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Příloha SŠTD Ostrava-Vítkovice

Vítkovický zámek na ilustrační fotografii Jiřího Zerzoně patří po provedené rekonstrukci
k nejpůvabnějším stavbám obvodu.

P.F. 2013

Přejeme krásné vánoční svátky všem, kteří žijí
ve Vítkovicích, i těm, jež mají k Vítkovicím pozitivní
vztah, zajímají se o to, jak náš obvod prosperuje.
Ať si každý najde chvíli na své blízké i na zamyšlení se nad tím, co se mu letos povedlo a co by
ještě mohl zlepšit. Ať každý vstoupí do nového
roku šťastně a s myslí otevřenou všemu dobrému
a přínosnému. Kéž se každému v roce 2013 splní všechna rozumná a dobře myšlená přání! My

můžeme obyvatelům Vítkovic, a nejen jim, slíbit,
že radnice se bude v rámci svých možností snažit
naplňovat přání, která souvisejí se stále příjemnějším životem ve Vítkovicích. Chceme, aby se lidem
v našem obvodě dobře žilo, aby tady byli spokojeni, a děláme pro to vše, co je v našich silách.
Stejné to bude i v novém roce, do kterého všem
přeji pevné zdraví. Protože je-li zdraví chatrné, ke
spokojenosti a pocitu štěstí nepomohou ani chodníky ze zlata!
Za Úřad městského obvodu Vítkovice
starosta Petr Dlabal

Zápisy do prvních tříd
Zveme rodiče s dětmi narozenými od 1. září 2006 do 31. srpna 2007 k zápisu do první třídy. Zápis
pro školní rok 2013/2014 do ZŠ Halasova 30 se koná na stejné adrese 15. ledna 2013 od 14 do
17 hod. Zápis do ZŠ Šalounova 56 v dané škole proběhne 16. ledna 2013 od 12 do 16 hodin. Rodiče
by s sebou měli k zápisu vzít rodný list dítěte, průkazku zdravotní pojišťovny a svůj občanský průkaz.

Mikuláš,
jak má být
Ve středu 5. prosince
dorazil za vítkovickými
dětmi do společenského
sálu v Rothschild Palace
Mikuláš i s doprovodem.
Fotoreportáž z akce, připravené Komisí školství,
kultury, tělovýchovy a
mládeže ve spolupráci s
Radou městského obvodu Vítkovice, přinášíme
na straně 4.

Nepřehlédněte
Přímá volba
prezidenta

Zrušení úředního
dne

Přejeme šťastné Vánoce
a nádherný nový rok

Přímá volba prezidenta
České republiky proběhne ve dnech 11. a 12.
ledna 2013. Více informací naleznete na stranách 2 a 3.

V pondělí 31. prosince 2012
bude z technických důvodů zrušen úřední den Úřadu městského obvodu Vítkovice na Mírovém
náměstí 1 i odboru sociálních
věcí v ulici Zengrově 14.

Ať po celý rok 2013 držíte v rukou jen ty správné karty, jejichž esy budou láska, harmonie, zdraví a štěstí.
Ať mezi trumfy nechybí humor, přátelé, pohoda a pocit,
že právě prožíváte nejlepší okamžiky svého života!

www.ostrava-vitkovice.eu

Za redakci vedoucí redaktorka zpravodaje
Lenka Gulašiová
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STATUTÁRNÍ M�STO OSTRAVA
M�STSKÝ OBVOD VÍTKOVICE

OZNÁMENÍ

o dob� a míst� konání volby prezidenta �eské republiky

Starosta statutárního m�sta Ostravy, m�stského obvodu Vítkovice, podle § 34 zákona �. 275/2012 Sb., o volb� prezidenta republiky a o zm�n� n�kterých zákon�,
1. Volba prezidenta �eské republiky se uskute�ní
2. Místem konání voleb

oznamuje:
v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 12. ledna 2013 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

ve volebním okrsku �. 251

je volební místnost v PORG - gymnáziu a základní škole, o.p.s., Rostislavova 7,
Ostrava-Vítkovice
pro voli�e podle místa, kde jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu:
Dehtová
7, 9
Franklinova
2
Holubova
3, 9, 11, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28A, 30, 31, 37
Ko�enského
3, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 33, 35, 39, 41, 42,
43, 45
Maixnerova
7, 9, 11
Me�nikovova
4, 8, 10, 12, 17, 19
Pasteurova
4, 9
Rostislavova
2, 4, 6, 10, 14, 17, 20, 21, 22
Ruská
120, 121, 125, 131
Sovova
4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16
Svatoplukova
20, 22, 26, 28, 34
Syllabova
5, 9A, 9B, 10, 10A, 11, 12, 16A, 17, 17A, 19, 19B,
19D, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34
Štramberská
2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 21,
23, 29, 29A, 31, 37, 41, 43A, 43B, 43C, 43D
Thomayerova
7, 9, 13, 17, 26, 28
U Cementárny
1, 3, 7, 9, 11A, 13, 14, 15, 17, 29, 31
Vrázova
5, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26,
27, 28, 34, 36, 37, 39, 40, 42
Závodní
96, 98, 135, 137
ve volebním okrsku �. 252

je volební místnost v Základní škole, p. o., v budov� Halasova 30, Ostrava-Vítkovice

