu legislativních změn je od 1. ledna 2012 převedena
agenda sociálních dávek – dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)

a dávky pro osoby se zdravotním postižením – na krajskou pobočku Úřadu práce, která zajišťuje jejich vyřizování a výplatu.
Danuška Báliková, vedoucí odboru sociálních věcí

Nově v oblasti sociálních dávek
Dávky pro osoby se zdravotním
postižením
Přijetím zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který nabyl účinnosti 1. ledna 2012,
je nově upraveno poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením, určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování, a průkaz
osoby se zdravotním postižením.
Podle tohoto zákona jsou od ledna
letošního roku osobám se zdravotním
postižením poskytovány pouze tyto dvě
dávky:
Příspěvek na mobilitu
Opakovaná nároková dávka, která bude
poskytována osobám starším jednoho roku,
jež nejsou schopny zvládat základní životní
potřeby v oblasti mobility nebo orientace,
které se opakovaně dopravují nebo jsou
dopravovány a mají přiznány mimořádné
výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III.
stupně (průkaz ZTP/P). Nová dávka sloučí minulé dávky – příspěvek na individuální
dopravu a příspěvek na provoz motorového
vozidla. Výše příspěvku na mobilitu bude
v jednotné výši 400 korun měsíčně (maximálně 4800 korun za rok). O dávku je nutné
požádat a bude vyplácena od měsíce, ve
kterém bylo o dávku požádáno.
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Jednorázová nároková dávka pro osoby
s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým
zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením. Maximální výše příspěvku
je 350 tisíc korun, na pořízení motorového
vozidla 200 tisíc korun. Součet vyplácených
příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60
kalendářních měsících po sobě jdoucích
přesáhnout částku 800 tisíc korun. Dávka
je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují vlastní obsluhu, slouží
k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového
vozidla a úprav bytu. V některých případech bude stanovena finanční spoluúčast.
Seznam druhů a typů pomůcek je uveden
v prováděcí vyhlášce č. 388/2011 Sb.
Průkazy mimořádných výhod
Průkaz osvědčující stupeň mimořádných
výhod, který občan vlastní, zůstává v platnosti do doby platnosti vyznačené v průkaze, nejdéle však do 31. prosince 2015.
Stávající výhody držitelů průkazů (např.
slevy jízdného, osvobození od některých
správních poplatků apod.) jsou zachovány.
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Novinkou, postupně zaváděnou do systému, bude karta sociálních systémů, tzv.
„S karta“, která začne být vydávána koncem prvního čtvrtletí. Bude také sloužit jako
průkaz osoby se zdravotním postižením,
ale bude mít i více funkcí.
Upozornění:
Od 1. ledna 2012 zajišťuje přijímání žádostí o dávky i o průkazy mimořádných
výhod, administraci a samotnou výplatu
dávek Úřad práce ČR, jeho krajská pobočka, nikoliv Magistrát města Ostravy,
odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit. Příslušní
zaměstnanci, kteří budou zajišťovat tuto
agendu na úřadu práce, zatím sídlí ve
stejných prostorách jako dosud, tedy v
ulici 30. dubna 3130/2d.

Pokud občanovi bylo v minulosti k průkazu mimořádných výhod vydáno zvláštní
označení vozidla pro parkování O1 AA
šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně průkazu), je stanovena lhůta nejpozději do 31. prosince 2012 k výměně tohoto
označení pro parkování za nový Parkovací
průkaz označující vozidlo přepravující
osobu těžce zdravotně postiženou (nové
označení O7 CC šestimístné číslo). Agendu
těchto průkazů nadále zajišťuje Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí,
školství, sportu a volnočasových aktivit v ul.
30. dubna, ve 4. patře, dveře č. 437.
Dávky pomoci v hmotné nouzi
na třech kontaktních místech
Sociální reforma změnila od ledna 2012
vyřizování a vyplácení dávek sociální péče,
které dosud vyplácely úřady městských obvodů a Magistrát města Ostravy. Přijímání
žádostí, rozhodování o dávkách a jejich
výplatu, včetně kontroly využití, nově provádí Úřad práce ČR, krajská pobočka
v Ostravě, na referátech nepojistných sociálních dávek prostřednictvím pouze tří
kontaktních míst.
Dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení
a mimořádná okamžitá pomoc – budou občané vyřizovat takto:
Ostrava-Centrum, Husova 7 (nynější
budova magistrátu)
– pro městské obvody Hošťálkovice,
Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky,
Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice,
Michálkovice, Radvanice a Bartovice,
Slezská Ostrava

