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Vítkovický jarní koncert

Přijměte pozvání na Vítkovický jarní koncert, který se bude konat 14. května v 16 hodin v sadu Jožky
Jabůrkové. O příjemnou atmosféru se postará Dechový orchestr Ostrava-Hrabová, v jehož podání uslyšíte například Kmochův pochod Kolíne, Kolíne, waltz Santa Lucia, směs melodií Karla Hašlera, vojenský
pochod Dixie parade nebo oblíbenou lidovku Karla Vacka Zůstaň tu s námi, muziko česká. Program
doplní mažoretky.
- gl -

Zájezd pro seniory

Den učitelů

Komise ŠKTaM pozvala vedoucí představitele škol a jimi vybrané pedagogy, kteří 25. března převzali z rukou zástupců vedení úřadu ocenění za svou práci. Letošními oceněnými učiteli
byli Zdeněk Alčer z RB SOU opravárenského,
Zdeňka Macháčková ze SPŠ, Ivana Mišúnová ze Základní školy speciální Diakonie ČCE
Ostrava, Renata Čaldarisová ze SOŠ AHOL,
Zdeněk Jirák z Lékařské fakulty OU, Jarmila
Elbelová ze SŠGT AHOL, Daniela Kopečná ze
ZŠ Šalounova, Renata Polzerová z MŠ Prokopa Velikého, Iva Kubíková ze ZUŠ dr. Leoše
Janáčka, Jarmila Šumberová ze SŠTD a Jana
Folwarczná ze SZŠ a VOŠZ.
- nov -

Městský obvod Vítkovice, odbor sociálních
věcí, ve spolupráci s klubem seniorů pořádají
28. května autobusový zájezd pro seniory z obvodu. Naplánována je prohlídka slovenského orloje
ve Staré Bystrici, poté příjezd do osady Vychylovka, prohlídka expozic Múzea kysuckej dediny v přírodním amfiteátru, včetně jízdy technickou raritou –
lesní parní souvraťovou železnicí. Možnost oběda
v místní lidové krčmě. Doprava je hrazena městským obvodem, ale cestovní pojištění a vstupy do
objektů si účastníci hradí sami. Vstupné činí 8 eur.
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři číslo 5 odboru sociálních věcí v ulici Zengrově 14, nebo na
telefonních číslech 599 453 227, 732 168 984.
- red -

Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka srdečně zve na
Jarní koncert Vítkovického komorního orchestru, který se odehraje 13. května
v kostele sv. Pavla na Mírovém náměstí v 18 hodin.

Nové víceúčelové hřiště
Mezi ulicemi Na Obvodu a Přerušená, za
budovou Veterinární kliniky Vítkovice, vznikne v průběhu druhého pololetí letošního roku
nové víceúčelové sportovní hřiště spolu s hřištěm pro malé děti.
Pokračování na straně 3

Nepřehlédněte
Volejbalový turnaj

Prominutí pohledávek

Jarní volejbalový turnaj se bude konat 29. května na hřišti SSK Házená.
Zápis družstev bude probíhat od 14.30
hodin, turnaj začne v 15 hodin. Občerstvení bude zajištěno. Družstva se
mohou hlásit na tel. č.: 599 453 246
nebo na e-mailu pnovackova@vitkovice.ostrava.cz.

Zásady Zastupitelstva městského
obvodu Vítkovice pro prominutí pohledávek poplatků a úroků z prodlení nájemcům obecních bytů ve Vítkovicích
v období od 1. dubna 2014 do 31. července 2014.

www.ostrava-vitkovice.eu

Více na straně 7

Novinky v platbách
za komunální odpad
Blíží se 30. červen, termín splatnosti poplatku
za svoz komunálního odpadu, který činí 498 korun na osobu. Na Magistrátu města Ostravy bylo
rozhodnuto, že od letošního roku nebudou občanům města zasílány složenky k zaplacení tohoto
poplatku.
Více na stranách 3 a 7
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OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta statutárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice, podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
2. Místem konání voleb

oznamuje:
v pátek dne 23. 5. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. 5. 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

ve volebním okrsku č. 230 01

ve volebním okrsku č. 230 04

je volební místnost v PORG - gymnáziu a základní škole, o.p.s., Rostislavova 7,
Ostrava-Vítkovice

je volební místnost v Základní umělecké škole dr. Leoše Janáčka, p. o.,
Lidická 56, Ostrava-Vítkovice

pro voliče podle ulic a domů, které náležejí do volebního okrsku:

pro voliče podle ulic a domů, které náležejí do volebního okrsku:

Dehtová
Franklinova
Holubova
Kořenského

Erbenova

Maixnerova
Mečnikovova
Pasteurova
Rostislavova
Ruská
Sovova
Svatoplukova
Syllabova
Štramberská
Thomayerova
U Cementárny
Vrázova
Závodní

