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Domov Magnolie, p. o., jehož budova (na snímku) patří k nepřehlédnutelným vítkovickým objektům, vás
v rámci celostátního Dne otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb zve na návštěvu. Do zařízení
na adrese Sirotčí 474/56 se můžete vypravit 6. října v čase od 9 do 17 hodin.

Sportovně zábavný
den s IZS

Dne 8. září se na
náměstí Jiřího z Poděbrad a v sadu Jožky
Jabůrkové konala akce
s názvem Sportovně
zábavný den s IZS,
kterou pořádal městský obvod Vítkovice. Dopolední program byl určen
dětem ze základních a mateřských škol, společně
s vítkovickými dorazily i děti z městského obvodu
Jih. Odpolední program byl určen všem věkovým
kategoriím. Návštěvníci se seznámili s prací městské policie, Policie ČR, hasičského záchranného
sboru a zdravotníků, spatřili ukázky kynologie, zadržení pachatele atd. Tendon Blok nabídl v sadu
Jožky Jabůrkové možnost vyzkoušet si tolik populární lezení.
                           - nov-

PRIMA prvňáčci

O přivítání letošních prvňáčků v PRIMAškole se postaraly
třídní učitelka Lucka
Kováčová, ředitelka
školy Mirka Gacková
a místostarosta Leoš
Koláček. Děti přemýšlely, kdo je v PRIMAškole
tím nejdůležitějším. Pro mnohé z nich bylo velkým překvapením, když otevřely přáníčko se
zrcátkem a uviděly svůj vlastní obraz!
Ivo Gacek
Foto: archiv PRIMAškoly

Sokolové na 15. světové
gymnaestrádě v Helsinkách

Gymnaestrády jsou významné sportovní události pořádané Světovou gymnastickou federací (FIG), které se konají pravidelně co čtyři roky
v různých městech Evropy a účastní se jich gymnasté z celého světa. Výpravy České republiky se  
těchto akcí účastní až od roku 1991, minulý režim
tomuto setkávání sportovců nepřál. A tak se naši
gymnasté představili až v Amsterodamu, Berlíně,
Götteborgu, Lisabonu, Dornbirnu, Lausanne.
Letos se gymnaestráda konala ve Finsku v Helsinkách, kde se sešlo na 25 tisíc sportovců z 53
zemí ze všech pěti kontinentů. Celkový počet
účastníků české výpravy byl 835, z toho členů
Sokola bylo 438. Dále Českou republiku reprezentovali také cvičenci ČASPV, ČAUS, to vše pod
záštitou České gymnastické federace.
Pokračování na straně 7

Poprvé ve škole

Do školních lavic usedla 1. září
další generace žáků základních škol.
Vyjukané, ale zvědavé děti přišli pozdravit a popřát jimspoustu úspěchů
starosta Petr Dlabal a místostarosta Leoš Koláček. Třídním učitelkám předali květiny a popřáli jim štěstí v pedagogickém snažení.
Foto a text: Pavlína Nováčková

Nepřehlédněte
Vítkovice prosperující
Na páté straně zpravodaje otevíráme novou rubriku s názvem Vítkovice prosperující. Jejím úkolem je
představit obvod jako místo vhodné k podnikání, oblast, v níž sídlí
úspěšné firmy, s jejichž zaměřením
i vizemi vás budeme postupně seznamovat.

www.ostrava-vitkovice.eu

Elektronické karty v MHD
K 1. listopadu bude ve vozidlech MHD v Ostravě spuštěn nový elektronický odbavovací systém
pro držitele čipových e‑karet ODISka. Nadále budou cestujícím k dispozici i původní (červené)
označovače na papírové jízdenky. Čipové e‑karty ODISka dosud sloužily pouze jako elektronické
dlouhodobé časové jízdenky (tzv. měsíčníky), nyní přibude možnost si na terminálech ve vozidlech
MHD zkontrolovat platnost své jízdenky a případně nahrát na svou e‑kartu ODISka kupon zakoupený v e‑shopu. Novinkou pro všechny držitele e‑karty ODISka je tzv. elektronická peněženka,
která formou kreditu na kartě slouží k nákupu jednotlivých jízdenek. To ocení zejména nepravidelní
uživatelé MHD.
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„Těší
mě, že do práce na radnici se stále více zapojují mladí, aktivní
V
lidé,“ říká místostarosta Petr Kutěj
Více než dvacet let působení v komunální
politice představuje obrovské množství
zkušeností, jež
místostarosta Petr Kutěj
vkládá do své
práce ve prospěch Vítkovic. Současný člen
Rady městského obvodu Vítkovice a dlouholetý člen bytové komise Svazu měst a obcí
ČR, který třináct let stál v čele obvodu, hovoří
o působení v městské samosprávě.
„Myslím, že zkušenosti jsou při práci v municipalitě stejně důležité jako v jakémkoliv
jiném povolání. Jinak reaguje profesionál,
který prošel mnoha náročnými situacemi, jinak nováček. Bohužel, často se setkáváme
s tím, že nově zvolení poslanci, kteří nikdy
nepracovali na úřadech a v obcích, hlasují o něčem, o čem nemají ani ponětí, nebo
rozcupují smysluplný návrh vycházející ze
znalosti skutečného života. Jsou úplně odtrženi od reality a většinou ani netuší, kolik
problémů způsobí svým rozhodnutím lidem
ve vedení městské samosprávy. Příkladem
může být nedávná diskuse vztahující se
k vyplácení doplatků na bydlení lidem žijícím
v ubytovnách. Zhruba před deseti lety jsme
ve Svazu měst a obcí ČR připravili návrh zaměřený na to, aby sociální byty byly ve správě obcí a nájem byl na úrovni obecného nájmu. Návrh měl kromě jiného předejít tomu,
aby ze sociálního bydlení těžili takzvaní
podnikatelé. Jenže poslanci schválili jen
část projektu a vypustili právě ono obecné
nájemné. Tím došlo k tomu, že stát je v současné době v souvislosti se sociálním bydlením neskutečně ve velkém okrádán. Na
základě novely zákona o pomoci v hmotné
nouzi se od května měly obce vyjadřovat
k proplácení státních dávek na bydlení lidem
žijícím na ubytovnách. Vzhledem k tomu, že
jsme neměli dostatek podkladů, na jejichž
základě bychom mohli rozhodovat – od úřa-

