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Ve Vítkovicích nyní stojí jeden z nejmodernějších stadionů v republice. Více informací o tomto reprezentativním objektu i akcích zde pořádaných naleznete na vnitřní dvoustraně.
Foto: archiv SSK Vítkovice

Obvod koupil Otíka

Již brzy budete moci v ulicích Vítkovic spatřit
nového pomocníka, který vypomůže při úklidu náměstí, chodníků, parků a hřišť.
Pokračování na straně 3

Technický dvůr
má novou tvář

Baníku, vítej!

V sobotu 8. srpna odehráli fotbalisté FC Baník
premiérové utkání na novém domácím hřišti na
Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Zápas
s Mladou Boleslaví, který skončil remízou, otevřel
novou kapitolu života kultovního ostravského mužstva. „To, že vedle fotbalistů MFK Vítkovice začal
na území našeho obvodu hrát i věhlasný Baník,
beru pozitivně jako fanoušek fotbalu i jako starosta
obvodu,“ říká starosta Petr Dlabal. „Už první utkání
na novém domácím hřišti se setkalo s velkým zájmem diváků, jichž dorazilo kolem šesti tisíc. A to
i přes probíhající rekonstrukci ulice Závodní, která
přístup ke stadionu podstatně zkomplikovala.“
Pokračování na straně 3

Hokej ve velkém stylu

Fanoušci českého a ostravského hokeje se
v neděli 6. září budou moci setkat s nejzářivějšími
hvězdami jeho historie. Na led Ostrava Arény vyjede v 17.22 hodin celá řada bývalých vynikajících
hráčů HC VÍTKOVICE a reprezentantů ČR.
Pokračování na straně 3

V technickém dvoře byl obnoven povrch komunikace. Zaměstnanci již nemusí po deštích přeskakovat kaluže nebo naopak v parných dnech,
jichž letošní léto přineslo opravdu hodně, pracovat
na prašné ploše. Věříme, že oprava „ménězátěžovou“ technologií s využitím recyklátu, která vítkovický úřad stála necelých 200 tisíc korun bez
DPH, vydrží stejně dlouho jako betonové nebo
náročně budované asfaltové plochy, jejichž cena
by přesahovala možnosti vítkovického rozpočtu.
Dušana Bernatíková, referentka odboru KSDaB

Fotbalisté MFK Vítkovice odstartovali sezonu vítězstvím 2:0 nad MSK
Břeclav. Více informací o klubu přineseme v říjnovém vydání zpravodaje.

Nepřehlédněte
Svatováclavský hudební festival
Capella Mariana
Svatováclavský hudební festival, jímž Ostrava ožije ve dnech 1. až 28. září, vstoupí také do Vítkovic.
V kostele sv. Pavla se v pátek 18. září v 17 hodin
budou moci návštěvníci zaposlouchat do duchovní
a světské hudby rudolfínské Prahy. Realizaci tohoto
koncertu finančně podpořil obvod Vítkovice. - red -

www.ostrava-vitkovice.eu

Očkování psů

Zpravodaj e-mailem

Povinné očkování psů
se bude konat ve středu
16. září od 8 do 12 hodin
a od 13 do 16 hodin ve Veterinární klinice Vítkovice
v ulici Na Obvodu 51. Více
informací na straně 2.
		
- red -

Městský obvod Vítkovice nabízí občanům
možnost přihlásit se k bezplatnému odběru elektronické podoby vítkovického zpravodaje formou
přílohy e-mailu. Zpravodaj bude zasílán ve formátu
pdf. Zájemci se mohou nahlásit Pavlíně Nováčkové
na e-mail pnovackova@vitkovice.ostrava.cz nebo
osobně na podatelně úřadu.
Pavlína Nováčková
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Zásady
hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy,
V
svěřeným městskému obvodu Vítkovice

V minulém vydání jsme informovali o přijetí nových Zásad hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy, svěřeným
městskému obvodu Vítkovice (dále jen Zásady), které vstoupily
v účinnost od 1. července 2015. Připomínáme, že tyto Zásady
jsou dostupné na internetových stránkách MOb Vítkovice: www.
vitkovice.ostrava.cz, v sekci Občan, Potřebuji si vyřídit, Bydlení.
Zároveň jsou také připraveny k nahlédnutí na odboru komunálních služeb, dopravy a bytovém, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice, v úředních dnech pondělí a středa od 8 do 12 hod. a od
13 do 16.30 hod.
Nyní informujeme o dalších novinkách tohoto obsáhlého dokumentu.