pro voli�e podle místa, kde jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu:
Halasova
6, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 23, 26, 32
Jeremenkova
1, 5, 11, 13, 16, 19, 21
Kutuzovova
5, 6, 8, 13, 19, 21, 25, 29, 31
Mírová
23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36A, 36B, 38, 39, 41
Mírové nám�stí
1
nám. J. z Pod�brad 2, 3, 14, 15
Obytná
5, 6, 9
Prokopa Velikého
5, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 33, 34, 38, 40
Ruská
25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 37A, 38, 39
Šalounova
18, 26, 30, 33, 35, 37, 59
Tržní
2, 3, 4, 4A, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Zalužanského
2, 5, 9
ve volebním okrsku �. 253

je volební místnost v Dom� zvláštního ur�ení, Ocelá�ská 16 (vchod z ulice Obránc�
míru) Ostrava-Vítkovice
pro voli�e podle místa, kde jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu:
Bivojova
1, 10, 12, 14
Erbenova
1, 5, 6, 8, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 37A
Lidická
1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13A,
14, 15, 17, 18, 19, 21, 21A, 24, 25, 26, 27, 29, 50, 52, 55, 56
Výstavní
108, 126
Šalounova
7, 8, 10
Zengrova
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

ve volebním okrsku �. 254

je volební místnost v Základní um�lecké škole dr. Leoše Janá�ka, Lidická 56,
Ostrava-Vítkovice
pro voli�e podle místa, kde jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu:
Erbenova
47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 74A,
76, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 107, 109
Jeremen. osada 3, 5, 96, 98
Ková�ská
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Meziuli�ní
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Nerudova
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15A, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30,
34, 35, 39, 39A, 40, 42, 43, 48,
Obránc� míru
7, 7A, 10, 11A, 14, 15, 15A, 17, 18, 19, 19A, 22, 24, 24A, 25,
26, 27, 35, 37, 38, 38A, 39, 39A, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 52, 55,
57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74
Rudná
6, 9, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58,
60, 62, 64, 66
Tavi�ská
10A, 12, 14, 17, 22, 24, 25, 30, 32, 34, 42, 45
ve volebním okrsku �. 255

je volební místnost ve St�ední škole technické a dopravní, p. o.,
St�edulinského 8, Ostrava-Vítkovice
pro voli�e podle místa, kde jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu:
3, 4, 5, 6, 7, 8
Barbo�ina
Místecká
99
Na Obvodu
21, 23, 25, 27, 45, 47, 49
P�erušená
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Starobní
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29,
31, 33, 35, 37
St�edulinského
3, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 25
U Nádraží
27
Urban�íkova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
Uzav�ená
2, 3, 4, 6, 7, 8
V Sad�
3, 4, 5, 6, 7, 8
Závodní
78, 80
ve volebním okrsku �. 256

je volební místnost v Základní um�lecké škole dr. Leoše Janá�ka,
Lidická 56, Ostrava-Vítkovice
pro voli�e podle místa, kde jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu:
10, 10A, 10B, 16, 18, 23, 23A, 33, 35, 37, 38, 41,
Ocelá�ská
42, 43, 44, 45, 47
Okružní
15, 17, 19, 21, 23, 25
Ryskova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Sirot�í
13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27A, 29, 29A, 39A, 41, 41A,
42, 43, 43A, 44, 45, 45A, 46, 48, 50, 52, 56, 68, 74
Šalounova
43, 45, 45A, 47, 49, 51, 52, 53, 61
Zengrova
20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32A, 32B, 32C, 32D, 33, 35,
37, 45, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74,
76, 77, 77A, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 88A, 89, 90,
91, 93, 93A, 95, 97, 101

3. Voli� po p�íchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní ob�anství �eské republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem �R,
anebo cestovním pr�kazem nebo platným ob�anským pr�kazem. Neprokáže-li voli� svou totožnost a státní ob�anství �eské republiky stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožn�no. Voli�, který hlasuje na voli�ský pr�kaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
4. Voli�i budou dodány 3 dny p�ede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voli� m�že obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voli� m�že požádat ze závažných, zejména zdravotních d�vod� ú�ad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise z�ízena. V takovém p�ípad� okrsková volební komise vyšle k voli�i své dva
�leny s p�enosnou volební schránkou, ú�ední obálkou a hlasovacími lístky. P�i hlasování postupují �lenové okrskové volební komise
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
6. V p�ípad� konání II. kola volby prezidenta �R se tato uskute�ní v pátek dne 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a sobotu dne 26. ledna 2013
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voli� obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Ostrava-Vítkovice, dne 30. 11. 2012
Petr Dlabal v. r.
starosta
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Přímá volba prezidenta České republiky