du práce jsme dostali jen jmenný seznam,
protože zveřejnění více informací by bylo
v rozporu se zákonem –, rozhodla se Rada
městského obvodu Vítkovice, že se k vyplácení dávek lidem, o nichž nic nevíme, nebude vyjadřovat. V současné době Svaz měst
a obcí ČR společně s Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR připravuje novelu zákona, nezbývá než věřit, že se podaří prosadit rozumné řešení.“
Problematika sociálního bydlení je ve
Vítkovicích aktuální, nicméně není to jediná z otázek, jimiž se zabýváte...
„Máte pravdu. Řekl bych, že ve Vítkovicích
se spousta věcí podařila. Jsem rád, že se mi
kdysi povedlo prosadit vytvoření nové vítkovické knihovny, která dnes tak dobře slouží
nejen lidem z Vítkovic. Nelituju ani toho, že
jsem tvrdě bojoval za to, aby tady vzniklo
sídlo obvodního oddělení Policie ČR, které
jsme pak na náklady obvodu vybudovali. Je
nezbytné, aby v lokalitě jako jsou Vítkovice
byla policie fyzicky přítomna. Těší mě i to,
že se městská policie vrátila ke zřízení pozic okrskářů. Už v historii se osvědčilo, že
ulicemi procházel policista, který znal svůj
rajón i lidi v něm. A tím nejpodstatnějším
v posledních letech byly mnohasetmilionové investice do obvodu díky projektu
Budoucnost Vítkovic, na jehož prosazení
jsem se podílel ještě před odchodem z postu starosty. I když některé věci vypadají
jinak než jsme si představovali, musím říct,
že se udělal kus práce: Vítkovice mají opravené silnice a chodníky, nová sportoviště
a množství zrekonstruovaných budov.
I když projekt skončil, neskládáme ruce do
klína. Připravujeme renovaci hřiště u školy
Ahol na náměstí Jiřího z Poděbrad. Chceme tam vybudovat šatny, zavést funkci
správce, prostě udělat vše pro to, aby hřiště
sloužilo nejen zdejším školám, ale odpoledne a večer také veřejnosti.“  
Jako místostarosta se kromě jiného
zaměřujete na problematiku bytového
hospodářství. Jak to s ním ve Vítkovicích vypadá?

„Stojíme o to, aby se do obvodu stěhovali mladí lidé. Ti však i z finančních důvodů
preferují menší byty, proto teď pracujeme
na projektu směřujícím k rozdělení velkometrážních bytů, jichž máme v obvodu poměrně
dost, na menší. Kromě toho nyní po lidech,
kteří žádají o byt, vyžadujeme potvrzení
o bezdlužnosti vůči městu. Obezřetněji také
jednáme s lidmi dlužícími za nájem. Samozřejmě, existují-li objektivní důvody, například dlouhodobá nemoc, a dotyčný s úřadem
komunikuje, jednáme s tímto dlužníkem jinak
než s někým, kdo zareaguje až na několikátou urgenci z naší strany. Jsme ochotni
udělit dlužníkům pardon, ale pokud se situace opakuje, nájemní smlouvu jim neprodloužíme. Ostatně, dnes máme nejen roční, ale
i půlroční a tříměsíční smlouvy na pronájem
bytu... Hodně jsme se poučili z minulosti,
kdy většina smluv byla na dobu neurčitou
a my jsme problémového nájemníka nemohli
z bytu vystěhovat. Tehdy jsme se dostali do
situace, kdy se dluhy za nájemné vyšplhaly
až na několik desítek milionů korun. A ještě
jednu věc jsme zavedli. Ve chvíli, kdy končí
nájemní smlouva, náš technik zkontroluje,
jak byt vypadá. Pokud něco není v pořádku, nájemníci musí vše do skončení nájemní
doby opravit na vlastní náklady. Teprve pak
jim nájem prodloužíme. Víte, já ve Vítkovicích
žiju 74 let. Narodil jsem se tady, prožil jsem
tu celý život. Mám k Vítkovicím i jejich historii
vztah, znám domy i lidi, kteří v nich žijí. Mnozí starší vzpomínají, jak dobře se tady kdysi
žilo. Ten pocit bych sem rád vrátil... I proto
mě těší, že se do práce na radnici zapojuje
stále více mladých lidí, kteří jsou nadějí pro
další budoucnost Vítkovic. Dobře se s nimi
spolupracuje. A dobře se v současnosti pracuje i v radě, která je velice aktivní. Jednotliví
členové přinášejí zajímavé nápady, o nichž
konstruktivně diskutujeme, společně racionálně řešíme vše, co je třeba. Tak nějak by to
na radnicích mělo vypadat, mají-li sloužit ku
prospěchu měst a obcí, v jejichž čele stojí.“
Lenka Gulašiová

Volnočasové aktivity ve Vítkovicích
Úřad městského obvodu Vítkovice zajistil společně s občanským
sdružením Centrom o prázdninách
široké vyžití pro děti a mládež z obvodu. Pravidelně v pondělí,
ve středu a v pátek probíhaly volnočasové aktivity organizované
v prostorách občanského sdružení a na nově vybudovaném hřišti
v ulici Sirotčí. V průměru sem denně docházelo přibližně 30 dětí.
Největší zájem byl o doučování, sportovní hry a výtvarné aktivity.
Pro děti byly připraveny také výlety, v rámci nichž navštívily například Divadlo loutek Ostrava, Landek park, Svět techniky, zoologickou zahradu nebo Dětský ranč v Hlučíně. V srpnu vyjely na letní
pobytový tábor do nádherného podhůří Jeseníků, kde pro ně byl po
celý týden připraven celodenní program spojený s návštěvou Kružberské přehrady, prohlídkou Jánských koupelí, zámku v Hradci nad
Moravicí aj. Tyto volnočasové aktivity byly financovány z prostředků poskytnutého transferu od statutárního města Ostravy městskému obvodu Vítkovice za účelem zabezpečení prevence kriminality
na rok 2015. Mezi dětmi byl o nabízené aktivity velký zájem, proto
se městský obvod bude ucházet o získání finančních prostředků
i v dalších letech.
Romana Filipová, účetní a projektová manažerka
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Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl, či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.
Seneca