7, 9
2, 3
3, 6, 9, 11, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28A, 30, 31, 37
3, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 33,
35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45
4, 7, 9, 11
4, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 25
4, 6, 7, 8, 9
1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22
120, 121, 125, 131
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16
20, 22, 24, 26, 28, 34
3, 5, 9, 9A, 9B, 10, 10A, 10B, 11, 12, 16, 16 A, 17, 17A, 19,
19B, 19D, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34
2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 21,
23, 29, 29A, 30, 31, 33, 35, 37, 37A, 41, 41 A, 41A, 43, 43D
7, 9, 11, 13, 17, 26, 28
1, 3, 7, 9, 11, 11A, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 29, 31
5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42
96, 98, 135, 137

ve volebním okrsku č. 230 02
je volební místnost v Základní škole, p. o., v budově Halasova 30, Ostrava-Vítkovice
pro voliče podle ulic a domů, které náležejí do volebního okrsku:
Halasova
Jeremenkova
Kutuzovova
Mírová
Mírové náměstí
Mostárenská
nám. J. z Poděbrad
Obytná
Prokopa Velikého
Ruská
Šalounova
Tržní
Zalužanského

6, 7, 8, 8A, 9, 16, 20, 21, 23, 23A, 26, 32
1, 5, 11, 13, 16, 19, 21
5, 6, 8, 13, 19, 21, 25, 29, 31
23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36A, 36B, 36C, 38, 39, 41
1
31, 49
2, 3, 14, 15
5, 6, 9
5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 33, 34, 38, 40
20, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 37A, 38, 39, 48
18, 22, 26, 30, 33, 35, 37
2, 3, 4, 4A, 5, 6, 8, 8A, 10, 12, 14, 16
2, 5, 9

Jeremen. osada
Kovářská
Meziuliční
Nerudova
Obránců míru
Rudná
Tavičská

ve volebním okrsku č. 230 05
je volební místnost ve Střední škole technické a dopravní, p. o.,
Středulinského 8, Ostrava-Vítkovice
pro voliče podle ulic a domů, které náležejí do volebního okrsku:
Barbořina
Místecká
Na Obvodu
Přerušená
Starobní
Středulinského
U Nádraží
Urbančíkova
Uzavřená
V Sadě
Závodní

je volební místnost v Základní umělecké škole dr. Leoše Janáčka, p. o.,
Lidická 56, Ostrava-Vítkovice
pro voliče podle ulic a domů, které náležejí do volebního okrsku:
Ocelářská

je volební místnost v Domě zvláštního určení, Ocelářská 16 (vchod z ulice
Obránců míru), ulice Ostrava-Vítkovice

Okružní
Ryskova
Sirotčí

Bivojova
Erbenova
Lidická
Výstavní
Šalounova
Zengrova

1, 10, 11, 12, 14
1, 5, 6, 8, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 37A
1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 13A,
14, 15, 17, 18, 18A, 19, 21, 21A, 24, 25, 26, 27, 29, 50, 52, 55, 56
108, 108A
7, 8, 10
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14A

3, 4, 5, 6, 7, 8
99, 103
21, 23, 25, 27, 45, 47, 49
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29,
31, 33, 35, 37
3, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 25
27
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
2, 3, 4, 6, 7, 8
3, 4, 5, 6, 7, 8
78, 80

ve volebním okrsku č. 230 06

ve volebním okrsku č. 230 03

pro voliče podle ulic a domů, které náležejí do volebního okrsku:

47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 73, 74,
74A, 76, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 107,
109
3, 5, 98
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1, 3, 5, 5A, 7, 8, 9, 9A, 11, 13, 15, 15A, 20, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 30, 34, 35, 39, 39A, 40, 42, 43, 48
7, 7A, 10, 11A, 11B, 14, 15, 15A, 17, 18, 19, 19 A, 22, 22A, 24,
24A, 25, 26, 27, 35, 37, 38, 38A, 39, 39A, 40, 42, 42A, 43, 45,
47, 48, 52, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74
6, 9, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 50,
52, 56, 58, 60, 62, 64, 66
10, 10A, 12, 13, 14, 17, 22, 24, 25, 30, 32, 34, 42, 45

Šalounova
Zengrova

10, 10A, 10B, 15, 16, 18, 23, 23A, 33, 35, 37, 38, 41,
42, 43, 44, 45, 47
15, 17, 19, 21, 23, 25
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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 74A,
40, 43, 45, 45A, 47, 49, 51, 52, 52 A, 53, 59, 61
20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32A, 32B, 32C, 32D, 33, 35,
37, 45, 48, 49, 50, 53, 55, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 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. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem (dále jen "cestovní pas") nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu,
prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu, a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel podle
zvláštního právního předpisu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Petr Dlabal v. r.
starosta
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Práce je nejlepším protijedem proti starostem.
P. Montegazza