– pro připojené obce Čavisov, Dolní Lhota,
Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará
Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice,
Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice.
Ostrava-Jih, Na Obvodu 41 (nynější
kontaktní místo úřadu práce u Vítkovických
staveb)
– pro městské obvody Hrabová, Nová
Bělá, Stará Bělá, Proskovice, Ostrava-Jih,
Vítkovice,
– pro občany města Vratimov.
Ostrava-Poruba,
Gen.
Sochora
6013/2 (budova Úřadu městského obvodu
Poruba)
– pro městské obvody Krásné Pole,
Martinov, Nová Ves, Plesná, Polanka
nad Odrou, Poruba, Pustkovec, Svinov,
Třebovice.
Příspěvek na péči
Žádosti o příspěvek na péči se budou vydávat a zpracovávat pro všechny občany
výše uvedených městských obvodů a připojených obcí pouze na jednom kontaktním
místě, a to Ostrava-Centrum, Husova 7.
Změna v poskytování příspěvku na péči
(zvýšení příspěvku u dětí v II. stupni závislosti dle schváleného zákona) bude provedena automaticky při výplatě v lednu 2012
a není třeba o ni žádat.
Poradenství a sociální práce
pro občany
Úřady městských obvodů a Magistrát
města Ostravy zajišťují od ledna 2012 pouze terénní sociální práci. Úřad příslušný dle
jejich trvalého pobytu občanům poskytne
např. informace o možnostech a výběru sociálních služeb či administrativní pomoc při
vyplňování nebo kontrole žádostí o různé
typy dávek. Sociální pracovníci budou také
osoby v nepříznivé sociální situaci aktivně
vyhledávat, informovat je o možnostech řešení jejich situace a za tímto účelem s nimi
spolupracovat.
Informační kampaň
Ministerstvo práce a sociálních věcí
v rámci informační kampaně zabezpečí
distribuci informačních letáků. Rovněž již
spustilo nový web, kde lze najít informace
o připravovaných změnách (http://socialnireforma.mpsv.cz), a připravilo také infolinku
844 844 803, kde jsou pracovníci call centra Úřadu práce ČR připraveni zodpovědět
případné dotazy. Za hovor z pevné sítě
zaplatí volající 1,53 Kč/min. vč. DPH, cena
hovoru z mobilní sítě činí 4,50 Kč/min. vč.
DPH. Další informace lze najít na http://
www.portal.mpsv.cz.
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Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.

Slovo starosty
Vážení obyvatelé Vítkovic,
milí čtenáři zpravodaje,
vítám vás v novém roce a přeji vám, ať vás
jím provází zdraví, štěstí a láska, ať vám
nechybí humor, nadhled, optimismus, odhodlání. Nezanedbatelná není ani finanční
otázka, a to jak v rodinných rozpočtech, tak
v rozpočtu našeho obvodu.
Ve Vítkovicích budeme v roce 2012 hospodařit s částkou 95,411 milionu korun.
Věřím, že se nám, stejně jako v loňském
roce, podaří tento rozpočet dodržet a že
během nastávajících dvanácti měsíců opět
uděláme mnoho pro to, aby se lidem v našem obvodu žilo lépe, aby tvář Vítkovic
byla stále jasnější, zbavená vrásek už nevyhovujících povrchů ulic a chodníků, obohacená o nové fasády domů.
Z mnoha akcí, které nás čekají, uvedu alespoň několik konkrétních údajů
ze schváleného rozpočtu. Jde například
o opravu místní komunikace Tavičské
v úseku od Okružní po Sirotčí v hodnotě
3,3 milionu korun, opravu chodníků v ulicích Tavičské a Šalounově v hodnotě 3 milionů korun. Zřízení chodníku, který vedle
benzinové pumpy propojí ulici Lidickou

Joseph Addison

s Bivojovou, představuje investici 200 tisíc
korun, zřízení autobusové zastávky MHD
v ulici Syllabově 170 tisíc korun. V bytovém
hospodářství bude na opravy a udržování
bytového fondu vyčleněno 12,257 milionu
korun. Součástí této částky je například
oprava fasády a výměna oken na Rudné
38 v hodnotě 2,6 milionu korun, opravy
vnitřních rozvodů v ulici Syllabově (1,3
mil. korun), v ulici Dehtové 7 (1,5 mil. korun), výměna vchodových dveří v Ruské
37, 37a, 39 představuje částku 150 tisíc
korun. Chystáme opravu plynoinstalace
v Thomayerově 16, kde počítáme s částkou 100 tisíc korun, na opravu střechy
a krovu v Ocelářské 10 bude z rozpočtu
vyčleněno 350 tisíc a 580 tisíc na opravu
a nátěr fasády v Lidické 26, oprava a nátěr oken v Sirotčí 43 si vyžádají investici
v hodnotě 100 tisíc korun. A takto bych mohl
pokračovat dál, výčet chystaných aktivit je
opravdu pestrý. A samozřejmě máme také
rezervu na odstranění havarijních stavů.
Jak se naše práce daří, chceme sledovat
přímo v praxi, nejen od stolu. Byl bych rád,
kdybychom se s kolegy vydávali, stejně
jako loni, do terénu, abychom co nejlépe
znali všechny podoby života v našem obvodu. Budeme navštěvovat školy i firmy,
které ve Vítkovicích sídlí, budeme sledovat,
jak pokračují nově zahájené rekonstrukce,

zajímat se o to, jak se lidem ve Vítkovicích
žije, co potřebují k větší spokojenosti.
Věřím, že co nejužší propojení činnosti radnice s realitou v obvodu přinese své další
ovoce a že se nám podaří naši práci ještě
více zkvalitnit právě ve prospěch vítkovických obyvatel.
Vážení čtenáři, ještě jednou vám přeji,
aby rok, jehož podstatná část je před námi,
pro vás byl úspěšný, a aby Vítkovice byly
místem, kde se lidem dobře žije.
Petr Dlabal, starosta obvodu Vítkovice

Vydávání občanských průkazů nyní řeší pouze magistrát
(Pokračování ze strany 1)

Od 1. ledna 2012 je totiž účinná novela zákona č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech. Od tohoto data jsou zároveň
vydávány nové typy občanských průkazů, a to občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
a občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (e-OP). Současně se
přestanou vydávat stávající občanské průkazy.
Pokud jde o matriku Úřadu městského obvodu Ostrava-Vítkovice, od 1. ledna 2012 zde bude v souvislosti s občanskými průkazy možné pouze:
- ohlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského
průkazu,
- zadržet neplatný občanský průkaz,

