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Dětské hřiště s potřebným mobiliářem, které je součástí parčíku mezi ulicemi Šalounovou a Erbenovou,
bylo vybudováno díky Integrovanému plánu rozvoje města (IPRM) s názvem Budoucnost Vítkovic.

Zažij Vítkovice jinak
Zažij Vítkovice jinak! Trochu parafrázujeme
název akce, které se tento článek týká, ale opravdu si přejeme, aby Vítkovice zažily alespoň jeden
den v ulicích „jinak“. Kulturní centrum Cooltour,
také ve spolupráci s městským obvodem Vítkovice, organizuje 17. září již 4. ročník veleúspěšné
akce Zažít Ostravu jinak. Cílem projektu je zlepšování městského života za pomoci jeho obyvatel – tedy vás! Celé město (nebo alespoň jeho
vybrané obvody včetně Vítkovic) se promění
ve velké sousedské setkání. Aktivní občané
a ostravské organizace se budou venku na ulici

Opravujeme
chodníky

Jen poslední záchvěvy zimy
bránily zahájení stavebních
prací na opravách chodníků
v lokalitě vítkovického vlakového nádraží.
Jedná se o stavební úpravu
tří úseků, které jsou napojeny na chodník podél ulice
Závodní a využívány pro přístup k nedaleké tramvajové
zastávce Most Čs. armády.
Povrch chodníků je tvořen litým asfaltem, který je značně
narušen a popraskán a nerovný povrch nezaručuje jejich
bezpečné užívání ani jejich
kvalitní údržbu.
Pokračování na straně 5

dělit o jídlo, pití, oblečení, ale třeba se i vzájemně učit různým řemeslům, hrát divadlo, sportovat,
ale hlavně se budou skvěle bavit. Přijďte se i vy
hezky pobavit a také poznat své sousedy, se
kterými se normálně střetnete maximálně u poštovní schránky! Pojďte zažít Vítkovice jinak! Informace o akci najdete na http://www.zazitostravujinak.cz/
Akce se koná v rámci Evropského týdne mobility
a Světového dne bez aut, což znamená, že ulice
budou patřit jen a jen lidem!
Pokračování na straně 8

Pasování prvňáčků na čtenáře

Knihovna města Ostravy, pobočka Vítkovice, připravila velký den
malým čtenářům ze ZŠ Halasova, na které v knihovně čekali král
a královna z Pohádkova, starosta Petr Dlabal a místostarosta Leoš
Koláček. Děti hádaly pohádky, plnily různé úkoly, všude byla spousta halasu a nadšeného
výskotu
– prostě příjemné
zpestření dne. Po
zábavných aktivitách následovalo
pasování. Nejprve byly pasovány
děti, které již průkazku měly, potom
ty, kterým rodiče
přihlášku
teprve
budou vyplňovat.
Pokračování na
straně 4

Nepřehlédněte
Zápis do mateřských škol

Zápis dětí do mateřských škol Prokopa
Velikého 37, Erbenova 23, Kořenského 9
a Obránců míru 71 pro školní rok 2016/2017
se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna od 10
do 15.30 hodin. Jde o dvoutřídní mateřské
školy rodinného typu, v nichž s dětmi pracují
kvalifikovaní učitelé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním.

www.vitkovice.ostrava.cz

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
za rok 2015

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015
musí být provedeno nejpozději do 30. dubna. K tomuto datu
budou také techniky doručeny nájemníkům faktury s konkrétním rozúčtováním nákladů pro jejich byt. V případě, že nájemce
s výsledkem vyúčtování nesouhlasí, je oprávněn do 20. května
podat písemnou reklamaci. O vyúčtování jsme blíže informovali
už v březnovém vydání zpravodaje.

Stavění májky

Dne 2. května pořádá komise školství a
kultury stavění májky.
Více informací se občané dozvědí na stránkách obvodu www.
vitkovice.ostrava.cz
v polovině dubna.

4 / 2016

O
V BIO popelnice je třeba
se přihlásit do 10. dubna!