Slovo starosty
Na titulní straně zpravodaje informujeme o koncertu v sadu Jožky Jabůrkové.
Doufám, že naše pozvání přijme co nejvíc
občanů z našeho obvodu i vzdálenějšího
okolí a že jim tato příjemná událost připomene chvíle, kdy se ve zdejším altánku
pravidelně konaly velmi populární koncerty. Rádi bychom se k této tradici postupně
vrátili, proto jsem rád, že se nám podařilo
překonat dřívější úvahy o zrušení tohoto altánu a že díky rekonstrukci je tato historická stavba součástí parku dodnes. I proto,
aby takové stavby i jiné hodnoty byly zachovány co nejdéle a v co nejlepším stavu, rozhodli jsme se před časem uzamykat
v nočních hodinách jak sad Jožky Jabůrkové, tak parčík u knihovny. V dubnovém vydání našeho zpravodaje se objevila zmínka
o mladíkovi, který na dotaz strážníků, proč
v jednom z vítkovických parků ničí lavičku, odpověděl, že z nudy. V tu chvíli jsem
se opět utvrdil v tom, že naše rozhodnutí
bylo správné. Proč dávat vandalům více

možností a příležitostí? I z reakcí občanů je
patrné, že chápou, o co se snažíme: aby
majetek byl chráněn a mohl být využíván
slušnými lidmi.
Jsem přesvědčen o tom, že lepší a prospěšnější je chránit a budovat, než dávat od
problému ruce pryč nebo bořit či rušit to, co
ještě může přinést prospěch široké skupině
lidí. Kdysi se například uvažovalo o zboření domu ve Štramberské ulici č. 6. Nám se
však povedlo sehnat potřebné prostředky
v rámci IPRM a provést zdařilou rekonstrukci. Mrzí mne jen to, že půvabný vzhled tohoto bloku ve Štramberské ulici hyzdí objekt,
jehož majitelem je firma Wachal z Kroměříže. Měli jsme zájem o odkoupení, se zmíněnou společností jsme jednali několikrát,
ale bez výsledku. Nyní je otázkou času, kdy
dojde k nařízení demolice. Přitom i v této
části mohly vzniknout kvalitní byty, které by
dělaly radost uživatelům. Pozitivní zprávou
totiž je, že zatímco v jiných částech Ostravy
počet obyvatel klesá, ve Vítkovicích během
čtvrtletí stoupl o 63 občanů České republiky, což je při celkovém počtu osmi tisíc obyvatel nezanedbatelný počet.

Z
pochopitelných
důvodů bych chtěl,
aby náš obvod i nadále vypadal co nejlépe.
I proto bych rád touto
cestou požádal majitele pozemků, aby na
ně dbali a nenechávali porosty na nich
přerůstat. Občané netuší, která plocha patří
radnici a která je v soukromém držení, proto
se často s poukázáním na neposečenou
plochu obracejí na nás. Úřad městského
obvodu však podle stávajících zákonů nesmí investovat do cizího majetku a pokosení
trávy na soukromém pozemku takovou investicí je. Nezbývá než spoléhat na to, že
vlastníci větších travnatých ploch budou
stejně zodpovědní jako vedení obvodu i majitelé rodinných domů, z nichž většina svými
upravenými zahradami přispívá k půvabnému vzhledu Vítkovic. Nezapomeňte, že
v květnu se daří nejen lásce, ale i přírodě…
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Nové víceúčelové hřiště Novinky v platbách
Pokračování ze strany 1
za komunální odpad
Podle starosty obvodu Petra Dlabala je takové hřiště v dané
lokalitě více než potřebné: „Na zdejším sídlišti a v sousedících rodinných domech žije mnoho mladých lidí a dětí, v jejichž volném
čase může kvalitní hřiště hrát podstatnou roli. Proto jsme v loňském roce v rámci žádosti o dotaci z grantového řízení Oranžová
hřiště Nadace ČEZ nechali zpracovat projekt takového objektu.
Grant nás sice těsně minul, ale Rada městského obvodu Vítkovice, v níž společně se mnou působí místostarostové Leoš Adamík
a Jindřich Prokop a členové rady Kamil Bednář a Zdeněk Bernatík, rozhodla o tom, že sportoviště bude vybudováno na vlastní
náklady. Nechceme se spoléhat na dotace, ale snažíme se vést
rozpočet obvodu natolik rozumně, abychom na podobné investice našli v případě potřeby peníze. To je však někdy velmi těžké,
protože rozpočty jsou rok od roku napnutější.“
Hřiště, které by mělo být k dispozici v novém školním roce,
bude z bezpečnostních důvodů oploceno a pro větší komfort
opatřeno i lavičkami k posezení. „Finance už jsou schváleny, stavět by se mělo začít v létě,“ uzavírá starosta.