Evidence žadatelů o pronájem bytu

V souladu s přijatými principy a rovněž z důvodu sjednocení podmínek pro všechny již evidované žadatele o pronájem bytu rozeslal
odbor komunálních služeb, dopravy a bytový (dále KSDaB) v průběhu července a srpna písemné výzvy k doplnění dokladů prokazujících, že evidovaný žadatel o pronájem bytu nemá dluh na
nájemném, službách spojených s bydlením, poplatcích z prodlení
z dřívějšího nájemního vztahu nebo neuhrazené škody způsobené
předchozímu majiteli bytu. A také, že nedostal výpověď z nájmu
v dřívějším nájemním vztahu z důvodu porušování dobrých mravů
v domě nebo z jiných vážných důvodů. Současně musí žadatel
doložit doklad o tom, zda je zaměstnán, OSVČ, evidován na úřadu
práce nebo pobírá důchod, případně je příjemcem sociálních dávek. Nedoložení patřičných dokladů bude mít za následek vyřazení
z evidence žadatelů o pronájem bytu.
Další novinkou je nově zavedená, pouze písemná aktualizace
již evidovaných žádostí o pronájem bytu. Aktualizaci bude možné provádět výlučně pouze v lednu, a to každoročně až do doby
přidělení bytu. Formulář Obnova a aktualizace žádosti o pronájem
bytu je zveřejněn na internetových stránkách MOb Vítkovice: www.
vitkovice.ostrava.cz, v sekci Občan, Potřebuji si vyřídit, Bydlení.
Současně jsou tiskopisy pro žadatele připraveny k vyzvednutí na
odboru KSDaB, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice v úředních
dnech pondělí a středa od 8 do 12 hod. a od 13 do 16.30 hod.
K žádosti o obnovu a aktualizaci pronájmu bytu bude žadatel povinen doložit potvrzení, že nemá žádné nesplněné finanční závazky vůči MOb Vítkovice. Potvrzení o bezdlužnosti vydá bezplatně
na základě vyplněné žádosti odbor financí, rozpočtu a školství při
ÚMOb Vítkovice (vyřizuje se na ÚMOb Vítkovice, Mírové náměstí
1, Ostrava-Vítkovice, I. poschodí, č. dveří 216, odbor financí, rozpočtu a školství, v úřední dny pondělí a středa od 8 do 12 hod.
a od 13 do 16 hod.). Tyto podmínky se vztahují na společně žádající osoby (manžel-manželka, druh-družka, registrovaní partneři,
zletilé děti nad 18 let). Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách MOb Vítkovice (www.vitkovice.ostrava.cz, v sekci
Občan, Potřebuji si vyřídit, Poplatky a finance), nebo při osobním
vyzvednutí na odboru financí, rozpočtu a školství, Mírové náměstí
1, Ostrava-Vítkovice.
Další, rovněž nedílnou součástí žádosti o obnovu a aktualizaci
žádosti o pronájem bytu, bude potvrzení, že žadatel nemá žádné
nesplněné finanční závazky vůči statutárnímu městu Ostravě. Žadatel doloží potvrzení o bezdlužnosti vydané Magistrátem města
Ostravy, které je možné vyřídit na magistrátu se sídlem Prokešovo nám. 8, ve III. a IV. poschodí na odboru financí a rozpočtu, od-

dělení exekucí v úřední dny pondělí a středa od 8 do 11.30 hod.
a od 12.30 do 17 hod., čtvrtek od 8 do 11.30 hod. a od 12.30 do 16
hod. Tyto podmínky se rovněž vztahují na společně žádající osoby
(manžel-manželka, druh-družka, registrovaní partneři, zletilé děti
nad 18 let). Žádost je dostupná na: http://www.ostrava.cz/cs/urad/
magistrat/odbory-magistratu/odbor-financi-a-rozpoctu/oddeleni-exekuci/zivotni-situace/vystaveni-potvrzeni-o-bezdluznosti-vuci-smo. Toto potvrzení je zpoplatněno.
Vyplněnou žádost o obnovu a aktualizaci žádosti o pronájem
bytu, včetně požadovaných příloh, bude nutné každoročně v termínu do konce ledna kalendářního roku podat k zaevidování v podatelně MOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice, nebo
doručit poštou na adresu: statutární město Ostrava, městský obvod
Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice.
Všichni již evidovaní zájemci o pronájem bytu byli v písemných
výzvách upozorněni na skutečnost, že pokud formulář Obnova
a aktualizace žádosti o pronájem bytu nebude řádně a úplně vyplněn a nebudou doloženy požadované přílohy, bude žádost o pronájem bytu vyřazena z nezávazného seznamu žadatelů. Zároveň,
že přijetím žádosti nevzniká ÚMOb Vítkovice povinnost žadateli byt
pronajmout.

Bytový fond

Současní nájemci bytů v naší správě naleznou na internetových
stránkách MOb Vítkovice: www.vitkovice.ostrava.cz, v sekci Občan, Potřebuji si vyřídit, Bydlení, Zásady hospodaření s bytovým
fondem statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu
Vítkovice, i formuláře, které upravují nájemní vztah. Jde o:
● oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě,
● žádost (z důvodu trvalého opuštění domácnosti manželem/
manželkou po vzájemné dohodě manželů dle § 745 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
● žádost o přechod nájmu bytu (z důvodu úmrtí nájemce).
Rovněž se zde mohou seznámit s dokumentem, který pojednává
o drobných opravách bytu a nákladech spojených s běžnou údržbou bytu, který je nedílnou součástí každé nové nájemní smlouvy,
a který byl nově přijatými Zásadami upraven.
Ve spolupráci s odborem sociálních věcí při ÚMOb Vítkovice byly
v nově přijatých Zásadách upraveny i níže uvedené formuláře:
● Žádost o pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou, ul.
Lidická 55, v Penzionu pro trvalé bydlení, ul. Ocelářská 16.
● Žádost o pronájem azylového bytu, ul. Sirotčí 39a.
Z obou příspěvků, které se zabývají novými Zásadami v předchozím i současném vydání zpravodaje, je patrné, že jde o obsáhlý
dokument, který jsme připravovali několik měsíců. Věříme, že jsme
pro občany a nájemce bytů v naší správě připravili srozumitelný
soubor zásad o hospodaření s bytovým fondem statutárního města
Ostravy, svěřeným MOb Vítkovice, který doplňují předepsané žádosti pro snadnější komunikaci s úřady.
Zpřísnili jsme podmínky pro nové i současné žadatele o pronájem
bytu, kteří mají nové povinnosti dokládat povinné přílohy a aktualizace. K tomuto kroku jsme přistoupili proto, že nehodláme pronajímat byty lidem, kteří mají dluhy vůči statutárnímu městu Ostravě
a městskému obvodu Vítkovice. Podobnou strategii přijaly téměř
všechny městské obvody na území našeho města.
Svatava Köhlerová,
vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytového

Povinné očkování psů

Úřad městského obvodu Vítkovice zve k povinnému očkování psů proti vzteklině.
V souladu s ustanovením zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, se na území obvodu uskuteční povinné očkování psů proti vzteklině.
Ve Veterinární klinice Vítkovice v ulici Na Obvodu 51 budou psi očkováni v ordinaci,
a to ve středu 16. září od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Očkování je povinné pro
všechny psy ve stáří od šesti měsíců. Poplatek za očkování činí 150 korun. Pokud byl
očkovací průkaz vystaven už dříve, je třeba vzít jej s sebou. Očkování je prováděno
jednou ročně, platným dokladem o provedeném očkování je pouze očkovací průkaz
psa. Zvířata musí být opatřena náhubkem a vodítkem. Zvířata již naočkovaná se zdejšímu úřadu nehlásí. Nový očkovací průkaz je možné pořídit za poplatek 15 korun.
Jan Kubík, vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a VH
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Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.
Elbert Hubbard

Slovo starosty
Teplotně nadprůměrné prázdniny, které
na území naší republiky naštěstí neprovázely žádné přírodní katastrofy, jsou už za
námi a my si můžeme říct, že tentokrát
slunce udělalo opravdu maximum pro to,
aby léto bylo pořádně horké. Doufám, že
prvňáčci i ostatní žáci a studenti se po
dvou měsících volna alespoň trochu těšili
do škol, kam se za nimi 1. září už tradičně
vypravili i zástupci radnice.
Prázdniny však nebyly jen časem odpočinku, ale také intenzivních prací. O tom
svědčí rekonstrukce ulic Závodní a Ruské,
i uzavřená výběrová řízení, například na
opravu chodníku v ulici Šalounově – v úseku
od parčíku k ulici Lidické, v ulici Kořenského a části chodníku v ulici U Nádraží k veterinární klinice. Tady jsme se dlouho potýkali
s faktem, že pozemek pod tímto chodníkem byl v majetku Českých drah. Dlouho
jsme jednali o koupi tohoto pozemku, abychom mohli rekonstrukci provést. To se povedlo a v srpnu jsme konečně mohli začít
s opravou.
K dalším realizovaným krokům patří oprava volných bytů v ulicích Rudné a Syllabově a také jednání o centrální dodávce tepla
do bytů v objektech v ulici Rudné – v části
za křižovatkou s ulicí Tavičskou – a v Ta-

vičské 34. Jde zhruba o sedm desítek bytů,
kde se zatím topí pomocí plynových topidel
gamat, což vede k vysokým nákladům na
vytápění. Napojení na ČEZ Teplárenská by
mělo náklady na vytápění snížit až o třetinu. Zkušenosti s přechodem na centrální
dodávku tepla už máme, příkladem jsou
objekty škol Halasova a Ahol. Nájemníkům
tato změna přinese nejen finanční profit,
ale také větší čistotu a bezpečí. Tento záměr by měl být realizován v průběhu příštího roku, v danou chvíli jednáme o projektu
a cenách.
Bytová otázka je pro nás jednou ze stěžejních. V reakci na rostoucí zájem o menší
byty připravujeme studii na zmenšení bytů
v ulici Štramberské 2, 2a, 2b a 4. Tady mají
stávající byty rozlohu až 130 m2, takže nájem je pro většinu potenciálních nájemníků
neúnosný a polovina bytů je prázdná. Proto v budoucnu chceme tyto nadměrné byty
rozdělit na dva až tři menší. Dobrým příkladem je Štramberská 6, kde po rekonstrukci
na patře vznikly ze dvou bytů tři.
Ostatně, povinností máme mnohem víc.
Jednou z nich je také udržitelnost projektů
financovaných z prostředků IPRM. Musím
přiznat, že mnohdy to není jednoduché,
ale rozhodně se nechceme a nebudeme
našim závazkům vyhýbat. Jen mám někdy pocit, že vandalové jsou schopni zničit
i nezničitelné. Příkladem mohou být poškozené betonové lavičky na nedávno

Baníku, vítej!
Pokračování ze strany 1

„Věřím, že Baník do Vítkovic přivede především
solidní fanoušky, kteří se budou zajímat nejen
o sport, ale také o samotné Vítkovice a o to, co náš
obvod může nabídnout. Takové diváky srdečně vítáme,“ zdůrazňuje starosta Petr Dlabal. „Samozřejmě však musíme počítat i s tím,
že Baník budou do Vítkovic následovat i obávaní hooligans. Chci občany Vítkovic
ujistit, že toto nebezpečí nepodceňujeme. Od samotného začátku nové éry Baníku
ve Vítkovicích je vedení úřadu v úzkém kontaktu s manažerským týmem Baníku
i s policií. Jsou vytipovány rizikové zápasy a připravována taková opatření, aby
možné nebezpečí bylo co nejvíce eliminováno.“
Na domácím hřišti se FC Baník letos utká 19. září s FK Jablonec, 3. října
s SK Sigma Olomouc, 24. října s 1. FK Příbram, 7. listopadu s FC Viktoria Plzeň,
28. listopadu s FC Vysočina Jihlava a 5. prosince s AC Sparta Praha.