Ceníme si podpory a pomoci
V loňském roce podpořily subjekty, které mají zájem se aktivně
podílet na životě obvodu, činnost vítkovické radnice nejen podnětnými náměty a připomínkami, ale také finančními a materiálními

Naučte se boxovat!
(Pokračování ze strany 1)

Konkrétně jde o kondiční box, který je
vhodný pro různé věkové kategorie, muže
i ženy, po absolvování základů boxu se
mohou zájemci také věnovat thajskému
boxu. Dále se nábor týká závodního boxu,
v němž se mohou uplatnit i vybraní jedinci z kondičního boxu. Závodní boxeři mají

- odevzdat občanský průkaz z důvodu, že občan pozbyl státní
občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území ČR, anebo požádal
o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí, nebo bylo
prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti,
- odevzdat občanský průkaz opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti
k právním úkonům,
- odevzdat občanský průkaz nalezený, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého,
- ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu a vydávat potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu.
-red-

podporami jednotlivých akcí. Jako příklad z poslední doby můžeme
uvést společnost Concordia, která se finančně spolupodílela na realizaci listopadového Studentského dne.
Poskytované podpory a pomoci si velice ceníme a věříme, že
i v letošním roce se najdou lidé, kteří rádi podpoří dobrou věc! -red-



možnost účastnit se juniorských přeborů,
I. ligy, extraligy, mohou reprezentovat nejen
svůj klub, ale i republiku na mistrovstvích
Evropy i světa, případně se nominovat na
olympijské hry.
Box nejenže přispěje ke zlepšení fyzické
kondice, ale ti, kteří zvládnou jeho techniku
a taktiku, nemusejí mít strach z přepadení

nebo šikanování, jsou
schopni se lépe soustředit, zlepší se i jejich sebeovládání.
Více informací na
tel.: 774 321 011, případně na www.boxostrava.cz.
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� e života našich škol
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Staň se třeba automechanikem aneb
Máme studentům opravdu co nabídnout!

Škola se představila i v rámci Petropavlovské pouti.
(Pokračování ze strany 1)

„Veškeré prostory naší třípatrové budovy
jsou rekonstruovány a jednotlivé učebny
účelně zařízeny. Ve všech třídách jsou dataprojektory i internet, máme vlastní wifi síť,
kterou zpřístupňujeme všem studentům.
Nechybí nám ani počítačová učebna, kvalitně vybavené dílny s diagnostickou technikou pro praktickou výuku prvních ročníků,
jazyková učebna s audiovizuální technikou,
tělocvična, posilovna a samozřejmě i bufet. Každý vyučující má i vlastní počítač,“
vysvětluje zřizovatel RB SOU autoopravárenského Bohumil Rokosz a zdůrazňuje,
že zaměřením jde spíše o školu rodinného
typu, což učitelům umožňuje individuální
přístup k jednotlivým studentům. „Velkou
výhodou je, že pokud má žák zájem, má
nabídku práce ještě dřív, než dokončí školu! Kluci totiž absolvují povinnou praxi přímo ve vybraných servisech, jako je Auto
Heller, ADO Ostrava, Ford Dankar, UNI
car, Autoslužby Peugeot, Chevrolet a ve
spoustě dalších autorizovaných, značkových i soukromých servisů, a to pod dohledem profesionálů. Pokud tedy kluci chtějí,
podepisují s nimi servisy smlouvy hned po
vyučení. Navíc žáci dostávají již v průběhu praxe finanční odměnu za odvedenou
práci. V rámci povinné výuky všem hradíme pořízení řidičského průkazu skupiny B,
a některým studentům i C, a celostátní svářečské zkoušky.“
Škola žákům nabízí také různé mimoškolní aktivity, zvláště sportovní, například fotbal, florbal, stolní tenis, házenou, volejbal
apod. Součástí výuky je i lyžařský, cykloturistický a vodácký výcvik. A žáci se účastní
i nejrůznějších soutěží. „Pochlubit se můžeme titulem nejlepší automechanik roku
2007, který získal jeden z našich studentů,
a dalšími tituly. Obrovským úspěchem je
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také ocenění Učeň roku 2011 pro našeho
studenta. Za úspěch považujeme i ocenění
prezidenta republiky z roku 2006 za zasloužilou činnost v českém školství, které získal
zástupce ředitele naší školy. A která škola
se může pochlubit tím, že její absolvent pokořil spolu s týmem pana Sulovského K2?
My ano…,“ dodává na závěr s úsměvem
zřizovatel RB SOU autoopravárenského.

Učeň roku 2011
a úspěšný karosář se
vyučil ve Vítkovicích!
David Otte, čerstvý absolvent RB SOU
autoopravárenského, tříletého oboru karosář, byl koncem roku v Praze oceněn
titulem Učeň roku 2011! „Davida jsme nominovali na základě jeho výborných studijních výsledků, docházky a samozřejmě
i úspěchů v soutěžích karosářů. A jsme
rádi, že se dostal mezi nejlepší dvacítku
učňů v České republice,“ vysvětluje ředitel
školy Petr Čegan. „V roce 2011 se Davidovi
podařilo probojovat se mezi nejlepší karosáře v republice a skončil na nádherném
třetím místě, pokud bychom však brali
v úvahu pouze soukromé školy, byl nejlepším karosářem v republice. V následné
česko-slovenské soutěži se pak David Otte
umístil na čtvrtém místě.“ A co k tomu říká
Učeň roku 2011? „K autům mám blízko již
od dětství. Můj táta vlastní karosářskou firmu v Hati, která byla původně jen lakovna,
a tak jsem dětství trávil převážně s ním
v garáži a dílně,“ říká s úsměvem David,
který se v současné době pozvolna zapojuje do rodinného podniku.