Slovo starosty
Je tady podzim, který dětem přinesl začátek školní docházky a lidem v radách
a zastupitelstvech měst, obcí a obvodů
práci na přípravě rozpočtu pro nadcházející
rok. Prvního školního dne jsme se společně
s kolegy už tradičně zúčastnili a navštívili
prvňáčky škol ve správě obvodu. Některé děti byly nadšené více, jiné méně, jisté
však je, že jim společně s pravidelnou školní docházkou začaly povinnosti. Ty začaly
i nám, dospělým. Lépe řečeno, vedení úřadu pokračuje v tom, co si předsevzalo, tedy
ve zvelebování Vítkovic. Byla započata ve
zpravodaji avizovaná rekonstrukce chodníků, a to v ulicích Šalounově, Kořenského
a u vítkovického vlakového nádraží. Pokračujeme také v opravách bytů v Rudné ulici
a zahájena byla i výměna oken a rekonstrukce fasády domu v Lidické ulici č. 26.
Svou pozornost rada i zastupitelstvo

obvodu soustřeďují na přípravu rozpočtu
pro příští rok. Musíme posoudit požadavky
všech odborů a jejich předpokládané příjmy
a výdaje, rozpočet musí zahrnovat i mzdy
zaměstnanců úřadu, odměny zastupitelů
a další položky. Vítkovice sice ročně hospodaří se zhruba 90 miliony korun, což je
na obvod s osmi tisíci obyvateli poměrně
vysoký rozpočet, ale i tak to není částka
dostačující k tomu, aby beze zbytku pokryla všechny potřeby. Budeme muset citlivě
zvažovat, které nezbytné akce v rozpočtu
roku 2016 zachováme a které budeme muset přesunout na následující období. Toto
rozhodování není nikdy jednoduché, ale
jedno je jisté: stejně jako v předchozích
letech musíme připravit vyvážený a zcela
transparentní rozpočet, k jehož prioritám
bude patřit oprava bytů a chodníků. Abychom to vše mohli zrealizovat, budeme se
opět snažit získat i finance z externích zdrojů. Ty bychom chtěli použít například také
na zajištění bezbariérového vstupu nejen
do zvýšeného přízemí radnice, ale také do

jejího prvního patra, kde se nachází
i matrika. Vzhledem k tomu, že budova radnice je památkově chráněna,
snažíme se nalézt
řešení, které by vyhovovalo požadavkům památkářů a
zároveň všem občanům zajistilo pohodlný vstup do celého objektu. V rozpočtu
samozřejmě musíme počítat také s pořádáním kulturních, společenských a sportovních aktivit. V příštím roce chceme soustředit pozornost především na akce, které se
týkají většího počtu obyvatel, například na
vítání jara, akce pro děti nebo na Petropavlovskou pouť. Rozhodně nás i v příštím roce
čeká spousta práce, jejímž cílem je rozvíjející se obvod se spokojenými obyvateli.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Představujeme komise
Iniciativním a poradním orgánem Rady městského obvodu Vítkovice jsou komise, kterých nyní v orgánech samosprávy působí
devět. Jejich členy jsou občané Vítkovic, kteří tak mají možnost se
svými názory a zkušenostmi aktivně zapojovat do dění v obvodu.

Komise bezpečnosti a veřejného
pořádku

„Naše komise má celkem šest členů a v poslední době se zabývala především novým stanoviskem k provozování heren a jiných
loterií, kdy jsme se opět připojili k úplnému zákazu těchto provozoven na území obvodu,“ vysvětluje Daniel Verner, předseda komise
bezpečnosti a veřejného pořádku, a pokračuje: „Toto stanovisko
následně potvrdilo zastupitelstvo obvodu, vše ale záleží na rozhodnutí statutárního města. Další problematikou, kterou se v součinnosti s městskou policií a Policií ČR zabýváme, je vytvoření bezpečnostní mapy městského obvodu a podrobné mapy zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, které by sloužily jako podklad pro
vydání obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy. Tu
bychom rádi rozšířili nejen o  lokality, ale také o možnost postihu
firem, které umožňují tuto konzumaci v rizikových oblastech. Velkou výzvou budou utkání FCB na městském stadionu. Teprve čas
ale ukáže, jak budou opatření pořadatelů a bezpečnostních složek
fungovat,“ pokračuje Daniel Verner, který 15 let působil v bezpečnostních sborech. V loňském roce kandidoval za Stranu zelených,
v níž působí na postu místopředsedy ostravské organizace. Vystu-

doval krizový management na VŠB-TU a v současné době pracuje
jako manažer e-commerce projektů.
„Jedním z největších problémů, s nimiž se náš městský obvod
potýká, je velká míra obchodu s chudobou, kdy soukromí majitelé nemovitostí záměrně sestěhovávají sociálně slabé občany,
jimž na základě smlouvy musí být udělen trvalý pobyt a vypláceny nehorázně vysoké dávky na bydlení ve prospěch nájemců.
Toto bezpečnostní riziko narůstá a také se množí stížnosti občanů. Chtěl bych upozornit, že všechny orgány obce konají vše,
co je v jejich silách. Těší mne, že se podařilo aktivovat skupinu
zástupců bezpečnostní komise Rady městského obvodu Vítkovice, příslušných odborů úřadu a zástupců bezpečnostních složek pro řešení tohoto problému. Obec má velmi málo možností,
jak tuto situaci řešit. Vládní priority jsou takové, jaké jsou, a my
můžeme jen hasit pomyslné požáry. Pokud se nezmění zákony umožňující tento typ výdělku, moc toho nezmůžeme. Proto
bych rád touto cestou vyzval spoluobčany, aby nebyli lhostejní
a všechny nepravosti ve svém okolí hlásili strážníkům městské
policie. Jde o to, aby i drobné, mnohdy bagatelizované přestupky
byly zaznamenány a obec se o nich dozvěděla. Musíme v tom být
jednotní a společně se pokusit projevům vandalství, chuligánství
a špatných sousedských vztahů zabránit. Vítkovice jsou náš domov a naše sousedská komunita slušných obyvatel se od takových
projevů musí distancovat,“ uzavírá Daniel Verner.
Lenka Hatlapatková

Amatérský nohejbalový turnaj
Dne 11. září se uskutečnil amatérský nohejbalový turnaj, který pořádala sportovní komise při Radě MOb
Vítkovice. Na hřišti házené SSK Vítkovice se sešlo osm týmů složených
z vítkovických občanů. Děti si mohly
vyzkoušet lezecké dovednosti pod
dohledem instruktorů z Tendon Bloku.
Ačkoliv se počasí dopoledne tvářilo nepřívětivě, celý turnaj se odehrál
v příjemném mírném klimatu. Do hry
se zapojili i členové komise Jan Ned-

vídek, Libor Pavel a předseda komise Richard Čermák. Z vedení radnice navštívili turnaj radní Petr Menšík
a místostarosta Leoš Koláček, který
také předával ocenění. První místo získalo družstvo Dinosauři pod
vedením Libora Pavla, druhé tým
XXS a jako třetí se umístilo družstvo
Chmeloni. Nohejbalový turnaj se konal vůbec poprvé, ale má náběh stát
se další sportovní tradicí ve Vítkovicích.
- nov -
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V Ze života našich škol
Nový školní rok v novém

Školní budova před rekonstrukcí...