Sešli se, aby pomohli

Benefiční koncert Charity Ostrava s názvem Sešli se, aby pomohli, který je zaměřen na podporu Charitního střediska sv. Lucie, se bude konat ve čtvrtek 17. září od 19
hodin v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Vystoupí kapela BlueEffect, klarinetista
Karel Dohnal & Smyčcové trio Janáčkovy
filharmonie Ostrava a písničkář Pavel Helan.
Předprodej vstupenek začíná 4. září.

Péče o nemocné

Charita Ostrava nabízí možnost zdarma
se účastnit semináře Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na společném setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči
o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší
termín je 21. září od 14 hod. v budově Hos-

Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Obvod koupil
Otíka

Pokračování ze strany 1
Takzvaný Otík byl zakoupen z rozpočtu městského
obvodu Vítkovice za necelých 50 tisíc korun a jeho
hlavním úkolem bude vysávání nedopalků cigaret z mezer
mezi žulovými kostkami, psích exkrementů a také drobného komunálního odpadu. Pokud se Otík osvědčí jako dobrý pomocník, bude zakoupen další, aby přispěl ke zvýšení
kvality úklidu v našem obvodu, který stále častěji navštěvují nejen tuzemští turisté. 		

pice sv. Lukáše, ul. Charvátská 8, Ostrava-Výškovice. Na školení se přihlaste předem
u Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Darujte svůj čas

dokončeném
hřišti v lokalitě Sirotčí, kde už jsou
i rozstříhány ochranné sítě. Vandalové z takových
činů nemají žádný
hmotný užitek, prostě se jen předhánějí v tom, kdo způsobí větší škodu.
Neváží si ničeho,
možná proto, že k tomu nejsou vedeni,
a radost jim přináší jen to, že mohou něco
zničit. Na nás ostatních je, abychom se
snažili udržet škody v co nejmenším rozsahu a abychom zajistili využívání hřiště
k tomu, k čemu je určeno.
S finančními prostředky na udržitelnost
staveb financovaných z projektu IPRM musíme počítat i při přípravě rozpočtu na příští
rok, na němž začneme pracovat v průběhu
září. Kromě toho do něj chceme zahrnout
i jiné úkoly, například dokončení výstavby
chodníků v ulicích Obránců míru, Pasteurova a Vrázova. To ale bude až záležitost
roku 2016... Nyní začíná září a s ním přichází i podzim. Ať je ve znamení babího
léta a přinese nám všem mnoho příjemných okamžiků!

Charita Ostrava hledá dobrovolníky do
Hospice sv. Lukáše a Fakultní nemocnice
Ostrava. Kurz pro hospicové dobrovolníky
začíná 25. září od 16 hod. Podmínkou je
minimální věk 18 let a osobnostní předpoklady, jako jsou komunikační schopnosti,
empatie, schopnost týmové práce a vyrovnanost s nemocí a umíráním. Kontakt:
Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové
centrum, Charvátská 8, Ostrava-Výškovice (budova Hospice sv. Lukáše), Jana
Camfrlová, tel. č.: 599 508 505, 731 625
768, e-mail: cho.hospicove.centrum@charita.cz.

Dušana Bernatíková, odbor KSDaB

Hokej ve velkém stylu
Pokračování
ze strany 1

V rámci bohatého programu,
jehož vrcholem
bude
exhibiční utkání mezi
týmy Legendy
z Vítkovic vs.
Legendy
českého hokeje, se
rozloučí s aktivní hráčskou
kariérou jeden
z nejúspěšnějších
hokejistů
historie HC VÍTKOVICE, olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa v ledním hokeji David
Moravec (viz kresba).
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Poohlédnutí za nejvě
atletickým mítinkem

Jen necelý měsíc před zahájením 54. ročníku Zlaté tretry Ostrava byla ukončena druhá etapa rekonstrukce městského stadionu
ve Vítkovicích, 16. května se zde konal první velký atletický závod
– extraliga mužů a žen, při němž stadion prošel první zatěžkávací
zkouškou...

„Jsme rádi, že se termín dostavby jižní a severní tribuny podařilo stihnout, vlastně jsme ani neuvažovali o tom, že by to bylo
jinak. Přípravy na extraligové závody i na Zlatou tretru byly totiž
v plném proudu. Museli jsme sice vyřešit pár dispozičních záležitostí, jejichž doladění se přesunulo až na následující letní měsíce,
ale nic z toho připravovaným závodům nebránilo v uskutečnění.
V průběhu extraligy jsme navíc vychytali i drobné nedostatky, které se objevily, takže tretra proběhla bez jakýchkoli technických
a organizačních problémů,“ vrací se k prvním atletickým mítinkům
v prostorách zcela nového městského stadionu Oldřich Zvolánek,
předseda SSK Vítkovice. „Celkově všechno klapalo a byli jsme
opravdu spokojeni se zařízením stadionu i s průběhem letošního
ročníku Zlaté tretry. Nové tribuny poskytují divákům veškerý komfort. Nebyly sice ještě funkční bufety, ale ty jsme dočasně nahradili stánky. V západní tribuně byl navíc vybudován nový technický