Vážení voliči,
historicky první přímou volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky dne 1. října 2012
svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012 Sb., a tato byla rozeslána dne 3. října 2012. Podle § 3 odst. 1
zákona je tak za den vyhlášení volby prezidenta považován 3. říjen 2012.
Volba prezidenta České republiky se bude konat na území ČR ve dvou dnech. V pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta proběhne v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna
2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky upravuje zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), který musí být voličům ve volební místnosti na jejich žádost
zapůjčen, a vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.
Volba prezidenta republiky bude probíhat v našem městském obvodu v šesti stálých volebních okrscích s čísly a sídly volebních
okrsků:
VO č. 251 – PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s., Rostislavova 7
VO č. 252 – Základní škola Ostrava-Vítkovice, p.o. (budova Halasova), Halasova 30
VO č. 253 – Dům zvláštního určení, Ocelářská 16 (vchod z ulice Obránců míru)
VO č. 254 – Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Lidická 56
VO č. 255 – Střední škola technická a dopravní, p.o., Středulinského 8
VO č. 256 – Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Lidická 56
Upozorňuji voliče volebního okrsku č. 252, že při volbě prezidenta budou hlasovat v nových prostorách Základní školy
v Halasově ulici (budova vedle AHOL - Střední odborné školy, kde voliči hlasovali v krajských volbách na podzim roku
2012).
Zařazení ulic do jednotlivých volebních okrsků a jejich sídla
najdete v oznámení o době a místě konání voleb, které bude
zveřejněno na úřední desce úřadu nejpozději do 27. 12. 2012
a v tomto vydání zpravodaje.
Voličem je občan se státní příslušností České republiky, který
alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém
kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den
konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
Překážkami v právu volit jsou:
a) zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu, nebo
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, který vede úřad.
Každý volič si může v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán
v seznamu, může požadovat doplnění údajů nebo provedení
oprav, a to na ohlašovně úřadu.
Úřad bude rovněž spolupracovat dle zákonem stanovených
termínů se správou nemocnice, s domovy pro seniory na tvorbě
zvláštních seznamů voličů, aby dle zákona umožnil hlasování
i těm voličům, kteří nemají trvalý pobyt v MOb Vítkovice, popř.
budou volit na voličský průkaz.
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta
(příp. druhého kola volby) ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených
zákonem na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území ČR nebo zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Požádat o vydání voličského průkazu může volič již od vyhlášení
volby prezidenta úřad, ohlašovnu. Volič, který se dostavil do
volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
okrskové volební komisi odevzdat.
V případě, že se bude volič v době volby prezidenta zdržovat
v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na zastupitelském
úřadě, má dvě možnosti, jak postupovat, a to zda se jedná
o krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt.
Důležité informace o způsobu hlasovat při volbě prezidenta
České republiky na území České republiky, v zahraničí na
zastupitelském úřadě, ve zdravotnickém zařízení, v zařízení
sociálních služeb, hlasovat na voličský průkaz naleznou
voliči na webových stránkách úřadu www.vitkovice.ostrava.
cz nebo přímo na webových stránkách Ministerstva vnitra
ČR www.mvcr.cz.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Tady chci všem
voličům připomenout, aby si včas ověřili platnost svých osobních
dokladů a vyvarovali se tak nepříjemnostem před hlasováním.
Žádost o vydání nového občanského průkazu nebo cestovního
dokladu podává volič na Magistrátu města Ostravy se sídlem
v ul. Gorkého 2, Moravská Ostrava.
Hlasovací lístky volič obdrží nejpozději 3 dny přede dnem volby,
tj. do 8. ledna 2013. Pokud dojde k jejich poškození nebo
ztrátě, volič obdrží kompletní sadu hlasovacích lístků ve volební
místnosti. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může hlasovací
lístky rovněž obdržet přímo ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo
rodinných důvodů úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují
členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.
Žádám všechny voliče, kteří mají důvod volit do přenosné
volební schránky, aby požádali úřad o možnost takového
hlasování, a to písemně, osobně nebo telefonicky na
ohlašovně úřadu.
V případě, že žádný kandidát nezíská počet hlasů potřebný ke
zvolení, koná se druhé kolo volby prezidenta České republiky,
na území ČR v pátek 25. ledna 2013 a sobotu 26. ledna 2013.
Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby
prezidenta volič obdrží přímo ve volební místnosti.
Vážení voliči, v krátkosti jsem vás seznámila s konkrétními kroky,
které jsou potřebné k řádnému průběhu volby prezidenta republiky,
a v případě nejasností nebo otázek k volební problematice se
můžete obrátit na vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí
a kultury Jiřinu Matějovou, tel. č. 599 453 141, k problematice
volebních seznamů, voličských průkazů a žádosti o přenosnou
volební schránku se můžete obrátit na Alenu Víchovou, ohlašovna
tel. 599 453 139.
Jiřina Matějová, vedoucí odboru OVVaK
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�Mikuláš, jak má být

Sál zaplněný k prasknutí, spousta zábavy, smích a jásot i slzičky strachu, bezpečná
náruč rodičů i odvážná vystoupení mrňousků… Když se díváte do rozzářených očí dětí
a pozorujete spokojené tváře rodičů, víte, že tohle je Mikuláš, jak má být.

Předvánoční koncert
na radnici
Pěvecký sbor, komorní seskupení a sólisté z řad žáků Základní umělecké školy
dr. Leoše Janáčka vystoupí 19. prosince
na Předvánočním koncertu na radnici.
Jak název napovídá, koncert se odehraje
v budově vítkovického úřadu na Mírovém
náměstí. Zahájen bude v 16.30 hodin.