... a po ní.

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, zahájila nový školní rok
v nově zrekonstruovaném areálu. V rámci
rekonstrukce byly mimo jiné šatny vybaveny uzamykatelnými skříňkami a kamerovým systémem. Do školy nastoupilo celkem
685 žáků, z toho 226 žáků prvních ročníků.
Ti se už tradičně zúčastnili dvoudenního
adaptačního kurzu na Žermanické přehradě. Kromě toho se škola zapojila do projektu Posouváme hranice jazyků, který zahrnuje nejrůznější aktivity. Patří k nim například
téma Čtenářské dílny jako prostředek ke
zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, díky němuž bude školní knihovna doplněna potřebnými knihami. Vybraní žáci se
v září zúčastnili jazykově-vzdělávacího pobytu v anglickém Oxfordu, kde absolvovali
devítihodinovou výuku anglického jazyka
a prohlídky nejznámějších památek Londýna a jiných zajímavých míst Anglie. Další
částí zmíněného projektu bude i Stínování
(shadowing) pro pedagogy odborných předmětů ve Finsku.
                - red -

Půvab pohybu

Oddíl moderní gymnastiky SSK Vítkovice hledá pohybově nadané dívky ve věku
4 až 5 let. Tréninky se konají v hale SG
D. a E. Zátopkových v Ostravě-Zábřehu
(za hotelem Vista) každé úterý od 16.30
do 17.30 hodin. Gymnastika připraví děti
pro všechny sporty, takže určitě stojí za to
se s ní blíže seznámit! Více informací naleznete na www.mg-sskvitkovice.cz, obrá-

tit se můžete také na hlavní trenérku Hanu
Kyškovou Nadkanskou, tel. č. 773 938
385, nebo trenérku přípravky Magdu Surovcovou, tel. č. 731 453 728.

Foto: archiv školy

- red -

Vítkovická nemocnice se stále mění
Na jaře 2012 se areál Vítkovické nemocnice změnil k nepoznání
– komplexní revitalizace nemocničních budov přišla na více než
48 milionů korun. Dnes už pacienti i zaměstnanci považují za samozřejmost, že vstupují do úhledných budov.
Zcela nový kabát dostaly pavilony chirurgie F, gynekologicko-porodnický pavilon I, interní G, ředitelství K a pavilon J s firemní mateřskou školkou. Součástí obnovy bylo kompletní zateplení budov
a střech, položení nové hydroizolace, výměna oken a dveří i nové fasády. Stavební úpravy zahrnovaly také nové oplechování střech, venkovních parapetů, výměnu vnitřních parapetů i hromosvodů a vnitřní
nátěr. Díky těmto krokům byla snížena energetická náročnost, zvýšena úspora tepelné energie a sníženy provozní náklady na opravy
a údržbu objektů. Výsledkem byla celková estetizace nemocnice.

také do centra péče o matku a dítě. V roce 2007 zmodernizovala
porodní sály, investice tehdy přišla na téměř 19 milionů korun. Před
třemi roky nemocnice zrekonstruovala oddělení novorozenců a šestinedělí.

Nový vjezd do nemocnice.

Budova F.

Vzhledem k tomu, že nemocniční objekty se nalézají v památkové zóně, bylo nutné dodržet členění, profily a barevnost měněných
oken. Předepsána byla rovněž barevnost fasád stanovených Útvarem hlavního architekta Magistrátu města Ostravy. Výměnou výplňkových prvků fasád tak nedošlo k degradaci objektů z hlediska
architektonické nebo historické kvality. Barevné ztvárnění budov
muselo být v souladu se stanoviskem Útvaru hlavního architekta
města Ostravy a Státního památkového ústav.
K největším investicím patřila modernizace a kompletní přestavba oddělení ARO a JIP, včetně vybavení novými přístroji v hodnotě
35 milionů korun. Značné částky investovala Vítkovická nemocnice

4

K dalším větším akcím patřilo otevření zmodernizovaných prostorů vaskulárního centra, centra péče o zažívací trakt a radiologického oddělení. Jedna z největších investic skupiny AGEL i Vítkovické
nemocnice přišla na téměř 40 milionů korun. Na podzim roku 2010
nemocnice otevřela zmodernizované mamodiagnostické a screeningové centrum, včetně pořízení nového špičkového digitálního
mamografu, a předloni otevřela také moderní prostory, do kterých
se přestěhovalo oddělení klinické biochemie a hematologie.
V roce 2013 a 2014 byl dokončen projekt iktového centra v budově F a byla vybudována nová jednotka intenzivní péče v budově G
a příjemná kantýna. Nemocnice se lidem otevřela novým vjezdovým systémem.
V polovině roku 2015 bylo do nových prostor přestěhováno dětské oddělení a modernizace areálu i jednotlivých pracovišť stále
probíhá. Jedna z nejvýznamnějších investic Vítkovické nemocnice
– výstavba centrálních operačních sálů a chirurgického oddělení
v budově I – bude dokončena letos na podzim.
           - red Foto: archiv Vítkovické nemocnice
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Vítkovice prosperující
Firma Pavlínek - vázací prostředky je na trhu bezmála dvacet let

Moderně zrekonstruovaná a barevně výrazná budova nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad, sídlo firmy Pavlínek -  vázací prostředky, dodává této části vítkovického obvodu určitou noblesu
a důstojnost. Cennější než architektonický objekt je však pro Vítkovice dobré jméno firmy, která na tuzemském i zahraničním trhu
s vázacími prostředky působí už bezmála dvacet let. Začátky přitom nebyly vůbec jednoduché...
V roce 1996, kdy se manželé Pavlínkovi pustili do podnikání, měli
doma tři malé děti. Rozdělení úkolů bylo tedy dáno od počátku:
aby se Dalibor Pavlínek mohl naplno věnovat práci, rodinné povinnosti a zázemí zajišťovala manželka. O tom, že byli a jsou dobrý
tým, svědčí fakt, že v současné době Pavlínek - vázací prostředky
patří k největším společnostem v oboru vázací techniky v České
republice. Firma, která se zabývá prodejem zvedací, manipulační
a přivazovací techniky, ocelových lan a dalšího souvisejícího sortimentu, má 24 zaměstnanců a v roce 2014 dosáhla obratu přes
70 milionů korun. Nejvýznamnějším odběratelem v tuzemsku je
OKD, aktivních zákazníků jsou však zhruba tři tisíce. Produkce
směřuje také do zahraničí, nejvíce na Slovensko,   do Nizozemí,
Finska, Polska a Itálie.
Každé výročí, i to teprve se blížící, je určitým mezníkem a zejména časem bilancování. Jak se stalo, že právě firma Pavlínek - vázací prostředky uspěla v nemalé konkurenci? „Náš úspěch na trhu
je dán kombinací více faktorů – zákazník je u nás na prvním místě,
máme špičkové dodavatele jak z Evropy, tak i ze zámoří, cenově
se snažíme být zajímaví. A také dodáváme rychle – máme totiž bo-