skybox, kam jsme umístili většinu zařízení, které jsme dříve museli
mít venku na dráze, což byl v případě nepříznivého počasí občas
problém. A v rámci letošní Zlaté tretry, kdy nejen pršelo, ale byla
i zima, jsme nový skybox opravdu ocenili. Přestěhováno a modernizováno podle našich návrhů a připomínek bylo i zdravotnické
středisko odběru pro antidopingovou kontrolu a další drobnosti,
které přispěly ke zdárnému průběhu šampionátu.“
Zcela vyprodaný nový stadion s kapacitou 15 176 diváků se
tak mohl navzdory nepřízni počasí těšit nejen z úžasného vítězství největší hvězdy tohoto atletického mítinku Usaina Bolta, který
doslova letěl za vítězstvím v závodě na 200 metrů, ale i z dalších úspěchů a rekordů. První doběhla ve čtyřstovce překážek
i naše Zuzana Hejnová, Jamajčan Asafa Powell zaběhl nejkratší sprint v čase 10,05, rekord mítinku na stovce překážek vytvořila Američanka Nelvisová a další.
„Pro nás nezvyklým jevem byla prázdná místa v některých částech tribun v průběhu závodů. Nezvyklým proto, že dříve se kupo-

Stadion, který by z fleku mohl hostit mistrovství Evropy v atletice dospělých
Jaký přínos má nově zrekonstruovaný stadion pro SSK Vítkovice, potažmo pro Moravskoslezský kraj? Jednoznačně poskytuje naprosto ideální podmínky pro tréninky atletů
a pořádání atletických závodů a v současnosti slouží hned dvěma fotbalovým týmům
– FC Baník Ostrava a MFK Vítkovice – k tréninkům i zápasům.
„Troufám si říct, že v České republice,
a myslím si, že ani ve střední Evropě, není
v současnosti kvalitnější stadion pro atletické
mítinky, než je ten náš. Navíc jsme díky splnění všech atributů získali pro rok 2018 kontinentální pohár, což je v hierarchii atletiky
druhá největší soutěž po mistrovství světa.
V době, kdy jsme usilovali o jeho získání, jsme
předkládali plány a vizualizace jen na papíře,
takže jsme nebyli právě ve výhodné pozici,
ale podařilo se. O to více nás těší, že na Zlatou tretru zavítal předseda evropské atletiky
pan Hansen i další hosté z IAAF a všichni
se shodli na tom, že stadion je svou krásou
a funkčností překvapil a že jsme ve vizualizaci a kandidatuře nelhali. Pan Hansen
dokonce řekl, že stadion je natolik kvalitní,
že bychom se mohli ucházet i o pořádání
mistrovství Evropy dospělých. Do roku 2018
jsou však všechna ME obsazena a nejbližší
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volný termín je v roce 2020, takže je tento
cíl pro nás zatím velmi vzdálen,“ vysvětluje
Oldřich Zvolánek, předseda SSK Vítkovice.
Koncem června prošel nový stadion doslova dalším křestem, konalo se zde totiž
mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek. Tento závod
si ne náhodou vysloužil přezdívku „gigant“,
startuje zde totiž 800 závodníků ve čtyřech
kategoriích! A to už je pro pořadatele pořádný oříšek. „Je to náročnější než samotná Zlatá tretra jak pro pořadatele, tak i pro
rozhodčí, protože jde o dvoudenní závod.
Ale ustáli jsme to a můžeme potvrdit, že
i takový nápor sportovců nový stadion skvěle
zvládne,“ pokračuje pan Zvolánek, který jedním dechem
dodává, že šlo o poslední
atletický závod letošní sezony. „Slíbili jsme stavbařům,
že o prázdninách nebudeme
nic organizovat, aby stihli
dokončit všechny nedodělané drobnosti a stadion mohl
být koncem září definitivně
předán. Na příští rok však už
plánujeme uspořádání prvního kola extraligy mužů a žen,

a určitě se budeme hlásit i k pořádání mistrovství České republiky v některé kategorii.
To se však dozvíme až koncem letošního
roku, kdy budou vypsány termíny a výběrová řízení na pořadatele jednotlivých soutěží.
Kromě toho nás už v příští sezoně konečně
čekají desítky malých atletických závodů
žactva, které jsme kvůli rekonstrukci nemohli nějaký čas pořádat, a rádi bychom se po
delší době pustili i do organizace mistrovství
Moravy mužů a žen. Plánů máme hodně
a věřím, že je postupně díky skvělému zázemí začneme realizovat a náš stadion se
stane kvalitním stánkem české i mezinárodní
atletiky.“
- hal -
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ětším mezinárodním
– Zlatou tretrou 2015
valy lístky většinou ke stání, sedělo se jen na hlavní tribuně, a když
někdo opustil své dobré místo, okamžitě o něj přišel, nahradil ho někdo druhý. Nyní si však každý zakoupí vstupenku na určité sedadlo

a nebojí se ho opustit v době závodu, který pro něj není tolik atraktivní,
a jde se třeba občerstvit. Viditelné to bylo především ve chvíli, kdy
měl startovat Usain Bolt a tribuny doslova praskaly ve švech.“
Samotné závody jsou pro mnohačetný organizační tým, který v době konání mítinku najímá i stovky dobrovolníků, doslova třešničkou na dortu celoroční přípravy. „Týmy musejí být
připraveny v plné síle už několik dnů dopředu, kdy sem začínají přijíždět první atleti a hosté. Hlavní štáb pracuje v hotelu Clarion, kde je centrální ubytování, probíhá akreditace závodníků
a další administrativní záležitosti potřebné před závody. Nejsložitější v této době je logistika, řidiči jezdí doslova tam a zpět. Tři
stovky atletů letos přiváželi postupně z Vídně, Krakova, Katovic
a některé i z Mošnova. Tam však, bohužel, zatím létá velmi málo
letadel, které by naši hosté mohli využít. Všichni však nakonec byli
spokojeni, a to je nejdůležitější. Vše je však jen a jen zásluhou
skvělého týmu pořadatelů, z nichž mnozí tretru organizují již více