Vítkovická světýlka
Mateřská škola
Prokopa Velikého každoročně
organizuje
pro
děti z celého obvodu lampionový
průvod s názvem
Vítkovická světýlka. Letos jsme se, k velké radosti dětí,
sešli již popáté. Průvod byl opět zakončen
krásným ohňostrojem na Mírovém náměstí.
Doufáme, že jsme všechny touto akcí potěšili a opět za rok na shledanou.

Podzimobraní v dětských
dlaních
Čas krásných
barevných zážitků
a darů přírody přišel i do naší školky. Očichávali a
ochutnávali jsme
ovoce ze zahrad
a zeleninu z polí, pekli, malovali i otiskovali. Plody stromů a keřů jsme horlivě sbírali, poznávali, počítali, ohmatávali i plnili
do skleniček na zimu. Ale ne že bychom
jenom brali! Kaštany a žaludy, které jsme
společně sbírali na vycházkách a děti pak
odpoledne s rodiči i sourozenci, jsme osobně předali panu myslivci – pomůžeme tak
zvířátkům v lese překonat nastávající zimu.
Beseda s panem myslivcem byla zajímavá
i poučná, a všichni jsme se loučili o něco
bohatší – myslivec o několik pytlů s kaštany
a děti např. o pohlazení liščího kožíšku.
Martina Staňková, MŠ Kořenského

Příjemnější život seniorů
Až na jaře první teplejší sluneční paprsky
ozáří doposud nevyužívaný prostor za budovou Domu s pečovatelskou službou v Lidické ulici č. 55, nic nebude bránit tomu,
aby si tady zdejší obyvatelé poseděli třeba
u kafíčka nebo si tu v případě potřeby sušili
prádlo či dokonce ve spolupráci se svými
rodinnými příslušníky vyklepali koberce. To
vše díky rekonstrukci v hodnotě bezmála
milion korun, která byla ukončena 23. listopadu.
„Rok 2012 byl Evropskou komisí vyhlášen jako rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Můžeme tedy říci, že je to
náš dárek obyvatelům domova,“ pozname-
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nává starosta Petr Dlabal s tím, že radnice
se v letošním roce samozřejmě nezaměřila
jen na seniory, ale tradičně pracovala ve
prospěch všech obyvatel obvodu. „Díky
pomoci magistrátu, který nám pomohl zajistit finanční prostředky, jsme mohli nechat
zaizolovat objekt, rekonstruovat kanalizaci,
vydláždit a osadit potřebným mobiliářem
dříve uzavřenou část za budovou a také
upravit zeď, která prostor dělí od sousedního objektu. Podařilo se nám tak zpříjemnit bydlení v domově, jehož součástí je 43
bytů seniorů.“ Starosta oceňuje také vstřícnost sousedící firmy DAV, která umožnila
přístup techniky do jinak uzavřeného pro-

storu za domovem. „Snažíme se dělat hodně pro to, abychom lidem bydlícím v domě
s pečovatelskou službou co nejvíce zpříjemnili život. V říjnu byl například položen
chodník vedoucí směrem k Penny marketu
kolem benzinové pumpy, která s domovem
sousedí. O koupi pozemku na výstavbu
tohoto chodníku jsme dlouho usilovali, nakonec se nám přece jen podařilo se dohodnout se soukromým vlastníkem. Dnes
už se lidé, kteří chtějí jít do Penny marketu,
nemusejí proplétat mezi vozidly na vozovce
a mohou bezpečně dojít tam, kam chtějí.“
-gl-
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Klub seniorů nabízí zábavu i poučení. Přijďte se přesvědčit
V jedné z místností půvabně zařízeného Domu u šraněk plete
několik lidí věnečky a nejrůznější jiné tvary z proutí. Práce utichá ve
chvíli, kdy dovnitř vstoupí skupinka mrňousků a spustí jednu písničku za druhou. Děti z mateřské školy ve Vítkovicích přišly v doprovodu paní učitelky proslunit už tak příjemné odpoledne. Je čtvrtek 22.
listopadu a my jsme navštívili vítkovický klub seniorů.

V rušném odpoledni, kdy je hostům servírován čaj a malým zpěváčkům předávány dárky za krásné vystoupení, není příliš času na
povídání. Paní Marie Kutějová, která klub seniorů vede společně
s paní Eliškou Lantovou, si však několik minut přece jen najde:
„Byly jsme panem starostou a paní Danuškou Bálikovou, vedoucí odboru sociálních věcí, požádány, abychom ve Vítkovicích opět
oživily tradici klubu důchodců. Ten měl dříve zázemí v Ocelářské
ulici, ale jeho činnost byla vlivem okolností na delší dobu přerušena. Odbor sociálních věcí sice pro vítkovické seniory organizoval
různé akce, ale ty při vší dobré vůli nemohly nahradit pravidelnou
činnost klubu.“
Nyní se vítkovický klub seniorů schází každý týden, pravidelně
ve čtvrtek od 14 do 16 hodin. „Dostali jsme k dispozici nádherné
prostory v Domě u šraněk,“ chválí skvělé zázemí s příjemnou at-