Českou obecnou školu císaře
Františka Josefa nahradilo
autoopravárenské učiliště…
Historie dnešního RB SOU autoopravárenského začala již v roce 1964 vznikem
učňovského střediska Severomoravského
autodružstva Ostrava. V roce 1983 bylo
toto středisko z vůle státních orgánů sloučeno s učňovským střediskem DPMO
v nový subjekt Střední odborné učiliště
dopravní. V této podobě vydrželo do roku
1990, kdy se původní část učňovského
střediska odtrhla a nově začala fungovat
pod názvem SOU Autodružstvo Profes,
z něhož pak vzniklo dnešní soukromé
střední odborné učiliště autoopravárenské, u kterého se v průběhu dvou let
změnil název a právní subjekt. Od roku
1997 tedy existuje RB SOU autoopravárenské. A kde školu najdete? V nově
zrekonstruovaném objektu na křižovatce
ulic Zengrově a Ocelářské v OstravěVítkovicích. Studenti tohoto učiliště úzce
specializovaného na výuku autoopravárenských profesí se tak dnes učí v místnostech, kde se počátkem minulého století učili také žáci České obecné školy
císaře Františka Josefa, která zde dříve
sídlila...

David Otte převzal ocenění z rukou místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky.

Vítkovický rarášek
V letošním roce Základní škola Šalounova
opět organizuje ve spolupráci s místní knihovnou recitační soutěž Vítkovický rarášek.
Soutěž je zaměřena na žáky prvního
stupně, otevřena je i věkově neomezená
kategorie autorské čtení, která umožní žákům s literárním nadáním přednést svou
tvorbu před obecenstvem a porotou.
Školní kola by měla ve školských zařízeních proběhnout v únoru, obvodní kolo pak
7. března 2012 od devíti hodin ve vítkovické pobočce Městské knihovny Ostrava.
Libor Pavel,
ZŠ Šalounova Ostrava-Vítkovice
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Oceňujeme rychlý a profesionální zásah hasičů
Ráno 3. listopadu začalo v Domě zvláštního určení v Ocelářské 16 opravdu dramaticky. K požáru, který vypukl v jednom
z bytů, musely být přivolány dvě hasičské
jednotky ze Zábřehu a Hrabůvky. Těm se
naštěstí podařilo oheň rychle uhasit.
„Jeden z nájemníků neuhasil svíčku
a usnul. Volání muže, který kvůli svému
zdravotnímu stavu nemůže chodit, naštěstí uslyšela sousedka. Seběhla pro mne,
společně s jedním z nájemníků jsme pána
z hořícího bytu vytáhli a zavolali hasiče. Ti

přijeli bleskurychle a zásah provedli naprosto dokonale,“ líčí dramatické okamžiky
Zdeňka Sedmíková, která v objektu vykonává funkci domovnice. „Nejenže hned uhasili
oheň a evakuovali ostatní nájemníky, mezi
nimiž jsou i špatně pohybliví, více než osmdesátiletí lidé, ale dokázali to vše provést
v naprostém klidu a s přehledem, ještě nás
utěšovali. Po zásahu odsávali vodu, vynášeli těžké věci před dům. Za profesionálně
odvedený zákrok i za to, jak krásně lidsky
se k nám chovali, jim chceme všichni moc

poděkovat,“ zdůrazňuje paní Sedmíková
a za nájemníky děkuje také lidem z Úřadu
městského obvodu Vítkovice. „Bytová technička Jaroslava Stempaková u nás byla několikrát denně, pomocnou ruku nám podali
i vedoucí odboru sociálních věcí Danuška
Báliková a Petr Neuman, vedoucí odboru
komunálních služeb, dopravy a bytového.
Díky nim i díky dalším lidem se podařilo následky požáru rychle odstranit a my jsme
mohli prožít hezké a klidné Vánoce.“
-gul-

Vypouštění
balonků Ježíškovi
Před vítkovickou radnicí proběhla
9. prosince akce s názvem Vypouštění
balonků Ježíškovi. Dětí, které i přes nepřízeň počasí přišly vypustit svůj balonek
v doprovodu rodičů, bylo opravdu mnoho. Balonky se k nebi vznesly přesně ve
čtvrt na čtyři odpoledne. Pořadatelem
této akce byla premiérově Základní škola
Šalounova 56 a sponzorem Úřad městského obvodu Vítkovice.
Snad se dětem jejich vánoční přání splnilo a pod stromečkem našly svůj vysněný dárek…
Eva Gojová a Zuzana Mahutová,
třídní učitelky

Zlato i bronz pro orientální tanečnice
Děvčata z kroužku orientálního tance,
který na půdě Základní školy Šalounova
působí již třetí rok pod vedením učitelky