než třicet let. Jejich
zkušenosti a houževnatost jsou k nezaplacení. Celkem je třeba
zkoordinovat téměř tři
stovky organizátorů,
z toho více než stovku
dobrovolníků starších
osmnácti let, což není vůbec jednoduché. Letos jsme měli malinkou
výhodu v tom, že se nám podařilo přetáhnout do našich řad některé
zkušené dobrovolníky, kteří se účastnili MS v hokeji. Rád bych touto cestou všem ještě jednou poděkoval za skvěle odvedenou práci,
kterou ohodnotil i technický delegát mítinku z IAAF, jenž který prohlásil, že uspořádání závodu bylo excelentní. Takové prohlášení je
pro nás jako pohlazení po duši a zároveň nás to motivuje k další práci. Proto jsme, jako každý rok, hned po skončení Zlaté tretry začali
plánovat další ročník, který se tentokrát bude netradičně konat v pátek 20. května 2016. Nás nyní čeká nejsložitější část – získat kvalitní sportovce pro tento už 55. ročník. Vždy jde o sáhodlouhé jednání
o cenách, které manažeři určí za každého jednotlivého sportovce,
a o dalších podmínkách. K jednání jsme využili samozřejmě
i letošní mistrovství
světa v atletice dospělých, které se
konalo koncem srpna v Pekingu. Tam
byla vyslána skupina
lidí, která už získala
první přísliby účasti
na příští ročník Zlaté tretry. Věříme, že
se nám jubilejní 55.
ročník povede alespoň stejně dobře
jako ten čtyřiapadesátý.“
Lenka Hatlapatková

Český běh žen získává na popularitě
Počátkem června se uskutečnil již třetí
ročník Českého běhu žen, který postupně
získává na popularitě a hlásí se na něj čím
dál více účastnic. Jen letos proběhlo nebo
prošlo cílem přes dva tisíce žen a dětí. Běh
na 2,5 km, 5 km a 10 km absolvovalo přes

1 500 žen, zbývající závodníci využili možnost bojovat v rámci nordic walkingu nebo
běhu dětí. „Je to jediný závod tohoto druhu
v České republice, o to více nás těší zájem
o něj,“ říká Oldřich Zvolánek, předseda pořádající organizace SSK Vítkovice. „Inspi-

rací nám byl stejný běh ve Vídni, který již
má dlouholetou tradici a účastní se ho až
30 tisíc žen z celého Rakouska i zahraničí.
K této metě máme zatím daleko, ale mým
snem je dostat se na hranici pěti tisíc startujících žen.“ 		
- hal -

Čokoládová tretra, starší sestra Zlaté tretry...

Je o rok starší než Zlatá tretra, letos tedy slavila již 55. narozeniny, a její obliba neustále stoupá. Řeč je o Čokoládové tretře,
závodu dětí do 13 let, která se koná pod patronací olympijského
vítěze a rekordmana Jana Železného. Původně šlo pouze o závod
dětí z ostravských škol, ale už několik let se Čokoládová tretra rozrůstá i do dalších měst. Letos se konala v 16 moravských městech
a zúčastnilo se jí přes pět tisíc dětí. „Zvažovali jsme, zda Čokoládovou tretru budeme dál rozšiřovat, protože její pořádání je pro náš
organizační tým velmi náročné. Je nezbytné vše nejen naplánovat,
ale následně i vyrážet do těchto měst a každé jednotlivé tretry se
zúčastnit. Ovšem vzhledem k tomu, že zmíněné dětské atletické
mítinky mají opravdu obrovský ohlas a úspěch, budeme pokračovat a v příštím roce se Čokoládová tretra opět uskuteční minimálně v šestnácti městech,“ slibuje Oldřich Zvolánek, předseda SSK
Vítkovice. Soutěž je pro malé atlety atraktivní i v tom, že vítězové jednotlivých kategorií se probojují do finále, které se pak koná
v rámci Zlaté tretry Ostrava. „Je pro nás radost pracovat s dětmi
a vidět, s jakou chutí běhají a učí se závodit. Bohužel, občas nám
sportovního ducha kazí vliv ambiciózních rodičů, kteří si stěžují na

věci, jež k závodům dětí vůbec nepatří, což je škoda. Čokoládová
tretra je závod pro děti, který by měl být plný radosti a smíchu, navzdory tomu, že vyhrát může jen jeden,“ dodává Oldřich Zvolánek.
- hal -			

Foto: archiv SSK Vítkovice
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V
V nihovna pro vás
K
Září v knihovně