Josef Vojtek z kapely Kabát navštívil
děti ve Vítkovické nemocnici
V listopadu navštívil dětské oddělení Vítkovické nemocnice
frontman skupiny Kabát Josef Vojtek. Dětem rozdal speciální
kiwanis panenky. Jde o čistě bílé látkové panenky, jež dostane
každé dítě, které zavítá na dětské oddělení. Panenku si malí pacienti mohou vymalovat a pojmenovat. Hračka je pomocníkem
při komunikaci lékaře s dítětem. Lékař může díky ní dítěti ukázat,
jaká vyšetření ho čekají. Dítě pak lépe snáší průběh léčby.

mosférou paní Kutějová. „Někteří senioři, ženy i muži, se k nám už
naučili přicházet, zdejší prostředí je velmi oslovilo, cítí se tu dobře.
Přichází k nám pán, jenž sbírá bylinky, které my sušíme a rozdáváme členům klubu, lidé přicházejí s různými náměty na další činnost.
Ozývají se nám i senioři z jiných obvodů, bývalí Vítkováci, táhne
je to zpátky. Naše dveře jsou otevřeny všem, kteří hledají zábavu
i poučení, těší se na společnost jiných lidí a jsou ochotni se zapojit
do našeho pestrého programu.“ Ten barvitý a různorodý opravdu je. V prvopočátcích existence klubu byli senioři seznámeni
s Domem u šraněk a se vším, co nabízí, viděli film o historii Vítkovic,
vyráběli vánoční přání i sádrové odlitky vánočních ozdob. Právě
dílna si získala největší popularitu… „Velice nám pomáhá podpora
ze strany odboru sociálních věcí i spolupráce s Mateřskou školou
Prokopa Velikého,“ pokračuje Marie Kutějová. „Těšíme se nejen
na vystoupení dětí, ale také na to, s jakými novými nápady přijdou zručné a zkušené učitelky. Tentokrát na vánoční dílnu přinesly
výrobky z papíru, které budeme později zdobit vánočními motivy,
a také naše hosty učí, jak s tímto materiálem pracovat a vlastnoručně si vyrobit něco pěkného na zeď nebo na adventní stůl.“

V posledním listopadovém týdnu klub seniorů zorganizoval zájezd na vánoční trhy v Krakově, paní Kutějová s paní Lantovou připravují besedy ve spolupráci s policií (jedna z nich se například
týká bezpečnosti při vánočních nákupech), naplánována je výstava
vánočních výrobků i předvánoční posezení. A dalších tipů je víc
než dost. Vítkovické seniory čeká další promítání filmů, návštěva
vítkovického zámku i Dolních Vítkovic, členové klubu byli pozváni
do Galerie Mlejn… „Nudit se určitě nebudeme. A rádi přivítáme ty,
které program i možnost poznat nové přátele zaujme,“ zvou k návštěvě klubu seniorů paní Marie Kutějová a Eliška Lantová.
Lenka Gulašiová

Tříkrálová sbírka 2013 bude v Ostravě a okolí probíhat ve dnech
1. až 14. ledna 2013. Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou sv. Alexandra.
Sbírka je jednou z možností, jak pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Projekty jsou zaměřeny na hospicové služby, přímou
hmotnou humanitární pomoc pro osoby bez přístřeší v Ostravě, na
podporu Poradny Charity Ostrava určenou pro lidi v nepříznivé životní situaci, pro rozvoj chráněných dílen a podporu chráněného
bydlení. Šedesát pět procent z výtěžku se vrací zpět do míst, kde
byly peníze vykoledovány (oblastní charity a farnosti). Zapojte se
do akce pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.
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Knihovna pro vás
Prosinec v knihovně

Pondělí 10. prosince 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost –
Vánoce ve Vítkovicích
Úterý 11. prosince 10.00 – 12.00 předvánoční den pro maminky s dětmi
(tatínci vítáni)
Čtvrtek 13. prosince 14.00 – 16.00 klub seniorů – výstava vánočních výrobků
Úterý 18. prosince klub seniorů – vánoční večírek – místo konání bude upřesněno
Středa 19. prosince 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost –
Vánoce ve Vítkovicích
Kontakt: Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice, tel. 599 453 246, 732 709 134,
e-mail: dum.jeremenkova13@atlas.cz, www.ostrava-vitkovice.eu
Poznámka red.: Změna programu vyhrazena.

Jen tak – fotografie

Do 14. ledna 2013 potrvá v galerii Domu u šraněk výstava fotografií vítkovického rodáka
Tomáše Sládečka. Vidět je můžete v době, kdy je dům zpřístupněn veřejnosti (viz program
Domu u šraněk), nebo po domluvě (tel. č. 732 709 134).

Zalistujte si...
Anička, žabičky a jejich
přátelé

Máte doma malého školáka a začínajícího
čtenáře? Pokud ano, pak právě vám je určen tento tip. Malá Anička jednoho léta zažije neuvěřitelné dobrodružství. Skamarádí
se totiž se žabkami ze svých holínek a zjistí, že ožijí, když si to přeje. A hraje si nejen s nimi, ale také s jedním neobyčejným
tvorem, který se narodil v trávě za starou
kůlnou. Všem se pak začnou dít neuvěřitelné věci. Knížka s názvem Anička, žabičky
a jejich přátelé z edice Už umím číst láká ke
společnému čtení rodičů s dětmi. Její autorkou je Lenka Kosková-Třísková, půvabné ilustrace vytvořila Andrea Tachezy.
Jarmila Košťálová