hatě zásobený sklad a většinu zboží expedujeme v den objednávky. Významnou roli u nás hraje kvalita – od roku 1999 máme zaveden systém řízení kvality ISO 9001 a jsme i držiteli certifikátů ISO
14001 a 18001,“ konstatuje jednatel společnosti Dalibor Pavlínek
a poznamenává, že každý rok dvacetileté historie přinesl něco nového. Do kroniky firmy se tučnějším písmem vepsal kromě jiného
rok 2007, kdy díky velkému nárůstu výroby společnost zakoupila
další prostory, do nichž se po rekonstrukci v roce 2008 přestěhovala část firmy. Vznikly tak lepší podmínky pro další rozvoj obchodní
i výrobní činnosti, jenž se projevil i zprovozněním nové zkušebny
v roce 2011. Čtyři zaměstnanci v ní zabezpečují tahové zkoušky
do 150 tun a cyklické tahové zkoušky do 25 tun, část kapacity je
využívána také pro ověření pevnosti vlastních výrobků a dovážených komponentů, jsou tu prováděny zkoušky i pro externí firmy.
V současnosti je hlavním
cílem zkušebny maximální
vytížení zakázkami právě
pro externí klienty.
A jaké vize má vedení společnosti pro další období?
„Chceme nejen udržet naše
dobré jméno, ale také posunout vývoj firmy zase o trochu dále. Přínosem pro naši
práci by mohl být pohled
mladé generace,“ říká Dalibor Pavlínek a zmiňuje skutečnost, že už
druhý rok ve společnosti pracuje nejstarší dcera, která získala cenné podnikatelské zkušenosti během svého několikaletého působení
v zahraničních firmách. „Její připomínky a názory jsou pro nás velmi
inspirující zejména v oblasti marketingu a obchodu. V současnosti je
jako vedoucí obchodního útvaru zapojena do vedení celé firmy. Také
nejmladší syn, který studuje vysokou školu zaměřenou na podnikání,
se aktivně zapojuje do plnění dílčích úkolů.“
Dalibor Pavlínek nikdy nelitoval, že si jako místo podnikání vybral právě vítkovický obvod. Má strategickou polohu a vedení úřadu vychází podnikatelům ochotně vstříc. Navíc on sám jako vítkovický rodák má k této části města i osobní vztah, který se stále více
prohlubuje. Manželé ve Vítkovicích zrekonstruovali rodinný dům,
ve kterém prožil dětství pan Pavlínek, a ještě letos se do něj chtějí
nastěhovat. K firemnímu výročí si tak nadělí novou trvalou adresu
ve stejném obvodu, v němž už bezmála dvacet let sídlí jejich prosperující společnost.                                                       Šárka Seidlerová

Fotbalové Vítkovice vracejí klubu zpět jeho dobré jméno

Rovnocenný soupeř ve třetí nejvyšší soutěži. Největší mládežnická základna na
Moravě. Městský fotbalový klub Vítkovice
za poslední čtyři roky dokázal vrátit tým do
soutěží, kam patří, i vrátit klubu prestiž, kterou si značka vítkovického fotbalu zaslouží.
Poslední sezony jsou pro vítkovický fotbal takřka z říše snů. Dvě sezony v řadě
po sobě se podařilo novému klubu, který
vychází z mnohaleté tradice, ale bojuje od
samého začátku, postoupit z krajského
přeboru až do třetí ligy. „Náš cíl byl jasný.
Vrátit klubu jeho jméno a přivést jej tam,
kam patří. Do nejvyšších pater fotbalových
soutěží. Pozitivní je, že postupujeme rychleji, než jsme doufali, navíc správným směrem a k našemu cíli. Tím je vrátit do Vítkovic
profesionální fotbal, který bude konkurenceschopný díky svým odchovancům,“ uvedl
sportovní ředitel MFK Vítkovice Marek Pohorelli s tím, že klubu zatím nechybělo ani
potřebné štěstí. Vedení MFK Vítkovice se
netají tím, že důležitější než momentální sportovní výkony A týmu, je skutečnost, že klub

získává zpět svou pověst a dobré jméno. To
umožňuje budovat kvalitní mládežnickou základnu. „Když jsme začínali zvedat vítkovický fotbal po insolvenci, neměli jsme důvěru
hráčů ani rodičů dětí. Nyní je naším hlavním
cílem vybudovat zázemí pro mládežnické kategorie a vychovávat mladé fotbalisty, na kterých bude klub do budoucna stavět,“ upřesnil
Pohorelli.
Ani šéftrenér mládeže Milan Duhan neskrýval radost nad tím, že se tento úkol
daří plnit: „V současné době máme na čtyři

stovky fotbalistů a fotbalistek od šesti do
devatenácti let. Spolupracujeme se školami. O děti se stará padesátka špičkových
trenérů a ve všech kategoriích dosahujeme
velmi dobrých výsledků. Rodiče dětí vidí, že
hrát fotbal za Vítkovice má smysl.“
Pro chod klubu s rozsáhlou mládežnickou
základnou a kvalitním A týmem jsou nezbytné finance. Bezmála 75 procent rozpočtu je
vynaloženo na mládežnický fotbal, zbytek
na vše, co je spojeno s účastí mužů ve třetí
lize. „Každým rokem je těžší rozpočet naplnit. Spolupracujeme s městem, které nám
pomáhá, ale možnosti dotací jsou omezené
a nám mladých sportovců každým rokem
přibývá. Máme mnoho malých sponzorů,
jimž jsme velmi vděční, ale stále sháníme
generálního partnera. Přesto se podařilo
klub zabezpečit tak, abychom nemuseli náklady na sportování dětí přenášet na rodiče,
kteří v dnešní době musí dobře zvažovat investici každé koruny,“ dodal místopředseda
představenstva MFK Vítkovice Radovan
Fajkus.                                                 - red -
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V
V nihovna pro vás
K
Říjen v knihovně

Týden knihoven 5. až 11. října

● Upomínková amnestie!
Zapomněli jste včas vrátit knížky a teď se
bojíte pokuty? V Týdnu knihoven se dočkáte rozhřešení! Přijďte k nám na pobočku
a po vrácení dlužných knih vám smažeme
vaše upomínky.