Bohumily Nádvorníkové, v prosinci úspěšně reprezentovala školu na taneční soutěži Paforta 2011. V soutěži, která v par-

ketových kompozicích a orientálním tanci
dává prostor mladým talentům, a kterou
pořádá Středisko volného času v Ostravě-Zábřehu, získaly žačky Zdeňka Ferencová,
Silvie Čonková, Marta Oráčková a Ivana
Čonková za svou prezentaci raks sharki
Tajemná africká noc první místo. „Děvčata
se na své vystoupení připravovala velmi pilně a zodpovědně. Těší mne, že jejich úsilí
bylo odměněno cenou nejvyšší,“ chválí své
svěřenkyně paní učitelka Nádvorníková.
„Umístění je o to radostnější, že děvčata
soutěžila ve sloučené kategorii se staršími dívkami a podařilo se jim zvítězit nad
mistryněmi republiky v orientálním tanci,
skupinou Belly Delly ze Zlína. Navíc nešlo
o ocenění ojedinělé. Kromě zlaté příčky dívky vybojovaly i bronzovou za svou zumbu
Que te pica. Odborná porota nešetřila slovy
chvály, ocenila vysokou technickou úroveň,
ale zejména radost z pohybu, kterou bylo
možno sledovat ve výrazu tváře, vhodný
výběr hudební předlohy a přirozený kontakt
s publikem.“
Že nejde o nahodilý úspěch, by členky
kroužku rády potvrdily v dubnu na taneční
soutěži TancerCup ve Zlíně, kde v květnu
2011 získaly stříbrnou medaili.
-red-
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Studenti se učí komunikovat se zdravotně postiženými
V prosinci byl ve škole Ahol realizován program zaměřený
na bezbariérovou komunikaci, jehož cílem je rozvoj dovedností
žáků v jednání s lidmi se zdravotním postižením a odstranění vnitřních bariér v nabízení pomoci, které mnohdy pramení
z neznalosti či předsudků. Do programu byli zapojeni studenti
druhých ročníků oborů bankovnictví a pojišťovnictví, veřejnosprávní činnost, pedagogické lyceum, sportovní management
a podnikání a obchod. Projekt Cesty za poznáním aneb Rozvoj
kompetencí žáků středních škol v oblasti bezbariérového cestování a komunikace je dotován Evropskou unií a realizován
v Moravskoslezském kraji. „Vzhledem k zaměření našich studijních oborů je tato zkušenost pro studenty velmi přínosná a využitelná v jejich následné pracovní praxi v úřadech, v bankách,
školách či sportovních institucích,“ komentuje zařazení školy do
projektu její ředitelka Radmila Sosnová. „Naším cílem je, aby
žáci získali úctu ke zdravotně postiženým a naučili se, jak se
k nim správně chovat.“
-vk-

Úspěšná aukce
V listopadu proběhla v Základní škole speciální Diakonie ČCE Ostrava třetí
internetová aukce. Zájem o výrobky a dárky žáků, pedagogů a přátel školy
byl velký, pěknými dary do aukce přispěly také hokejové kluby HC Rytíři
Kladno a HC Vítkovice Steel a ostravská Galerie Chagall a Decoupageshop
z Havířova. Výtěžek z aukce, který se vyšplhal až na úžasných 7360 korun,
bude použit ve prospěch žáků školy, tedy k pořízení kompenzačních a didaktických pomůcek. „Přispět našim žáčkům mohou zájemci také prostřednictvím účtu Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava 1644503329/
0800,“ vysvětluje sekretář školy Pavel Ryška a zároveň zve k účasti na
dalších plánovaných aukcích.
-red-

Knihovna pro vás

Úspěch žáků ze Šalounovy
Středisko volného času Ostrava ocenilo ve výtvarné
a keramické soutěži s názvem Tajemný svět barev práce
čtyř žákyň prvního a druhého stupně ze Základní školy
Šalounova. Z dvě stě padesáti přihlášených prací obdržely diplomy a hodnotné ceny Erika Balážová a Ida
Cínová, obě ze šesté třídy, Dominika Hanzlíková z osmé třídy a Eva Bangová z páté třídy. Jejich vítězné práce můžete vidět ve Středisku volného času v Ostravě
v Ostrčilově ulici.
Libuše Hermannová, ředitelka školy



Leden v knihovně

• Od pátku 6. ledna můžete zhlédnout novou výstavu Cigán sa ně prevelice lúbí. Vystavované plakáty a propagační materiály s romskou tematikou byly
zapůjčeny z Muzea romské kultury v Brně. Výstava
potrvá do 28. února.

Děti, pokud se chcete dovědět, jak to vypadá Na návštěvě v psí
boudě, přijďte do knihovny ve čtvrtek 19. ledna od 15 do 16 hodin.
Srdečně zve a na setkání s vámi se těší
Eva Chudejová a kolektiv knihovny

• Hrátky s fotkami budou náplní již třetí výtvarné dílny, která je
určena rodičům s malými dětmi. Pro velký zájem se výtvarná dílna Mami, tati, vyrobíme si! uskuteční v úterý 24. ledna ve dvou
časech: dopoledne od 10 do 11 hodin a odpoledne od 14 do 15
hodin.
• V první polovině roku 2012 bude probíhat projekt
SUPERČTENÁŘ, který je zaměřen na podporu čtenářství. V rámci
projektu budou každý měsíc pro děti připraveny kvízy, výtvarné dílny, čtení netradičními metodami, malovací doplňovačky a rozmanité miniaktivity.
V průběhu ledna se děti mohou zapojit do luštění kvízu Pes má
čtyři rohy.

Přejeme vítkovické knihovně mnoho vnímavých a nadšených čtenářů i v roce 2012!