Magistrát dlouhodobě sleduje způsob, jakým Ostravané hradí poplatky. Ke zrušení složenek vedly hlavně úsporné důvody.
Město stály ročně milion korun, přitom je využívalo jen kolem
10 tisíc poplatníků z celkových 142 tisíc, čtvrtina se jich vracela
jako nedoručitelná. Nejoblíbenější stále zůstává úhrada formou
SIPO (58 tisíc plátců). Mnoho občanů využívá možnost platby
v hotovosti nebo kartou v pokladně magistrátu (13 tisíc). Přibývá
těch, kteří využívají bankovních, resp. bezhotovostních převodů
(45 tisíc).
„Optimalizujeme nejen částky, které vydáváme za nakládání
s komunálním odpadem, ale také způsoby výběru poplatků,“ zdůraznil náměstek primátora pro finance a rozpočet Tomáš Petřík.
„Dopady opatření ve druhé polovině roku vyhodnotíme. Naším cílem je, abychom ani v dalších letech nemuseli z rozpočtu města
navyšovat doplatek za likvidaci odpadu ani poplatky pro občany.
V Ostravě jsme s náklady 677 korun na osobu lehce nad 75 procenty celostátního průměru. Z velkých měst máme v Ostravě jedny
z nejnižších nákladů.“
- red Foto: archiv OZO Ostrava
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První
letošní
V
jubilanti
Neměli bychom zapomínat, že stáří patří úcta. Ve Vítkovicích
je dříve narozeným patřičná úcta projevována už řadu let, a to
při setkání s jubilanty. Ti, kteří svá výročí oslavili v prvních třech
měsících roku, se ve vítkovické obřadní síni sešli 10. dubna. Přítomné přivítala matrikářka Milena Pacnerová a předala slovo starostovi Petru Dlabalovi. Ten jubilantům poděkoval za celoživotní
práci a přínos pro společnost i městský obvod Vítkovice, popřál
jim pevné zdraví a hlavně to, aby měli kolem sebe přátele a rodinu, protože bez těch se stáří snáší těžko. Kulturní program připravili malí hudebníci ze ZUŠ Sologubova. Starosta poté s dětmi
rozdal jubilantům drobné dárky, které přispěly k už tak velmi milé
a příjemné atmosféře.
Text a foto: Pavlína Nováčková

Ze života našich škol

Nemocnice pro medvídky

V pondělí 7. dubna k nám přijeli budoucí lékaři a lékařky z Ostravské univerzity
s úžasným projektem Nemocnice pro medvídky. Pomocí hry, názorných ukázek a velice milého přístupu u dětí odbourávali strach
z bílého pláště a seznámili je se svou prací.
Děti se postupně střídaly u čtyř stanovišť,
kde si vyzkoušely práci záchranáře ze sanitky, praktické lékařky i činnost u rentgenu. Nejzajímavější ovšem byla operace
nemocného zajíčka, při níž se děti musely
obléct do operačního úboru. Každému pak

Karosář JUNIOR 2014

byla přidělena konkrétní role. Jeden uspal
zajíčka injekcí, další dával kyslík, třetí odebíral krev, někdo držel infuzi, další stříhal nit
po šití apod. Po operaci musely děti zajíčka
z narkózy probudit jemným pohlazením.
Děti na všechno koukaly s otevřenou pusou a byly z celého dopoledne nadšeny.
Moc děkujeme mladým budoucím lékařům,
že si během náročného studia udělali čas
a připravili pro děti tak nezapomenutelné
dopoledne s perfektním programem.
Jana Smutná, MŠ Prokopa Velikého

V březnu žáci všech ročníků RB SOU
autoopravárenského už tradičně navštívili Motosalon v Brně, kde viděli
nejnovější modely silničních i terénních
motocyklů a získali zajímavé informace
o technických novinkách ze světa těchto rychlých strojů. Ve stejném měsíci se
seznámili i s výrobou vozidel v automobilce Hyundai. Akce byla přínosem pro
žáky i pedagogický doprovod.
- ves -

Zlato pro Callistu

V březnu se v RB SOU autoopravárenském konalo regionální kolo
soutěže žáků tříletého učebního oboru karosář. Šest soutěžících ze
škol z Moravskoslezského kraje změřilo své znalosti a umění v teoretických i praktických úlohách. Po slavnostním zahájení čekal na
soutěžící test se šedesáti otázkami. Po hodině soustředění a namáhání mozkových závitů a krátké přestávce prošli soutěžící šesti
stanovišti poznávací části soutěže, na kterých určovali nářadí, materiály a pomůcky používané v oboru a vyhledávali data na PC. Pak
následovala nejzajímavější, praktická část soutěže, jejímž úkolem
bylo prověřit manuální dovednost soutěžících. Zástupce naší školy
skončil v celkovém hodnocení na krásném druhém místě, vítězem se
stal Petr Maršálek ze SŠTO Havířov-Šumbark, který bude náš region
reprezentovat v celostátním kole. Všichni soutěžící obdrželi list účastníka soutěže nebo diplom, upomínkové předměty a hodnotné ceny.
Poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizaci a zajištění soutěže, vyučujícím odborných předmětů a mistrům odborného výcviku.
Richard Veselský, ředitel RB SOU autoopravárenského
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Děvčata z taneční formace Callista vyhrála kategorii orientálních tanců
šestého ročníku nepostupové taneční
soutěže TANCER CUP 2014, kterou
v březnu ve Zlíně pořádal Dům dětí
a mládeže Astra. „Konkurence a náročnost choreografií se na této soutěži, kde ve čtrnácti kategoriích bojovalo
124 tanečních skupin, každým rokem
zvyšuje. Proto naše dívky neskrývaly obrovskou radost, když opětovně
potvrdily své kvality a obhájily loňské
prvenství. Domů si tak odvážely zlatý
pohár za skladbu drum solo Kouzelné šátky,“ říká Bohumila Nádvorníková ze ZŠ Šalounova. „Ivana Čonková, Marta Oračková a Sylva
Čonková opět odvedly perfektní taneční výkon a nechaly za sebou
i velmi zkušené taneční skupiny. Odborná porota ocenila jejich technickou úroveň, ale zejména radost z pohybu, vhodný výběr hudební
předlohy a tomu odpovídající choreografické zpracování.“ Děvčala se
v dubnu zúčastnila také soutěže Světlo orientu v Kopřivnici. Výsledky
- red byly známy až po uzávěrce zpravodaje.
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Vynesli
jsme zimu