Zimoděj

Terry Pratchett, to je jméno autora zaručujícího legraci, promyšlenou parodii
mnoha literárních žánrů s fantasy v čele
a v neposlední řadě také inteligentní zápletku. Nejinak je tomu i v případě knihy
Zimoděj, ve které se již potřetí setkáváme s mladičkou čarodějkou Toničkou
Bolavou. Naší hrdince je právě třináct let,
a to je v životě nejen čarodějky zásadní
věk. Přicházejí první lásky, nesmělé polibky a tak dále. Bohužel v případě Toničky si
na ni dělá zálusk Zimoděj. Ovšem následky jejich rande by byly značně katastrofální.
Od smrti naší hrdinky po věčné zamrznutí
celé Zeměplochy. Na scénu tedy přichází
stará garda s Bábi Zlopočasnou v čele. Je
načase nakopat pár rampouchů!

Jesličky svatého Františka
V kostele sv. Václava v Ostravě se ve dnech
18. a 19. prosince v 18.00 hod. a 26. prosince ve
14.00 hod. odehraje vánoční hra Jesličky svatého
Františka, která se už stala tradiční součástí ostravských Vánoc. V inscenaci, která je určena obecenstvu od pěti až do sta let, účinkují děti i dospělí.
Vánoční hra se zpěvy skladatele Pavla Helebranda
je inspirována příběhy a událostmi ze života svatého Františka z Assisi, který se v moderní době stal
patronem ekologů. Vstupenky jsou v prodeji už od
listopadu v Ostravském informačním servisu.
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Petr Schink

● V čase předvánočním pro
vás vítkovická galerie MaM
připravila výstavu fotografií
Marie Cudrákové a Jiljího
Flanderky s názvem Toulky
krajem. Pojďte se tedy po
celý prosinec toulat přírodou a zapomeňte na chvíli
na zmatek a shon, tak příznačný pro tuto dobu.
● Virtuální univerzita 3.
věku uzavírá na zimní období své brány. Poslední
přednáška se konala ve středu s magickým datem 12. 12. 2012. Číselnou řadu narušila jen tradiční 13. hodina odpolední. Na
své spolužáky i nové zajímavé přednášky
se můžete těšit příští rok v únoru.
Akce pro děti
● V termínu od 3. do 5. prosince knihovna hostila nezvyklého návštěvníka – robota
Advee, který zaujal nejen místní studenty,
ale i dospělé zvědavce.
● Věrní dětští čtenáři byli po zásluze odměněni během Mikulášského odpoledne
ve čtvrtek 6. prosince v 15.00 hodin.
● V prosinci jistě nesmí chybět dětská
dílna zaměřená na vánoční tematiku. Ta
naše se bude jmenovat Papírové Vánoce,
ačkoliv papír jistě nebude jediné médium,
se kterým budeme pracovat. Všechny šikovné děti čekáme v úterý 11. prosince
ve 14.30 hod.
● Stránkami zajímavých dětských knih si
zalistujeme po dva pátky 14. a 28. prosince vždy v 15.00 hod. během již zavedeného Prima čtení.
● A nakonec je tu upozornění pro všechny
slečny i holky, které by se rády pravidelně
setkávaly v nově vznikajícím knihovnickém
klubu. Ve středu 19. prosince ve 14.30
hod. budou u nás vítány všechny dívky ve
věku 12 až 16 let se zájmem o dobré knížky i o svět kolem nás.
Za celý kolektiv knihovny přeje všem
současným i budoucím čtenářům pohádkově bílé Vánoce a šťastný nový
rok vedoucí pobočky Kateřina Ševčíková

Souznění 2012
Čtrnáctý ročník mezinárodního festivalu adventních
a vánočních zvyků, koled
a řemesel Souznění 2012 se
ve dnech 13. až 16. prosince odehraje ve Václavovicích, Frýdku-Místku, Kozlovicích (Beskydy)
a v Ostravě. Návštěvníky čekají multižánrové
koncerty a vystoupení uměleckých souborů
i doprovodné výstavy, ukázky uměleckých
řemesel a filmová projekce. Více informací
naleznete na www.souzneni-festival.cz.
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Životní úspěch přišel ve 46 letech
Osmnáctinásobný mistr republiky v benchpressu a čtyřnásobný mistr Evropy masters
v letech 2005, 2007, 2010 a 2011. To jsou
jen ty největší úspěchy dnes již 47letého
Jiřího Kati, rodáka z Opavy. Do 45 let se
mu nepodařilo vybojovat žádný český rekord ani masters, to se však v roce 2010
zlomilo a pan Jiří vytvořil hned pět českých
rekordů v kategorii do 90 kg, včetně rekordu na MČR mužů. O rok později se dostal
do váhové kategorie do 93 kg, v níž se mu
podařilo vytvořit celkem jedenáct českých
rekordů. Posbíral všechny rekordy šampionátů jak v rámci benchpressu, tak silovém
trojboji, masters i mužů. Doslova životním
výkonem bylo nedávné zvednutí 252,5 kg,
což byl absolutní český mužský rekord jak v
kategorii do 93 kg, tak i ve všech váhových
kategoriích. A toto se panu Jiřímu podařilo
ve 46 letech! Právem se tak dostal do desítky nejlepších vítkovických sportovců roku
2011…
„Výkonu 252,5 kg si cením více než titulu
z mistrovství Evropy masters (což je mis-