Pracovníkům radnice a obyvatelům obvodu Vítkovice přeji naději
do každého dne nového roku, vědomí, že k tomu, aby vzniklo něco
krásného, nemusí být všechny podmínky ideální. Neměli bychom
také zapomínat na to, že to důležité vidíme srdcem, to důležité je
očím neviditelné.
Díky spolupráci s obcí se mohlo v minulém roce uskutečnit mnoho kulturních a společenských akcí. Knihovna získala od Úřadu
městského obvodu Vítkovice finanční dar na nákup společenských her a výtvarného materiálu pro děti. Nově naladěný klavír
umožnil několik zajímavých koncertů a uskutečnila se i slavnostní

vernisáž výstavy „le Paysage“ Pavla Samlíka a oblíbená mikulášská nadílka pro malé čtenáře. Mezi zdařilé akce, které rovněž
podporuje radnice, patří i setkávání obyvatel Vítkovic „My, co tu
žijem pospolu“, jež se loni odehrálo hned dvakrát. Zajímavá byla
i Petropavlovská pouť, na které nám bylo umožněno prezentovat
činnost knihovny. Velmi si cením času, vstřícnosti a ochoty pana
starosty Petra Dlabala, místostarosty Leoše Adamíka, paní Lenky
Kocierzové, akademického malíře Karola Hercíka a dalších, kterým bych tímto chtěla poděkovat za účast na našich akcích. Těším
se na další spolupráci v novém roce.
Eva Chudejová
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Přání do nového roku
Zástupců společností a organizací sídlících na území
obvodu jsme se zeptali, co přejí Vítkovicím a obyvateRichard Váňa, zástupce ředitele pro
operační a krizové řízení Městské policie Ostrava: K úspěšnému plnění úkolů
Městské policie Ostrava je stěžejní dobrá
spolupráce s úřady jednotlivých městských
obvodů. Zaměstnanci Úřadu městského
obvodu Vítkovice a představitelé místní
samosprávy jsou vždy vstřícní k podnětům a požadavkům okrskářů a vedoucích
zaměstnanců. Vzájemně spolupracujeme
při odstraňování komunikačních závad,
asistujeme při úkonech jednotlivých odborů, zejména úseku bytového hospodářství,
i při provozu heren, tržnic, autoburzy a podobně. Zabezpečujeme veřejný pořádek při
akcích, na kterých se vyskytuje větší množství občanů, a které nemalým způsobem zasahují i do života obvodu Vítkovice. Například
jde o Petropavlovskou pouť, sportovní
události na Městském stadionu Vítkovice
Aréna, kde jde zejména o Zlatou tretru
a Mistrovství Evropy v atletice do 21 let,
o kulturní, společenské a sportovní akce
konané v ČEZ Aréně. Dle požadavků zastupitelů se zúčastňujeme také zasedání
obecního zastupitelstva, kde jsme připraveni zodpovídat dotazy přítomných členů
zastupitelstva i hostů z řad občanů.
Společně s představiteli místní samosprávy připravujeme možnosti rozšíření kamerového systému, který monitoruje vytipovaná veřejná prostranství v obvodu Vítkovice,
a jehož vyhodnocovací stanoviště se nachází na pracovišti městské policie v ulici
Lidické. Na tomto pracovišti v současnosti
působí celkem 28 strážníků, kteří plní úkoly jak v obvodu Vítkovice, tak i v rámci celé
oblasti. V příštím roce nás mimo již jmenované úkoly čeká navíc avizované přestěhování fotbalového klubu FC Baník Ostrava,
který své domácí zápasy nového ročníku
1. ligy bude hrát na Městském stadionu
Vítkovice Aréna, a taktéž konání multikulturního festivalu Colours of Ostrava v Dolní
oblasti Vítkovic.
Do nového roku bychom chtěli všem zaměstnancům radnice městského obvodu
Vítkovice, voleným zástupcům a občanům
obvodu popřát mnoho úspěchů, zdraví,
osobní spokojenosti a pocitu bezpečí.
Jakub Sedláček, X-Media servis:
Obvodu i občanům bych za nás rád popřál
vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí v roce
následujícím a hlavně pozitivní myšlení,
které budeme zajisté v tomto roce nutně
potřebovat. A to už kvůli obrovskému přívalu špatných zpráv, o jejichž relevanci
lze možná s úspěchem pochybovat. Je
třeba dobře vážit svá rozhodnutí, ale bylo
by fatální chybou podlehnout depresi, uzavřít se, nerozvíjet své plány a jen čekat, co
přijde.

lům obvodu do nového roku a jak hodnotí spolupráci
s vítkovickou radnicí?