Cinema Royal

Na Mírovém náměstí se v sobotu
12. dubna okolo sedmé hodiny začali scházet lidé v oblečení podobném
20. až 30. letům 20. století. Mezi nimi
pobíhali žebráci, podomní prodejci,
čističi bot… Přítomní byli svědky incidentu, kdy městský strážník v dobovém oblečení chytal lapku metajícího salta přes vodotrysk, stromy.
Poté před kostelem všechny přivítala
baronka Rothschildová a poděkovala jim za účast na charitativní akci
a příspěvek pro kongregaci Salesiánů dona Bosca v Ostravě. Do toho
ovšem vtrhla demonstrace nespokojených dělníků.
O co vlastně šlo? O akci Cinema
Royal, netradiční prožívání tradičních
kousků filmové tvorby, který se nese
na vlně momentálně velmi populární
guerillové kultury. První akci tohoto
typu uspořádalo Multižánrové centrum Cooltour a jako téma si vybralo
Rothschildy. A kde jinde shromáždit
lidi a předvést jim performanci, než
v odkazu Rothschildů, tedy ve Vítkovicích?
Foto a text: Pavlína Nováčková

V pátek 21. března jsme se dopoledne
se žáky ZŠ Šalounova a Halasova u řeky
Ostravice loučili se zimou. A odpoledne
jsme to ještě potvrdili s dospělými. V Českém domě nás přivítal TJ Sokol a žáci ze
ZŠ Kosmonautů 15 s pásmem k vynášení
zimy. U Ostravice jsme příjemné odpoledne zakončili hozením Morany do vln řeky.
Foto a text: Lenka Kocierzová

Vítání občánků

Po půlroce proběhlo na vítkovické radnici vítání občánků. Obřadní síň zaplnili rodiče se svými robátky,
příbuzní a přátelé. Za doprovodu hudby rodiče zapisovali své potomky do pamětní knihy a přebírali od
radního městského obvodu Zdeňka Bernatíka drobnou pozornost.
- nov -

Tajemství
vítkovických pecí

Ne, tentokrát se nejedná o vysoké pece Vítkovických železáren, ale
o naše kuchyně. Tedy přesněji řečeno
o kuchyně našich maminek, babiček
a prababiček. Co se vařilo před padesáti, sto lety ve Vítkovicích? Na čem
si pochutnávaly děti o Vánocích, čím
se hostilo na svatbách, a co se vařilo
v době, kdy nebylo mnoho peněz? Tyto
otázky vedly ke vzniku myšlenky na Vítkovickou kuchařku. Ostrava má hornickou, Opava opavskou, každý kraj a pomalu i město už má zpracovanou svou
regionální kuchyni. A Vítkovice mají určitě také svou! Prosíme tedy vítkovické
občany a rodáky, aby nosili recepty do
Domu u šraněk, zasílali na e-mail pnovackova@vitkovice-ostrava.cz nebo volali na tel. 724 846 652. Ke každému
receptu mohou připojit i krátký příběh.
Kuchařka by měla být obrazem výjimečnosti Vítkovic a být nám co nejbližší. Po
zpracování bude kuchařka dostupná
online a bude-li nám někdy přát štěstí,
třeba vyjde i knižně.
Pavlína Nováčková, kulturní referentka
a kronikářka
Marie Kutějová, vedoucí klubu seniorů

Mateřská škola AGEL umístí
i dvouleté děti
Před třemi lety otevřela Vítkovická nemocnice jako první zdravotnické zařízení na severní Moravě firemní mateřskou
školu. Od roku 2014 ji mohou navštěvovat
nejen děti zaměstnanců nemocnice, ale
svou ratolest zde může přihlásit úplně každý. Hlavní výhodou školky je její provozní
doba, otevřena je každý pracovní den od
6 do 19 hodin. Rodiče mohou využívat nabídky zdravotní péče nemocnice, například
dětem, které potřebují nápravu řeči, pomáhá zkušená klinická logopedka. Kromě
toho nabízí školka také řadu nadstandardních aktivit.
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V nihovna pro vás
K
Květen v knihovně
DOSPĚLÝM

● Hrady a zámky Čech, Moravy a Slezska. Výstava grafických prací výtvarníka
Petra Korče. Pátek 2. května až pátek
30. května.
Beseda „Hrady a zámky…“
Beseda Petra Korče k jeho poetické výstavě o hradech a zámcích. Čtvrtek 22. května
od 14.30 do 15.30 hodin.