trovství nad 39 let), protože s tímto výkonem bych mohl závodit i s muži. Jen pro
srovnání, kdybych tento výkon podal na ME
mužů v benchpressu nebo silovém trojboji,
získal bych stříbrnou medaili, a to i na mistrovství světa mužů v trojboji. A pokud bych
závodil na ME masters v trojboji, vybojoval
bych zlato. Já jsem však závodil jen v rámci ME masters v benchpressu,“ vysvětluje
Jiří Kati, který si silový trojboj a benchpress
vybral proto, že již v minulosti dělal benchpress v rámci své atletické kariéry. „Zhruba
ve 29 letech, kdy jsem oficiálně skončil
s atletikou, jsem založil oddíl silového trojboje v Opavě a v roce 1994 jsem absolvoval
svůj první závod,“ vzpomíná na své začátky Jiří. „Ze začátku jsem trénoval čtyřikrát
týdně, ale časem jsem tréninky zmírnil jen
na dva týdně, aby tělo stíhalo regeneraci.
Jinak se člověk zregeneruje ve 25 letech,
jinak ve 47 letech. Sportoval jsem vždy při
práci, sport nikdy nebyl mým zaměstnáním,
i proto je běhání a posilování mým největším koníčkem a relaxací po příchodu z prá-

ce. Rád sleduji také atletické výkony našich
reprezentantů v ostatních stylech. Pamatuji
si časy, tabulky, rekordy, a to dokonce i historické!“ dodává s úsměvem Jiří, kterého
sice již delší dobu trápí problémy s ramenem, ale svých snů a plánů se nevzdává.
„Pokud se mé zdraví alespoň trochu zlepší, rád bych překonal svůj absolutní český
rekord. A i když jsem již svými výkony na
jiných závodech de facto porazil několik
mistrů světa, rád bych nějaké mistrovství
světa konečně i vyhrál.“
Lenka Hatlapatková

Házenkářská sezona je v plném proudu

Máte rádi míčové hry? Je vám 7 až 14 let? V tom případě pro
vás máme tip. Přijďte se podívat do oddílu národní házené SSK
Vítkovice! Podzimní tréninky probíhají ve sportovním areálu v ulici
Lidické 35, vedle sadu Jožky Jabůrkové. „V současné době máme
především nedostatek mladších i starších žákyň, ale samozřejmě
přivítáme i kluky,“ hlásí Miroslav Solanský z oddílu národní házené
SSK Vítkovice. Oddíl se může aktuálně pochlubit postupem mužského A týmu do 1. ligy národní házené. „Muži se skutečně letos
probojovali z druhé ligy do extraligy, takže všichni držíme pěsti, ať
se jim daří. Naposledy se do extraligy probojovali v roce 2010, kdy
skončili na 11. místě.“
Hráči a hráčky
národní
házené
SSK Vítkovice vybojovali za svou
dlouholetou historii
několik nejrůznějších prvenství. Muži se stali dvakrát
mistry ligy, ženy
dokonce
třikrát.
Oddíl má také pět
titulů mistrů České
republiky, jeden titul halového mistra
České republiky a
jedenáct titulů vítězů poháru! „Mnoho
titulů jsme získali v dřívějších letech, ale my věříme, že se nám na
tyto úspěchy opět podaří navázat. Dokazují to i úspěchy našich
mužů. A posílení jsou i dorostenci, kteří mají v letošní sezoně větší
šanci se prosadit, na medailové umístění má i družstvo starších
žákyň.“
Házená, kterou proti sobě hrají dvě sedmičlenná družstva, patří
mezi bojovné, rychlé a kolektivní sportovní hry, rozvíjí obratnost,
postřeh, odolnost, odvahu, akrobacii a rozhodnost, vyžaduje nasazení, soustředění, odpovědnost a smysl pro kolektiv. „Tréninky
probíhají jednou až třikrát týdně, rozpis je i na našich webových

stránkách. Hrát mohou již sedmiletí kluci i děvčata, kteří se chtějí věnovat ryze amatérskému sportu na vysoké výkonnostní i vrcholové úrovni. Organizujeme pravidelnou sportovní přípravu, start
v soutěžích všech kategorií a přípravný výcvikový tábor v prázdninovém období,“ vysvětluje Miroslav Solanský.
U kolébky národní házené, jejíž název se několikrát měnil, a která
se v Česku hraje více než sto let, stáli tři učitelé tělocviku. První,
Václav Karas, profesor na reálce na Smíchově v Praze, ji nazval
Vrhaná s přenášením a popsal ji v červnu 1905 v tehdejším brněnském odborném časopisu Výchova tělesná. Druhým, kdo do vývoje
naší hry zasáhl, byl Josef Klenka. Místo fotbalových branek zavedl
terče, tj. kruhy o průměru jednoho metru upevněné na tyči 1,5 m
od země. Konečnou úpravu pravidel házené provedl třetí učitel tělocviku, domažlický rodák Antonín Krištof. Novou hru, kterou upravil, podle vzoru Karase a Klenky, nazýval nejprve Cílová, ale vrátil
se k brankám a hru nazval Házená. Hřiště mělo obdélníkový tvar
o rozměrech 25 x 45 m a bylo rozděleno na třetiny. Branky byly 2
metry široké a 2,50 metru vysoké, brankoviště obdélníkové o rozměrech 4 x 6 metrů a cizí hráč do něj nesměl vstoupit.
„Dnes se hrají soutěže od podzimu do jara v I. lize mužů i žen.
Nově byla zřízena i II. liga mužů. V krajích se hrají krajské a okresní
přebory ve všech kategoriích. V mládeži se hrají jednorázové celostátní přebory a poháry za účasti krajských přeborníků. Každoročně
jsou vyhlašováni přeborníci republiky ve všech kategoriích, což je
nejvyšší meta, která se dá v našem sportu získat,“ dodává na závěr
pan Solanský.
-hal-