Tomáš Řežáb, zástupce ředitele Střední
průmyslové školy Ostrava-Vítkovice:
Radnici, obci i občanům bych popřál mnoho úspěchů, radosti z obyčejných, i zdánlivě malých úspěchů, spoustu vzájemné
tolerance a porozumění a zejména to, aby
náš obvod vzkvétal. Spolupráce školy s obcí se rozvíjí v mnoha oblastech. Naši studenti a zaměstnanci se snaží pomoci obci
při organizaci různých akcí, naposledy šlo
o Den studentů, obec nám pomáhá při slavnostním vyřazování studentů, při organizaci
výstav a soutěží. V březnu letošního roku
organizujeme pod záštitou pana starosty
a za pomoci obce mezinárodní soutěž Den
strojařů. Studenti strojírenských škol z České republiky, Slovenska a Polska už nyní
pracují na vyřešení konstrukčního problému
z praxe. Tým, který podle vyjádření poroty
složené z odborníků regionálních firem vyřeší tento úkol nejlépe, si odnese hodnotné
ceny.
Oldřich Zvolánek, výkonný ředitel SSK
Vítkovice: Přeji radnici, aby se obvod neustále rozvíjel tak, jako v roce 2011, aby se
občanům ve Vítkovicích dobře žilo. Změny
jsou za poslední rok viditelné, mnohé ulice,
které působily nepříjemně, jsou v pořádku.
Tak ať se daří dále. Naše organizace spolupracuje s radnicí již léta v oblasti sportovních aktivit. Největším kouskem, který
se nám povedl, bylo otevření víceúčelového hřiště s umělým povrchem v Lidické
ulici, spolupracujeme ale i při Zlaté tretře
a dalších akcích, které se konají v obvodu
Vítkovice. Přejeme si, aby spolupráce pokračovala ve stejně příjemném duchu jako
doposud.
Petr Maršálek, předseda oddílu boxu
TJ Sokol Vítkovice: Přejeme do roku 2012
zdejší radnici hlavně co nejnižší výskyt pouliční kriminality, obci spokojenost občanů
s místem bydliště, občanům hlavně zdraví
a hodně úspěchů v osobním i profesním životě a dětem a mládeži kromě vynikajících
školních výsledků také mnoho radosti ze
smysluplného využití volného času.
Jana Smutná, ředitelka Mateřské školy
Prokopa Velikého: Radnici i obci přejeme,
aby se podařilo všechno, co přispěje k rozkvětu obvodu, aby se v něm všem dobře
žilo. Občanům pak hlavně zdraví a spokojenost. A pokud mohu hodnotit spolupráci
mateřské školy s radnicí, je velmi dobrá. Ze
vzájemné spolupráce bych nejvíc chtěla vyzvednout Petropavlovskou pouť. V novém
roce se chystáme za podpory obce zorganizovat hned několik akcí, které se týkají
především dětí. Tou nejlákavější bude jistě
jako každý rok dětský den.

Hana Vaňková, spolumajitelka firmy
Truhlářství a sklenářství Hranol: Radnici,
obci a jejím občanům přeji vzájemnou lásku, přátelství a toleranci. Jsme lidé, buďme
lidmi a chovejme se jako lidi. Usmívejme se
a život bude veselejší i v těžkých dobách,
kdy jsme třeba bez práce nebo nemocní.
Úsměv je zadarmo a někdy aspoň trochu
potěší. Naše firma je se zaměstnanci radnice v častém kontaktu. Zejména s odborem
komunálních služeb, dopravy a bytového.
Provádíme drobné stolařské práce v bytech,
výměny podlah, kuchyňských linek. V bytech
se potkáváme s dalšími řemeslníky, kteří
mají také sídlo ve Vítkovicích. S těmito firmami spolupracujeme i na jiných zakázkách...
Tím chci říci, že tak to má být. Radnice dává
práci místním malým firmám, místní firmy
mezi sebou spolupracují, mezi všemi vládne
vzájemná důvěra. Lidé se navzájem znají,
pomáhají si nebo si alespoň poradí. Musím
také říci, že zaměstnanci naší radnice vyvracejí zažitou představu protivných úředníků. Opak je pravdou. Kromě již zmíněného odboru komunálních služeb, dopravy
a bytového máme také výbornou zkušenost
s vedoucí oddělení stavebního úřadu paní
Adamíkovou. S tak ochotnou a příjemnou
úřednicí je radost cokoliv vyřizovat.
Hana Ježková, ředitelka Domova
Sluníčko: Radnici a jejím představitelům
přeji dostatek financí na další zvelebování obce ku prospěchu občanů. Občanům
pak, aby si vážili toho, co pro ně obec dělá,
a hlavně pevné zdraví, šťastné vkročení do
nového roku, úctu k sobě i k druhým. Přeji
všem, aby byli schopni najít si v každém dni
kousek pozitivního, co pomůže překonat i ty
horší chvíle, které přijdou.
Náš Domov Sluníčko spolupracuje s
radnicí celoročně. Zástupci radnice v čele
s panem starostou loni uspořádali s našimi klienty u příležitosti jejich narozenin dvě
setkání s bohatým kulturním programem
a dárky. Nechyběli ani při oslavách stých
narozenin naší klientky, obyvatelky obvodu
Ostrava-Vítkovice. Formou sponzorského
daru financovali pro naše klienty předvánoční vystoupení mužského pěveckého
sboru Vítkovice. Velmi kladně hodnotíme
i spolupráci s kronikářkou paní Lenkou
Kocierzovou, například při přípravě devadesátých oslav akademického malíře pana
Sedlíka, a spolupráci s vítkovickým zpravodajem, do kterého pravidelně přispíváme informacemi o dění v našem domově.
V neposlední řadě chci poděkovat vedoucí odboru sociálních věcí a zaměstnancům
odboru za vstřícnost při vyřizování záležitostí našich klientů. Jsem přesvědčena, že
naše skvělá spolupráce bude pokračovat
i v roce 2012.
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�Všimněte si!

Pozor na podvodníky!