DĚTEM
Prima čtení

5. května
7. května
12. května

● Jak se měsíc urazil
Veselé čtení z knížky Daniely Fischerové
Duhové pohádky. Úterý 6. května od 14.30
do 15.30 hodin.
● Pan Kdybych hledá kamaráda
Interaktivní čtení z knihy Pavla Šruta, kterým se dětské oddělení připojuje k Týdnu
uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Úterý 20. května od 14.30 do 15.30
hodin.

BOOKovka:
● Robotické safari
Workshop pod vedením odborníků z Vysoké školy báňské, při kterém si vyzkoušíte
stavbu a ovládání programovatelných robotů Lego Mindstorms!
Úterý 13. května od 11.00 do 12.00 a následně od 12.15 do 13.15 hodin.
● Den rodiny
Program pro rodiče s dětmi a závěrečné
vyhodnocení klubu BOOKovka.
Čtvrtek 15. května od 15.30 do 16.30 hodin.

14. května
15. května
16. května
19. května
21. května
22. května
26. května
28. května
29. května

8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodci přítomni
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodci přítomni
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodci přítomni
17.00 Vitkovicka štokrla s paní Libuší Salomonovičovou – beseda o stopách
vítkovických občanů židovského původu.
Zahájení výstavy s židovskou tematikou ve Vítkovicích.
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodci přítomni
14.00 – 16.00 klub seniorů – Křeslo pro hosta
Vycházka s Lenkou Kocierzovou – domy vítkovických židovských občanů.
Sraz v 15.00 u vodotrysku na Mírovém náměstí.
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
17.00 ILSE – koláž z básní, dopisů a písní z ghetta z díla vítkovické židovské autorky Ilse Weberové. Vystupují Blanka Fišerová a Lucia Jagerčíková.
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodci přítomni
13.00 klub seniorů – debata nad zájezdem na Slovensko v Domě u šraněk,
14.00 beseda v KMO Vítkovice, Kutuzovova 14
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodci přítomni
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodci přítomni
klub seniorů 15.00 – návštěva Jarního volejbalového turnaje.
Sraz 15.00 na hřišti SSK Házená Ostrava-Vítkovice (Lidická 35)

Červen 2014
2. června 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
4. června 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
Kontakt: Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice, tel. 599 453 246, 732 709 134,
e-mail: dum.jeremenkova13@atlas.cz
www.ostrava-vitkovice.eu
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

Kačeři v knihovně
Ne, opravdu nejde o přidružený chov vodní
drůbeže, která by se proháněla mezi regály
plnými knih. Kačeři, to jsou lovci kešek, nadšení stoupenci takzvaného geocachingu. Toto
tajemné cizí slovo označuje stále populárnější
zájmovou činnost, při které se na základě růz-
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ných indicií a hádanek snažíte přesně lokalizovat dovedně ukrytý malý poklad – cache,
česky kešku.
Většinou jde o schránku obsahující drobnou
odměnu a notýsek, do kterého se úspěšný
lovec zvěční. Najít ji můžete třeba v parku,
jeskyni nebo v opuštěném lomu,
který může být pro větší zpestření
klidně zatopený.
Ale nebojte se, my vás takhle
trápit nebudeme. Kešku totiž
můžete nalézt i v příjemném prostředí jedné z poboček Knihovny
města Ostravy. Stačí k tomu GPS,
případně chytrý mobilní telefon,
dobré boty a ochota projít se Vítkovicemi a nasbírat o nich něco
historických faktů. Lokaci kešky si
můžete ověřit na stránkách www.
geocaching.com pod názvem Seznamte se: Vitkovice. K úspěšnému odlovení vám však zbývá ještě
dlouhá cesta!