DOSPĚLÝM
● Ostrava syrová
Ostravu šedivou i barevnou, syrovou
i romantickou můžete objektivem Romana
Nedbala spatřit až do 30. října.
● Čtěte jinak!
Jste nadšení čtenáři detektivek? Tak si
od nás odnesete cestopis! Máte rádi milostné romány? V tom případě vás nějaké
to sci-fi taky nezabije. O všem rozhodne
hod šťastnou kostkou. Na odvážlivce čeká
v Týdnu knihoven pěkná odměna.
● Dějiny oděvní kultury III.
Ve středy 7. října a 21. října v čase od 13
do 14 hodin vám virtuální univerzita odhalí
vše, co jste chtěli vědět o módě a báli jste
se zeptat. Tentokrát se podíváme do šatníku našich prababiček z počátku 20. století.
● Knihovna vzpomíná
Ve čtvrtek 8. října od 14 do 15 hodin se
oblíbené setkání s vítkovickým klubem seniorů zaměří na knihovnické pamětníky.
Vzpomínáte na svou první knížku? Jak tehdy vypadala knihovna? A měli jste oblíbenou knihovnici? Svěřte se nám a zapojte se
aktivně do projektu Paměť Ostravy 2015.

DĚTEM

● Knihovna naruby
Necháváš si od paní knihovnice doporučit pěkné dětské knížky? Tentokrát to
uděláme naopak! Napiš nám, které knihy
se ti líbí a proč, a v Týdnu knihoven spolu
sestavíme žebříček těch nejlepších pro tvé
kamarády.  
● Prima čtení s Lovci perel
Nejen sběratelé perliček si mohou v úterý
6. října od 14.30 do 15.30 hodin v knihovně
užít příjemné odpoledne s pěknou knížkou.
● Písmenkové obrázky
Pojďme spolu ve čtvrtek 8. října od 14.30
do 15.30 hodin vytvořit koláž z písmenek
a obrázků!
● Bezpečný surfař II.
Druhá část povídání o zásadách bezpečného surfování na vlnách internetu je
připravena na úterý 20. října od 14.30 do
15.30 hodin. Co je to grooming, a že trolové nežijí jen v pohádkách, to vše ti vysvětlí
ve vítkovické knihovně!
● Sovičky: O človíčkovi
V klubu pro rodiče a děti se v pátek
23. října od 10 do 11 hodin dozvíme něco
zajímavého o lidském těle.
● Halloween s BOOKovkou
Proč se slaví Halloween a co jsou to Dušičky? Přijďte se k nám do knihovny v úterý
27. října od 15 do 16 hodin příjemně bát
při svitu dýňových lampiček a třeba se to
dozvíte.
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Otevírací doba: středy 8.30 až 12 hodin a 13 až 16.30 hodin nebo po předchozí
telefonické domluvě.
1. října 14 až 16 hodin klub seniorů – tvořivá dílna
8. října 14 až 16 hodin klub seniorů – návštěva KMO Vítkovice (sraz před Domem
u šraněk)
15. října 14 až 16 hodin klub seniorů – beseda se členy TJ  Sokol Vítkovice
20. října 18 hodin – přednáška Ondřeje Koláře na téma Vítkovice a vznik ČSR
Ondřej Kolář je vedoucím Slezského ústavu v Opavě (součást Slezského
zemského muzea). Badatelsky se zabývá studiem politických
a hospodářských poměrů na severní Moravě a ve Slezsku, konkrétně v období
první republiky. Jeho velkým tématem jsou dějiny policie a četnictva.
O Vítkovicích napsal již několik článků, vyšly například ve sborníku z policejní
konference konané v roce 2014 a v bulletinu Krásná Ostrava. Vítkovice jsou
občas okrajově zmíněny i v jiných jeho pracích. Přednáška přiblíží poměry
ve Vítkovicích v závěru první světové války a průběh státního převratu ve
městě. Pozornost Ondřej Kolář zaměří i na vývoj národnostních, politických,
sociálních a bezpečnostních poměrů ve Vítkovicích a okolnosti připojení města
k tzv. Velké Ostravě. Závěr přednášky pak připomene dramatické události
podzimu 1938 a jejich dopad na Vítkovice.
22. října 14 až 16 hodin klub seniorů – tvořivá dílna
29. října 14 až 16 hodin klub seniorů – bowling U Iny (Jeremenkova 15, sraz na místě)
Cvičení pro seniory pod vedením Anny Buroňové každý čtvrtek od 10 do
11 hodin v Českém domě (Výstavní 113).
KONTAKTY:
Pavlína Nováčková
tel.: 724 846 652
e-mail: pnovackova@vitkovice.ostrava.cz
www: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/dum-u-sranek-1
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

Hurá za hasiči!

Výjezdové vozidlo s veškerou technikou, kleště na stříhání dveří automobilů nebo třeba lesklé chromové tyče, po
kterých se hasiči spouštějí za záchranou životů. To vše si
mohly v rámci Evropského týdne mobility prohlédnout děti
z vítkovické a fifejdské knihovny spolu s mládeží z organizace Společně – Jekhetane. Za milé přijetí a fundované
průvodní slovo srdečně děkujeme zaměstnancům hasičské stanice v Ostravě-Zábřehu.

Paměť Ostravy pokračuje

V roce 2014 jsme začali zachycovat
vaše vzpomínky v projektu Paměť Ostravy. Ve sbírce pokračujeme a tentokrát
vyhlašujeme téma Čtení v Ostravě. Pamatujete si, kam jste chodívali pro knihy? Jak vypadala vaše knihovna? Jaká
byla paní knihovnice? Co zvláštního si
z vaší knihovny dodnes vybavujete? Máte
nějaké fotografie z té doby? Jaká kniha
pro děti vám utkvěla v paměti do dnešních
dní? Lze srovnávat knihovny vašeho dětství a ty dnešní? Zajímá nás vaše zkušenost života v Ostravě ve spojení s cestami
za knižní a čtenářskou kulturou.
Pište a noste své zapsané vážné i nevážné vzpomínky do ústředí či kterékoli poboč-

ky Knihovny města Ostravy, nebo posílejte
na e-mailovou adresu kmo@kmo.cz. Ozvěte se a natočíme vaše povídání na diktafon.
Termín? Příspěvky budeme přijímat
a zpracovávat průběžně, první uzávěrku
provedeme k 28. únoru 2016. Společně se
sejdeme na slavnostním setkání u příležitosti Dne ostravských čtenářů ve čtvrtek
31. března 2016.
Výsledky naší spolupráce budou posléze
zpřístupněny ve všech pracovištích KMO
a potěší tak současné čtenáře. A co víc:
pomůžete nám zmapovat v archivech nezachycené všednodenní dějiny naší knihovny.
Těšíme se na spolupráci s vámi!
Knihovna města Ostravy
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Sokolové na 15. světové gymnaestrádě v Helsinkách