V současné době se vyskytly případy,
kdy podomní prodejci navštěvují majitele
bytů a s odkazem na vyhlášku č. 23/2008
Sb., která nabyla účinnosti v červenci 2008,
upozorňují, že ve vyhlášce je zmíněna povinnost pořídit si autonomní hlásič požáru.
V souvislosti s tím nabízejí své služby, za
něž požadují částky v hodnotě několika tisíc korun.
Ano, je pravda, že majitelé rodinných
domů, staveb pro rodinnou rekreaci, staveb
ubytovacích zařízení, staveb zdravotního

zařízení a sociální péče musí tyto prostory
vybavit autonomní detekcí požáru – hlásiči
požáru, ale týká se to pouze případů novostaveb, u kterých byla projektová dokumentace vypracována po účinnosti citované vyhlášky. Kromě toho nejjednodušší
hlásič požáru lze pořídit i za 300 korun a
instalaci zvládne i kutil amatér. Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje
doporučuje při jednání s firmami nabízejícími po domech instalaci hlásičů požáru obezřetnost. Pokud byste měli jakoukoliv po-

chybnost o nabízeném
zboží nebo službách
v této oblasti, můžete
se obrátit na nejbližší hasičský záchranný
sbor s konkrétním dotazem. Více informací
o požárních hlásičích a
dalších prostředcích požární ochrany naleznete
na www.hzsmsk.cz.
Prevence HZS MSK

Vítkovická nemocnice má novou ředitelku

Vaše zdraví
Pojištění při nákupech
Po otevření zcela nového vchodu
do Avion Shopping
Parku se zdvojnásobila návštěvnost
pobočky České průmyslové zdravotní
pojišťovny (ČPZP),
která se v tomto ostravském nákupním
centru nachází už dva roky. Jako jediná ze sítě osmdesáti kontaktních míst ČPZP je otevřena sedm dní v týdnu
od 10 do 21 hodin. Pobočka bývá nejvytíženější mezi 17.
a 19. hodinou. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
se sídlem ve Vítkovicích patří s více než 737 tisíci klientů
mezi tři největší zdravotní pojišťovny v republice.

Vedení Vítkovické nemocnice se ujala od počátku ledna nová ředitelka.
Stala se jí Marie Marsová, která doposud pracovala jako lékařská ředitelka
společnosti Středomoravská nemocniční. Na postu vystřídala Petra Uhliga,
který nadále zůstává v managementu společnosti Agel.

Dětská kardiologie ve fakultní nemocnici
Jen za první rok fungování nového Oddělení dětské kardiologie ve Fakultní
nemocnici Ostrava zde lékaři stihli provést zhruba 3500 ultrazvukových vyšetření dětí od narození do osmnácti let věku pacienta a minimálně 1500
prenatálních vyšetření těhotných maminek. A k tomu samozřejmě další
funkční vyšetření, jako je zátěžové EKG, monitorování, nakloněné roviny
a jiné. „V našem kraji byla až donedávna péče o kardiologicky nemocné děti
roztříštěná a mnohdy byly tyto děti zbytečně posílány na vyšetření, která
umíme udělat i tady, až do Prahy, případně do Brna. I proto jsme opravdu
rádi, že se nám podařilo centralizovat i tuto oblast,“ komentuje začátky specializovaného pracoviště primář Oddělení dětské a prenatální kardiologie
FNO Tomáš Gruszka. Oddělení poskytuje péči dětem s vrozenými a získanými onemocněními srdce a oběhové soustavy jak formou ambulantní, tak
i formou hospitalizace v lůžkové části Kliniky dětského lékařství FNO.

Vojáci i jednotka aktivní zálohy se představí občanům
Dne 21. ledna pořádá Krajské vojenské velitelství Ostrava ve
spolupráci s Univerzitou obrany Brno prezentační akci Armády
České republiky. Akce proběhne v Avion Shopping Parku Ostrava
v době od 13 do 17 hodin. V jednotlivých blocích budou na pódiu
předvedeny ukázky bojových umění, vojenského lezení, zásahu
speciálních jednotek. Ve všech prostorech budou expozice jednotek ozbrojených sil, působících na teritoriu kraje, včetně ukázky
činnosti vojenské policie nebo výstavky nejmodernějších ručních
zbraní. U hlavního vchodu přivítá návštěvníky ukázka současné

Projekt AutoNet
Střední škola technická a dopravní
Ostrava-Vítkovice, se do projektu AutoNet,
nová kvalita výuky v autooborech na
středních školách s efektivním využitím
prostředků ICT, CZ.1.07/1.1.07/02.0141,
jehož realizace začala v září roku 2009,
zapojila ve spolupráci s firmou Poe Educo
a dalšími šesti středními školami. Cílem
bylo zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, aktualizace výukových me-
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armádní bojové techniky. Součástí programu je vystoupení hudby vojenského uměleckého souboru Ondráš. V rámci celého odpoledne budou mít zájemci příležitost seznámit se s možnostmi
a podmínkami studia na Univerzitě obrany Brno. Součástí propagace bude i představení jednotky aktivní zálohy krajského
vojenského velitelství, kam mohou vstupovat občané kraje, kteří
mají zájem o vojenství a chtějí se podílet na pomoci svému městu
a kraji v krizových situacích. Akce se bude konat ve spolupráci
s městem Ostravou a hejtmanem Moravskoslezského kraje.

tod s využitím výpočetní techniky. Projekt
AutoNet, který je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky,
je zaměřen na obory, ve kterých je vyučována konstrukce vozidel. Střední škola
technická a dopravní zpracovala témata
s názvy Klimatizace, Elektronické systémy
brzd a podvozku a Geometrie. V současné
době se do pilotního ověřování zapojilo
nebo v průběhu školního roku zapojí 520

žáků Střední školy technické a dopravní.
Žáci mají zpřístupněny výukové materiály
všech témat.
V rámci projektu jsou také realizovány
odborné exkurze, byl také vytvořen funkční model klimatizačního okruhu na vozidle,
kdy komponenty modelu byly financovány
z projektu.
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