Za instalaci kešky vděčíme naší čtenářce
a nadšené kačerce.
Petr Schink
Ohlasy kačerů:
Ivana26: Krásně udělaná multinka a příjemná paní knihovnice nakonec. Díky za keš.
Bengal11: Že mají Vítkovice své kouzlo,
si myslím už dávno. Vyrůstala jsem v jejich
těsné blízkosti, tak jsem se po nich zase ráda
prošla, a to v klidu o víkendu. Že jsem to spočítala dobře, jsem si byla jistá a dneska se to
potvrdilo. Díky.
Kozec: Finálka je naprosto neskutečná. Připadal jsem si jako v jiném světě, když z pouště přijdu do oázy klidu a dostane se mi do ruky
poklad. Dííííky!
Femar22: Z Vítkovic pocházím. Vítkovice
znám. Ale i přesto mě překvapily nové „procházkové tabule“, opravené náměstí Jiřího
z Poděbrad, nové hřiště v parčíku. To jsou mi
věci. Tam, kde je teď knihovna, jsem chodila
do první a druhé třídy. Děkuji za fajn kešku.
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Zásady pro prominutí pohledávek poplatků a úroků
Zásady Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice pro
prominutí pohledávek poplatků a úroků z prodlení nájemcům
obecních bytů ve Vítkovicích v období od 1. dubna 2014 do
31. července 2014
Zastupitelstvo MOb Vítkovice rozhodlo o uzavření dohod o prominutí dluhů vzniklých nezaplacením poplatků a úroků 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. dubna 2014 do 31. července 2014, a výše pohledávky poplatků a úroků z prodlení přesáhne 20 tisíc Kč v každém jednotlivém případě. Pohledávky poplatků a úroků z prodlení budou promíjeny individuálně podle pořadí úhrad jednotlivými
dlužníky.
Rozhodnutí Zastupitelstva MOb Vítkovice o prominutí pohledávek poplatků a úroků z prodlení bude po uplynutí určeného období konkretizováno dodatečným předložením seznamu dlužníků
a částek poplatků a úroků z prodlení ke schválení opatření v práci
s pohledávkami v Zastupitelstvu městského obvodu Vítkovice.
Pohledávky poplatků a úroků z prodlení budou promíjeny pouze
nájemcům obecních bytů, kteří své dluhy z pronájmu bytů, včetně
služeb poskytovaných s užíváním bytu a soudních poplatků, uhradí
zcela v daném období.
Prominutí poplatků a úroků 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 a úroků z prodlení úplné uhrazení
celého zůstatku dluhu v určeném období.
Rozhodnutí o prominutí poplatků a úroků z prodlení se netýká
dlužníků, jejichž závazek vůči MOb Vítkovice k 1. dubnu 2014
tvoří pouze poplatky a úroky z prodlení, dlužníků, u nichž úhrada
dluhů bude provedena pouze zápočtem přeplatku z vyúčtování
služeb spojených s užíváním bytu za rok 2013, a dlužníků, kteří
budou mít evidovány dluhy jen v období od 1. dubna do 31. července 2014.
U dlužníka, kterému již byly prominuty poplatky a úroky z prodlení v roce 2012 při stejném opatření jednorázového prominutí
poplatků a úroků z prodlení, bude v roce 2014 v případě úhrady
všech dluhů ve stanoveném období prominuto pouze 50 procent
objemu poplatků a úroků z prodlení.
Tyto zásady jsou 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 2014.
Petr Dlabal, starosta
Zásady byly schváleny usnesením č. 445/ZMOb-Vit/1014/21
na 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice dne
17. března 2014.

Jak tvořili
rodiče s dětmi

Svátky jara byly v naší školce pastvou pro oči, a to díky soutěži Velikonoční
tvoření rodičů s dětmi. Namísto tradičních dílniček jsme tentokrát vyzvali rodiče,
aby přinesli, co doma společně se svým dítětem vyrobí. A tak se před Velikonocemi proměnila chodba školky ve výstavní pavilon, kde postupně přibývaly
opravdu nápadité výrobky, co kus, to originál! Denně jsme se s dětmi chodili
dívat na „nové přírůstky“. Výstava měla i další obdivovatele – zpestřila v té době
probíhající zápis do naší mateřské školy. O vítězích pak rozhodly samy děti.
Děkujeme rodičům, kteří se zapojili do soutěže – vykouzlili tak nejen hezkou
velikonoční atmosféru, ale hlavně drahocenný čas, který společným vyráběním
strávili se svými dětmi.
Martina Staňková, MŠ Kořenského

Možnosti úhrady poplatku za odpad
Statutární město Ostrava
upozorňuje na splatnost poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2014
ZMĚNA!!!
Od letošního roku nebudou zasílány složenky k úhradě
poplatku za komunální odpad. Úřad se tak snaží ušetřit finanční prostředky. Dříve pracovníci magistrátu obesílali občany poštovními poukázkami. Ukázalo se, že rozesílání poštovních
poukázek je finančně náročné a neefektivní. V dnešní době je
běžné, že lidé platí své platby bezhotovostně. Tento způsob je
pohodlnější a levnější a stává se již standardem. Doporučujeme
občanům využít možnost placení poplatku pomocí SIPO.
Termín pro zaplacení poplatku za komunální odpad je
30. června 2014.
Poplatek ve výši 498 Kč na osobu je možné uhradit hotově
nebo platební kartou kdykoliv v průběhu prvního pololetí 2014
v pokladně Magistrátu města Ostravy, budova Nové radnice,
Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, 1. poschodí, dv. č. 101
v pokladních hodinách:
pondělí a středa
8.00 – 17.00 hod.
úterý
8.00 – 15.30 hod.

čtvrtek
8.00 – 16.00 hod.
pátek
8.00 – 11.00 hod.
Pokud s sebou vezmete doklad o zaplacení poplatku za předchozí období, na kterém je uveden váš variabilní symbol, urychlíte
tak provedení platby. Doporučujeme navštívit pokladnu již nyní
a vyhnout se tak nepříjemnému čekání.
Další způsoby úhrady poplatku na č. účtu 300151649297309/0800:
- bankovním převodem nebo složenkou typu A se správným variabilním symbolem
- prostřednictvím SIPO (poplatník nám musí sdělit spojovací číslo SIPA, pokud tak již neučinil v předcházejícím období, a to
do 15. května)
Informace o variabilním symbolu (zůstal stejný jako v loňském
roce) nebo navedení poplatku do SIPO získáte na lince 844 121
314, případně mohou občané kontaktovat pracovnice oddělení daní
a cen, nebo na adrese komunalniodpad@ostrava.cz. Těmito způsoby nám může občan sdělit svou e-mailovou adresu a na blížící
se termín splatnosti bude upozorněn zasláním krátké zprávy.
Poplatek je možné uhradit také formou splátek.
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V
Všimněte
si!