● Ostrava syrová
Ostrava šedivá i barevná, syrová i romantická se na fotografiích Romana Nedbala
představí ve dnech 3. září až 30. října.
● Do školy s novým rozvrhem
Kdy je čeština a kdy matika? Hlavně aby
ti neutekla velká přestávka! Se školním
rozvrhem, vlastnoručně vyrobeným v úterý
8. září od 14.30 do 15.30 hodin, se ti to už
nikdy nestane.
● Evropský týden mobility
Hurá za hasiči!
Chránit majetek před plameny, prohánět
se po ulicích s houkačkou nebo se klouzat
po lesklé tyči. Co vše obnáší práce hasiče, se dozvíte v úterý 15. září od 14 do
15 hodin na exkurzi v hasičském záchranném sboru v Zábřehu. Nutná registrace
předem!
● BOOKovka se psími záchranáři
Pomocnou packu vám ve čtvrtek 17. září
od 14.30 do 15.30 hodin podají služební
pejsci městské policie. Dozvíte se mnoho
o náročné službě policistů i jejich čtyřnohých kamarádů.
● Hravá autoškola
Pojďme spolu luštit dopravní kvízy, hry
a hříčky na papíře či v tabletu, nebo si třeba
namalovat dopravní značku. Po celý týden
během půjčování.
● Sovičky: Jak
se zdraví sluníčko
V klubu rodičů s předškolními
dětmi
si
v pátek 25. září
od 10 do 11 hodin
protáhneme tělo
jógou. Pomůžou
nám s tím básničky.

Osobo, kdo jste?

Pondělní skupinu tvoří hrstka lidí, kteří se
již dva roky setkávají v pondělí odpoledne,
aby ve svém volném čase pod odborným
dohledem lektorky kresby a malby Pavly
Andráškové zdokonalovali svou výtvarnou
tvorbu. Ta je jejich koníčkem.
Do skupiny patří Aleška Thai, Alice Adamčíková-Koupilová, Libuška Klimundová,
Simona Golasowská a Jakub Ivánek. Na
aktuální výstavu si přizvali několik hostů,
spolužáků z jiných ročníků a oborů, kteří se
v první polovině roku 2015 na pondělních
hodinách občas vyskytli a tvořili tak rovněž
figurální kresbu a malbu. Právě figura či
její části jsou základním námětem výstavy
Osobo, kdo jste? Tu však Pondělní skupina
pojala nejen jako prezentaci výsledků své
tvorby z posledního půlroku – vystavené
práce byly vybírány podle míry psychologické hloubky zobrazované figury. Otázku
v názvu výstavy tak můžeme vnímat zejména jako tázání samotných tvůrců vůči
člověku, který se jim rýsuje pod štětcem.
Jakub Ivánek
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Otevírací doba: středy 8.30 až 12 hodin a 13 až 16.30 hodin nebo po předchozí
telefonické domluvě.
Dne 15. září bude zahájena výstava obrazů studentů a absolventů oboru kresba-malba
Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě, která potrvá do 29. října. Vernisáží provede Jakub Ivánek.
10. září	14 až 16 hodin klub seniorů – Poprázdninové povídání
15. září	18.30 hodin vernisáž výstavy Pondělní skupina: Osobo, kdo jste?
17. září 14 až 16 hodin klub seniorů
24. září 14 až 16 hodin klub seniorů
Ve čtvrtek 24. září bude v 11 hodin zahájeno v Českém domě (Výstavní 113) cvičení pro seniory pod vedením Anny Buroňové.
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.

V knihovně to žilo i o prázdninách!

Pravidelné pondělky s pohádkou, veselé pátky i čtyři i-Pady doplněné exkurzemi, výtvarnými dílnami a sportováním! To bylo zpestření
pro dětské návštěvníky vítkovické pobočky.
Děti si v červenci mohly vyzkoušet celodenní Prázdninové putování s buchtami s opékáním párků a výletem na hošťálkovický vysílač,
nebo trávit Prázdniny v nebi a vyrobit si vlastní
mrak. V srpnu se měly možnost zúčastnit Letní
miniolympiády plné hravého soutěžení v tradičních i netradičních disciplínách. Velké nadšení sklidila vernisáž k výstavě prací dětí Společně-Jekhetane, kdy se knihovna roztančila Bránit a chránit v sedle!
v rytmu romské a hiphopové hudby.
Exkurzi v hipologickém pracovišti Městské policie Ostrava s názvem Bránit a chránit
v sedle! absolvovali všichni přítomní se zatajeným dechem, který se nejvíc tajil ve chvíli,
kdy měli možnost zhlédnout svět z koňského sedla policejního koně!
Kateřina Ševčíková

Marné levitace

Eva Kotarbová, rodačka z Vítkovic, je autorkou básnické sbírky Marné levitace, která
se nyní dostává do knihkupectví. Jako v jejích některých dříve vydaných knížkách (např.
Kameny nebo Siluety), i v novince autorka často vytváří obraz rodného města – Ostravy,
k němuž má specifický vztah. Především však jde o básnickou sbírku milostné poezie
a naděje, v níž hluboký lidský cit i přes bolest nachází cestu ze samoty. Eva Kotarbová je
také autorkou ilustrací.
V červenci se
v Helsinkách uskutečnila 15. světová gymnaestráda,
které se zúčastnili
i zástupci TJ Sokol
Vítkovice. Více informací přineseme
v říjnovém vydání
zpravodaje.
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Chceš tančit? Přijď na nábor!
TJ Sokol Vítkovice, oddíl tanečního
sportu Akcent Ostrava, pořádá ve středu
9. září od 16 do 18 hodin nábor nových členů ve věku od 4 do 17 let. Během náboru,
který se bude konat ve vestibulu bývalého
kina Vítek v ulici Hasičské 1003, Ostrava-Hrabůvka (TK Akcent), získáte informace o zařazení do tanečních skupin podle
věku (mini, děti, junioři, hlavní kategorie),
podle výkonnosti (začínající, pokročilí)
a podle tanečních stylů (disco dance, show
dance, street dance, latino, salsa). Dozvíte se i termíny pravidelných tréninků podle
zvolené skupiny a výši členských příspěvků (vždy na čtvrt roku). Nábor proběhne
formou zápisu a není potřeba mít s sebou
cvičební oblečení. Pravidelné tréninky za-