Pokračování ze strany 1
Celá naše výprava odlétala do Finska třemi letadly z Prahy 11. července a vrátila se
19. července. Z naší jednoty Sokol Vítkovice to tentokrát bylo 14 cvičenců.
Náš program byl náročný. Již v neděli
12. července jsme se zúčastnili zahajovacího ceremoniálu na olympijském stadionu, na kterém v roce 1952 náš Emil
Zátopek získal tři zlaté olympijské
medaile. V úterý se konalo reprezentativní Národní odpoledne České
republiky pod názvem Proč bychom
se netěšili. V programu nejrůznějších
gymnastických vystoupení s motivem
dlouhé historie tělovýchovy u nás
a s představením našich významných
současných sportovců formou Laterny
magiky vystoupili i vítkovičtí Sokoli,
a to v úvodu, kdy spolu se záběry polky z Prodané nevěsty na velkoplošné
obrazovce současně na ploše rozměrné haly zatančili polku v lidových krojích.
Druhý vstup pak měli s tancem Kalamajka
a třetí v závěrečném vystoupení s ostatními gymnasty. Naše kroje vzbudily zaslouženou pozornost, fotografie našeho páru
se objevily v místních novinách i v oficiálně vydaném bulletinu FIG. Na akci, která
se konala v Amfi Hall v helsinském Expo

centru za účasti mnoha našich i zahraničních diváků, jsme naše město prezentovali
bannerem OSTRAVA!!! v hledišti.
V následujících dnech jsme pak po tři
dny vystupovali v hromadné skladbě České obce sokolské pro 363 cvičenců nazvané Generation Together na stadionu
Sonera v olympijském areálu. Naše vy-

stoupení se setkávalo s opakovaným potleskem diváků již od nástupu na plochu
za zpěvu sokolského pochodu a dále při
vystoupení. Jeho autorky, Helena Peerová a Anna Jurčičková, pojaly choreografii
moderně, nechaly se inspirovat hudbou
Queen a zpěvem Fredy Mercuryho. Byl
to velký úspěch pro Českou republiku!
A my jsme mohli být u toho!

Svoz velkoobjemových odpadů
Místo přistavení

datum

U Cementárny u domu č. 31
U křižovatky ulic Rostislavova, Holubova
U křižovatky ulic Maixnerova, Pasteurova
Ulice Štramberská ve dvoře u domu č. 2
U křižovatky ulic Starobní a Přerušená
Na Obvodu – parkoviště vedle popelnic
Ulice Sirotčí u domu č. 39
Ulice Sirotčí u domu č. 45
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova
U křižovatky ulic Věžní, Mírová
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru
nám. J. z Poděbrad (parkoviště u ul. Erbenova)
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova (u garáží)
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí
Ulice Rudná před domem č. 56 (pod mostem)
U křižovatky ulic Sovova, Závodní
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova
Celkem:

9. 11.
9. 11.
10. 11.
10. 11.
11. 11.
11. 11.
12. 11.
12. 11.
13. 11.
13. 11.
13. 11.
23. 11.
23. 11.
24. 11.
24. 11.
25. 11.
25. 11.
26. 11.
26. 11.
27. 11.
27. 11.

počet
kontejnerů
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21

Přistavení kontejneru vždy do 14 hodin, odvoz druhý den do 10
hodin.
Do kontejneru na velkoobjemové odpady patří: televizory,
ledničky, pračky, ždímačky, mrazničky, vysavače, rádia, koberce,
stoly, židle, skříně, matrace, vany, dřezy, sanitární keramika, lustry, pneumatiky apod.
Do těchto kontejnerů v žádném případě neukládejte cihly,
kamení, stavební suť, odpady ze zeleně, komunální a nebezpečný odpad.
Bližší informace: Pavel Hučala – tel. č. 599 453 241
                           Dagmar Sošková – tel. č. 599 453 124
Pozn. red.: více v listopadovém vydání zpravodaje.

Naše výprava se dále předvedla hromadnou skladbou ČASPV, vystoupeními v halách výstaviště i na pódiích ve městě. Pozoruhodné bylo také sledovat vystoupení
ostatních delegací, účastnit se workshopů.
Za účasti našich gymnastů se také konal
závěrečný večer FIG Gala 2015, kde bylo
představeno 20 vysoce kvalitních gymnastických čísel z celého světa. Naše skupina ČOS předvedla ve vystoupení Falcon Girls tanečně akrobatický rock and
roll v úžasném tempu. Všechna čísla
byla úžasná a skvělá!
Závěrečným sobotním ceremoniálem
na olympijském stadionu jsme se definitivně rozloučili s 15. světovou gymnaestrádou, které jsme se mohli zúčastnit
díky finanční podpoře statutárního města Ostravy.
A na co budeme vzpomínat? Na úžasnou atmosféru mezi všemi, kdo dobrovolně věnují svůj čas a finanční prostředky,
aby mohli prožít radost z pohybu i ze setkání s cvičenci z celého světa. Na zemi jezer,
zálivů, nádherné přírody, na bílé noci, ale
třeba i komické situace při dorozumívání se
v tak krkolomném jazyce, jakým je finština.
Víte, jak se finsky řekne dobrý den? Hyvaa
paivaa! Tak, pěkný den!
Anna Buroňová

Daruj hodinu týdně

Dobrovolnické centrum ADRA hledá nové dobrovolníky do
svých řad. Pokud máte zájem darovat svůj čas potřebným v místě vašeho bydliště, neváhejte a přijďte do dobrovolnického centra ADRA na Jiráskově náměstí 4 ve středu 7. nebo 14. října
mezi 13. a 17. hodinou na vstupní pohovor. Info: 605 784 584,
www.adraostrava.cz.