Vítkovičtí florbalisté jsou nejlepší!

Značení kol DNA

Městská policie Ostrava nabízí možnost evidence jízdního kola syntetickou DNA, která
v případě krádeže umožňuje individuální identifikaci každého takto označeného kola. Značení
a následná evidence jízdních kol je strážníky
prováděna od května 2014, vždy každou středu
od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. ve stacionárním centru prevence městské policie v Ostravě
-Hrabůvce v ulici Alberta Kučery 31. K registraci
je potřeba si s sebou vzít jízdní kolo, občanský
průkaz, vhodný je i doklad o nabytí kola (účtenka, kupní smlouva apod.). V případě, že takový
doklad zájemce o registraci kola již nebude mít
k dispozici, sepíše na místě registrace čestné
prohlášení o nabytí kola. S případnými dotazy
se mohou zájemci obracet na strážníky na tel.
č. 950 739 436. Registrace i označení jízdního
kola jsou pro občany bezplatné. Městská policie Ostrava nabízí možnost nechat si jízdní kolo
označit syntetickou DNA a zaregistrovat také
přímo v terénu, a to 8. května od 13 do 16 hod.
na cyklostezce v Porubě (Hlavní třída/Porubská), 11. května od 10 do 12 hod. na cyklostezce Bělský les, u restaurace Dakota, a 17. května
od 14 do 17 hod. na cyklostezce Polanka nad
Odrou, splav u řeky Odry (Na Honculi).

Florbalisté Vítkovic obhájili titul v extralize, v superfinále v pražské O2 aréně zdolali Tatran Střešovice 3:1. Florbalistky Vítkovic ukončily sedmiletou nadvládu Herbadentu SJM Praha 11 v extralize,
v superfinále v pražské O2 aréně zvítězily 5:0. Blahopřejeme! Foto: Martin Flousek, xflorbal.cz


Běh Benedikta Labre
V sobotu 3. května se od 11 hodin uskuteční sportovně-benefiční Běh Benedikta Labre, jehož smyslem je podpora lidí
bez domova. Výtěžek ze startovného
bude v rámci povolené veřejné sbírky
využit na podporu provozu nízkoprahového denního centra Charity Ostrava.
Závod bude probíhat v mužských a ženských kategoriích na tratích v délkách
4 km, půl- a čtvrtmaraton. Trasy závodu
povedou náročným kopcovitým terénem
v oblasti Ostravy-Plesné, Dobroslavic
a Jilešovic, přičemž start i cíl je situován
v areálu sportovního klubu Arrows Ostrava.
Podrobnosti na www.benedikt-labre.cz.

Pronájem garáží
Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, nabízí k pronájmu devět garáží
o rozloze 16 až 20 m2. Garáže jsou umístěny v k. ú. Zábřeh-VŽ, část obce Vítkovice,
v lokalitě U Cementárny, kde v současné době probíhá výstavba veřejného sportoviště.
Pro bližší informace, popř. dojednání termínu prohlídky, kontaktujte paní Kudlejovou,
tel. 599 453 127, odbor komunálních služeb a dopravy.

Charitní domy
se otevřou veřejnosti
Charita Ostrava pořádá u příležitosti
23. výročí svého založení dny otevřených dveří, které se uskuteční ve všech
charitních domech ve čtvrtek 22. května
od 9 do 17 hodin a v pátek 23. května od
9 do 15 hodin. Na území našeho obvodu
budou otevřeny Poradna Charity Ostrava v ulici Jeremenkově, Charitní dům sv.
Benedikta Labre v Lidické 54, Charitní
dům sv. Alžběty, Zařízení pro přechodný
pobyt seniorů v ulici Syllabově 19, Charitní dům sv. Františka, Azylový dům,
noclehárna v Sirotčí 41 a Charitní středisko sv. Lucie v Erbenově 48, kde jsou
startovací byty.
V rámci dnů otevřených dveří získají zájemci informace o poskytovaných
sociálních, sociálně zdravotních a zdravotních službách, mohou si prohlédnout
jednotlivé charitní domy atd.

Samaritán Open
Ostrava 2014

Ve středu 21. května se bude ve sportovním areálu Don Bosko Ostrava v ulici
Vítkovické 28 konat fotbalový turnaj týmů
složených z uživatelů a zaměstnanců
sociálních služeb určených pro lidi bez
domova. Turnaj Samaritán Open 2014
i doprovodné akce proběhnou u příležitosti
20. výroční otevření Charitního domu sv.
Františka a Charitního domu sv. Zdislavy.
Akce se uskuteční za podpory statutárního
města Ostravy v rámci projektu Ostrava –
Evropské město sportu 2014.
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