čínají v následujícím týdnu podle rozvrhu,
který dostanete při náboru.
Děti a mladí lidé tak mají šanci stát se
členem tanečního týmu, který v průběhu
24 let své existence vybojoval více než
200 titulů mistrů České republiky, 30 titulů
mistrů Evropy a 25 titulů mistrů světa! Klub
se věnuje převážně tanečním stylům disco,
show a street dance, jejichž výuka probíhá
v Tanečním klubu Akcent Ostrava. A nejen
to! Tančí se zde i latino dance, a to především díky skvělým lektorům Míše Gatěkové a Kubovi Mazůchovi, tanečnímu páru
mezinárodní třídy v latinskoamerických
tancích a loňským mistrům světa v salse
a finalistům mistrovství Evropy! Tančit latino styl můžete pravidelně na trénincích

v Českém domě v Ostravě-Vítkovicích
v ulici Výstavní č. 113 (TJ Sokol Vítkovice).
Více informací na tel. č.: 737 248 053
(vedoucí – Lenka Buroňová) nebo 553 034
299 (kancelář klubu – Markéta Balážová).

15 let Domova Sluníčko
Důstojné prožívání stáří, komplexní zdravotní a sociální péče včetně individuálního
přístupu k uživatelům – to jsou hodnoty
i jistoty, které obyvatelům Domova Sluníčko
v Syllabově ulici poskytuje zdejší personál
obětavě již 15 let.

Obyvatelé domova sledují bohatý program.

Patnáctiny byly příležitostí k bilancování
a k přátelskému setkání, které uspořádalo
vedení domova v pátek 26. června v celém
areálu tohoto zařízení ve spolupráci se sta-

tutárním městem Ostravou a městským obvodem Vítkovice.
Uživatele Domova a jejich rodinné příslušníky, zástupce samosprávných orgánů,
spolupracujících firem, sponzory a další
hosty přivítala zahrada pohádkově vyzdobená divadelními kostýmy ušitými aktivními obyvateli Domova. Informační tabulky
přinášely svědectví o důležitých „milnících“
za 15 let existence zařízení a významných událostech. Byly připraveny ukázky
výrobků seniorů, stánky s občerstvením
a atrakce pro děti.
Bohatý dopolední program nabídl vystoupení příslušníků Vězeňské služby z Opavy
s jejich služebními psy při vyhledávání drog
a zneškodňování pachatelů nebo akci zásahové jednotky proti narušitelům veřejného pořádku. Malí hasiči – Soptíci – předvedli, jak by si počínali při zdolávání hořícího
objektu.
Ing. Kamil Bednář, náměstek ostravského primátora, ocenil všestranně rostoucí

Bohuslav Glomb je tu velmi spokojen.

úroveň domova. O práci a dosažených
výsledcích všech pracovníků Sluníčka se
pochvalně vyjádřil i Petr Dlabal, starosta
městského obvodu Vítkovice. A jak život
v domově hodnotí sami jeho obyvatelé? Za
všechny to vyjádřil 95letý Bohuslav Glomb,
který ve Sluníčku pobývá čtyři roky: „Lépe
jsem se neměl ani v Karlových Varech!“
Text a foto: Ludvík Tejzr

Zvládněte první pomoc a bavte se! Pozvánka Janáčkovy
Již osmý ročník akce
Hrad žije první pomocí se
uskuteční 13. září od 9 hodin na Slezskoostravském
hradě. Hlavní program
bude jako vždy zahrnovat
soutěž nezdravotnických
složek Integrovaného záchranného systému MSK.
Během soutěže je pro dospělé i nejmenší návštěvníky připraven bohatý
doprovodný program. Pro
děti připraví organizace
IFMSA tradiční Nemocnici
pro medvídky, kde se děti
seznámí formou hry s první pomocí, dále je čeká malování na obličej, maskování zranění
i zábavná trasa plná překvapení. Určitě je zaujmou i aktivity Městské policie Ostrava,
Hasičského záchranného sboru MSK nebo Hit rádia Orion. Pro dospělé jsou připraveny
preventivní stánky, kde si budou moci změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, vyzkoušet si
první pomoc na figurínách a podobně. Svou techniku a dynamické ukázky představí např.
Speciální pořádková jednotka Policie ČR, Vodní záchranná služba, Celní úřad. Na pódiu
bude připraveno několik workshopů moderních i latinskoamerických tanců pod vedením
profesionálních tanečníků. Návštěvníci se mohou těšit také na zásah složek Integrované- red ho záchranného systému MSK při simulaci dopravní nehody.

filharmonie

Janáčkova
filharmonie
vstoupí
do
své 62. sezony ve dnech
10. a 11. září
v sále Domu
kultury města
Ostravy
opět pod taktovkou šéfdirigenta Heiko Mathiase
Förstera (viz
snímek). Dalším zářijovým koncertem je
pak 14. září komorní koncert, na kterém
se posluchačům představí jeden z nejrespektovanějších českých hobojistů Vilém
Veverka společně s komorním souborem
Ensemble Opera Diversa. Během večera
zazní díla Kyase, Nováka, Kleina a Haase. Začátky všech koncertů jsou v 19 hodin. Více informací získáte na www.jfo.cz.
A vstupenky pořídíte již od 150 korun.
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