Atletická hala

V polovině srpna 2014 začala výstavba atletické haly v těsné blízkosti Ostrava Arény. A jak se zdá, atleti si v ní ještě na konci letošního roku stihnou zatrénovat. Práce na sportovním stánku pokračují
v rychlém tempu. „Stavba by měla být dokončena k 30. listopadu,
pak bude probíhat kolaudační řízení a všichni doufáme, že brzy nato
bude zahájen zkušební provoz haly,“ hlásí předseda SSK Vítkovice
Oldřich Zvolánek a připomíná, že hala bude splňovat vysoké nároky
nejen na samotnou přípravu atletů, ale také na pořádání nejrůznějších republikových závodů. „Věříme, že to bude hala jako stvořená
pro rekordy. Nejenže bude největší v republice, ale například oproti
pražské hale ve Stromovce bude mít širší rádius zatáček, což by
mělo atletům víc vyhovovat. Bude v ní místo pro přibližně 900 diváků a jsem přesvědčen, že si ji sportovci i příznivci atletiky oblíbí,“
dodává.                                                                                     - hal -

Netradiční vycházka

Dne 28. srpna měli zájemci
možnost zúčastnit se netradiční vycházky. Spolu s kronikářkou obvodu Pavlínou
Nováčkovou se vydali za tajemstvím vítkovických soch,
pamětních desek a zajímavých architektonických prvků.
Posluchači se tak dozvěděli
informace o sochách v sadu
Jožky Jabůrkové, o původu a účelu pamětních desek, popřemýšleli nad záhadami, které se prozatím nepodařilo rozluštit, například
kdo je autorem sochy Panny Marie ve výklenku na domě č. p. 17
v Jeremenkově ulici. 		
- nov -
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Všimněte
si!
V
Retro focení v kloboucích

Dámský klub Domova Sluníčko uspořádal
3. září retro focení v kloboucích, které se
konalo v krásné zahradě domova. Pozvání
přijala a na spolupráci se podílela také Lenka Kocierzová, která ze své sbírky zapůjčila
originální dobové klobouky, například slamáky nebo klobouky z papíru, a nechybě-

Oddíl národní házené SSK
Vítkovice ve svých soutěžních
družstvech žáků a začek, ročník
2003, rád přivítá nové členy.
Přijďte do areálu národní házené
v ulici Lidické 35 v úterky a pátky
od 16 do 17.30 hodin.
Více na
www.nh-sskvitkovice.hys.cz.

Melodie stříbrného
plátna v Gongu

Vernisáž výstavy
Osobo, kdo jste?

ly ani dobové doplňky, z nichž si přítomní
mohli vybírat kousky k focení. Všem to moc
slušelo a nemohli si vynachválit trpělivost
Michala Fůse, který modely a modelky fotil.
Celkovou atmosféru odpoledního posezení
podtrhly italské hity, nezapomnělo se ani na

Začátek nového školního i akademického roku zpříjemnila vernisáž výstavy Pondělní skupiny studentů Lidové konzervatoře a Múzické školy. Vernisáž šansonem
zahájila Adéla Kotrlová ze ZUŠ dr. Leoše
Janáčka za klavírního doprovodu učitelky
Lady Podžorské. Lidský rozměr šansonu naprosto identicky souzněl s tématem
výstavy. Skupinu poté představil její člen
Jakub Ivánek. Jeden z posledních teplých
vítkovických podvečerů proběhl v pohodové a velice přátelské atmosféře.

Ondřejové, jeden Brzobohatý, druhý
Brousek, oba herci a oba umí perfektně na
klavír. A 20. října si od 19 hodin v Gongu
zahrají s Janáčkovou filharmonií. Těšit se
můžete třeba na jejich slavný „silvestrovský“ souboj klavírů, nebudou chybět ani
melodie z filmů Krakonoš a lyžníci, Panna
a netvor, Páni kluci, Gladiátor, Indiana Jones, E. T. mimozemšťan. Vzpomínat se bude
na Wericha, Voskovce a Ježka i na filmy pro
pamětníky. Více na www.jfo.cz.

Strážci zákona
informují

Neosvětlený cyklista
malé občerstvení. Ve slunném letním počasí si uživatelé mohli pochutnat na zmrzlinových pohárech. Příjemné posezení doplněné o retro focení v kloboucích se všem moc
líbilo. Velké poděkování patří paní Kocierzové za vstřícnost, pomoc a spolupráci při tak
ojedinělé společenské akci.
Petra Vránová

Dopravní podnik
informuje

• Rekonstrukce zastávek Městský stadion
a Ostrava Aréna končí 5. října.
• Výměna kolejí na ulici Vítkovické 3. a
4. října – výluka linek č. 1 a 2.
• Oslavy 85 let autobusů v Ostravě se
budou konat 10. října v areálech Martinov
a Poruba. Možnost vyhlídkových jízd historickými vozidly.
• Zvedání mostů v ulici Místecké ve dnech
10., 11., 17. a 18. října. Výluka linky č. 1.
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Text a foto: Pavlína Nováčková

Ostrava v důchodu

Mladý, nadějný fotograf, student Institutu
tvůrčí fotografie v Opavě, patriot Ostravy
a její naléhavý dokumentátor Ondřej Durczak má za sebou v poměrně mladém věku
již slušnou řádku výstav, které zaujaly návštěvníky napříč věkovým i odborným spektrem. Ve fotografiích se odráží autorovo
smýšlení o vývoji Ostravy, jejíž měnící se
podobu si sám mnohdy může připomenout
pouze ze starých snímků nebo vyprávění těch dříve narozených. Autor umocnil
výstavu i výběrem fotografií s tématikou
Vítkovic, obvodu, v němž se narodil. Vernisáž se bude konat 10. listopadu v Domě
u šraněk a neměl by si ji nechat ujít nikdo,
kdo má rád Ostravu, jejíž součástí Vítkovice
jsou.                                                     - nov -

Strážníci městské policie řešili 15. září
ve Vítkovicích přestupek cyklisty, který jel
v noci na neosvětleném kole. Sedmnáctiletého mladíka na kole zastavili a vyzvali k prokázání totožnosti. Dotyčný však
u sebe neměl doklady a ústně nahlášené údaje neprocházely evidencí. Strážníci
tedy mladého muže předvedli na policejní
oddělení, kde byla jeho totožnost zjištěna.
Samotné předvedení se však neobešlo bez
problémů, mladík odmítal nastoupit do služebního vozidla, opakovaně se pokoušel
z místa odejít, takže byl předveden s pouty
na rukou.

Umělec
V časných ranních hodinách 20. září přijal operátor tísňové linky městské policie
oznámení o sprejerovi, který ve Vítkovicích sprejuje po zdech budov. Strážníci
záhy dopadli sedmadvacetiletého muže,
jenž se přiznal, že před chvílí popsal černým sprejem zeď budovy nedaleké školy
a garáž. Strážníkům pak své „dílo“ také ukázal. Jednalo se o několik nápisů a obrazců
o rozměrech od několika centimetrů do půl
metru. Nedaleko pak ležely na zemi tři barevné spreje. Pro podezření ze spáchání
trestného činu strážníci muže předali přivolaným policistům.
                 - red -
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