Chcete se stát členem týmu vítkovické
národní házené? Neváhejte a přijďte!
Trenéři:
mladší žáci:
dorostenci:
mladší žákyně:
starší žákyně:

Josef Blahuta
Rostislav Michalík
Rudolf Kovář
Michal Kratochvíl

tel.: +420 724 539 131
tel.: +420 732 224 735
tel.: +420 724 172 893
tel.: +420 603 982 355

www stránky klubu: www.nh-sskvitkovice.hys.cz
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�Všimněte si!
Dolní Vítkovice jsou
novinkou sezony
V letošním ročníku soutěže Ceny Kudy
z nudy 2012, do kterého se zapojilo celkem
20 tisíc hlasujících, získal areál Dolní Vítkovice prestižní ocenění v kategorii Novinka
sezony. Pro region severní Moravy a Slezska se staly Dolní Vítkovice počtem hlasů
novinkou s číslem jedna.

Kolik nás je?

Jak jsme volili?

Podle statistických údajů žilo k 1. říjnu 2012 ve Vítkovicích 7954 občanů ČR,
z toho 3586 mužů a 3628 žen, a 674 cizinců
(včetbě občanů EU). Jde o počty obyvatel,
kteří se přihlásili k trvalému pobytu, nebo
mají podle zvláštních právních předpisů povolen pobyt v tomto územním obvodu.

Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhly
volby do zastupitelstev krajů. Ve Vítkovicích
představovala volební účast občanů 22,4
procenta. Podle Českého statistického úřadu občané Vítkovic nejvíce hlasů dali ČSSD
(25,38 procenta), KSČM (24,32 procenta)
a ODS (11,42 procenta).

Dopravní podnik Ostrava informuje
V době od 22. prosince 2012 do 2. ledna 2013 nebudou vypravovány školní spoje
a spoje v jízdním řádu označené poznámkou c.
Organizace vánoční a novoroční dopravy:

28.
29.
30.
31.
1.

12.
12.
12.
12.

2012 – Provoz jako v sobotu s omezením dopravy po 17. hod.
2012 – Provoz jako v neděli s omezením dopravy do 8.00 hod.
2012 – Provoz jako v neděli.
2012 – Provoz jako v pracovní den se zastavením provozu
linek č. 6, 10, 13 a 109.
12. 2012 – Provoz jako v pracovní den se zastavením provozu
linek č. 6, 10, 13 a 109.
12. 2012 – Provoz jako v sobotu.
12. 2012 – Provoz jako v neděli.
12. 2012 – Provoz jako v pracovní den se zastavením provozu
linek č. 6, 10, 13 a 109.
1. 2013 – Provoz jako v neděli s omezením dopravy do 8.00 hod.

Strážci zákona informují
Při noční službě 28. října zaslechli strážníci podezřelé zvuky a přistihli dva muže, jak se pokoušejí přes
sklepní okno dostat do nedalekého obytného domu.
Jeden z mužů se pokusil ujet na kole, ale po několika
metrech jízdy byl strážníkem dopaden. Druhý strážník mezitím ve sklepě zastihl druhého muže ve chvíli, kdy se pokoušel vypáčit dveře jednoho ze sklepů.
Oba zadržení (29 a 39 let) skončili s pouty na rukou.
Jen o dva dny později spatřili strážníci při pochůzce
Vítkovicemi osobní motorové vozidlo vyjíždějící z průjezdu domu. Za volantem seděl 39letý muž, o kterém strážníci věděli, že mu byl vysloven zákaz řízení
motorových vozidel. Když však chtěli řidiče zastavit,
ten začal rychle couvat zpět k místu, ze kterého vyjel. Odtud však nevedla žádná jiná cesta, takže muž
skončil v rukou strážníků. Ve vozidle bylo navíc naloženo několik bočnic nákladních vagonů a na zadním
sedadle registrační značky odlišné od těch, které byly
umístěny na zastaveném vozidle. Pro podezření ze
spáchání trestného činu strážníci muže předali přivolaným policistům.
Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

Ať Vás novým rokem provází pevné zdraví,
pozitivní mysl i dobrý pocit z výhod nabízených
našimi zákaznickými kartami!

f

Vše nejlepší v roce 2013 Vám přejí všichni
z Lékárny Patro

f

f
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Zákaznická karta
plná výhod

Sleva
10 %
z celého nákupu na volném prodeji

z celého nákupu ve volném prodeji

Pla� do: 31. 12. 2012
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24.
25.
26.
27.

Vystavil:
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