Novinkou v nakládání s komunálními odpady na území města
Ostravy je nová služby v podobě přistavení jedné BIO popelnice
o objemu 240 litrů a pravidelný svoz zeleně. Tato novinka se týká
trvale obydlených rodinných domů se zahrádkou na území statutárního města Ostravy. Nová služba bude plně hrazena z poplatku za
komunální odpad, který město zachovalo i pro letošní rok ve výši
498 korun na osobu za rok. Máte-li zájem o pohodlnou likvidaci
svého biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek a domácností,
vyplňte objednávkový formulář, který bude k dispozici v podatelně Úřadu městského obvodu Vítkovice, a odevzdejte ho na odboru
komunálních služeb, dopravy a bytového paní Dagmar Soškové
nebo na magistrátu. Přihlásit se o BIO popelnici můžete také elektronickou cestou na webových stránkách města. Pokud vám vyhovuje vámi již zavedený funkční systém využití zeleně ze zahrádky
(vlastní kompostování nebo chov domácích zvířat), BIO popelnici
si objednávat nemusíte. Důležité však je, aby formulář se žádostí
o přistavení BIO popelnice byl doručen do 10. dubna 2016! Později
podané žádosti budou uspokojovány až po skončení plošného rozvozu nádob, pravděpodobně až ve druhé polovině roku, a žadatel si
v takovém případě bude muset nádobu vyzvednout sám v provozovně společnosti OZO Ostrava v Ostravě-Přívoze. Všechny žádosti
budou podléhat schválení Magistrátem města Ostravy, který prověří, zda žadatel splňuje podmínky služby. Obvod Vítkovice spadá do
první etapy rozvozu nádob, která potrvá od 2. do 27. května 2016.
Přesný den rozvozu BIO popelnic bude upřesněn minimálně týden
předem. 					
- red -

Svoz velkoobjemových odpadů – jaro 2016

Ve spolupráci s odborem komunálních služeb, dopravy a bytovým
ÚMOb Vítkovice poskytuje i v letošním roce firma OZO Ostrava kontejnery na velkoobjemové odpady z domácností. Občané zde mohou bezplatně odložit svůj nepotřebný velkoobjemový odpad.
Plán na rozmístění velkoobjemových kontejnerů
Počet
Místo přistavení
Datum
kontejnerů
U Cementárny u domu č. 31
11. 4.
1
U křižovatky ulic Rostislavova, Holubova
11. 4.
1
U křižovatky ulic Maixnerova, Pasteurova
12. 4.
1
Ulice Štramberská ve dvoře u domu č. 2
12. 4.
1
U křižovatky ulic Starobní a Přerušená
13. 4.
1
Na Obvodu – parkoviště vedle popelnic
13. 4.
1
Ulice Sirotčí u domu č. 39
14. 4.
1
Ulice Sirotčí u domu č. 45
14. 4.
1
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská
14. 4.
1
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova
15. 4.
1
U křižovatky ulic Věžní, Mírová
15. 4.
1
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova
15. 4.
1
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru
18. 4.
1
nám. J. z Poděbrad (u ul. Erbenovy – plocha parkov.)
18. 4.
1
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní
18. 4.
1
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru
19. 4.
1
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova (u garáží)
19. 4.
1
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí
19. 4.
1
Ulice Rudná před domem Rudná 56 (pod mostem)
20. 4.
1
U křižovatky ulic Sovova, Závodní
20. 4.
1
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova
20. 4.
1
Celkem:
21
Přistavení kontejneru vždy do 14 hod. Odvoz druhý den do 10. hod.
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 podává: Pavel Hučala – tel. č. 599 453 241
Dagmar Sošková – tel. č. 599 453 124
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Oznámení pro nájemce
obecních bytů

Zrušení výběru nájemného v hotovosti
Oznamujeme všem nájemcům obecních bytů, že s platností od 1. dubna 2016 dochází ke zrušení výběru běžného
nájemného v hotovosti na Úřadu městského obvodu Vítkovice.
Nájemné, včetně záloh na plnění služeb poskytovaných s užíváním bytu, je splatné poslední den kalendářního měsíce, za který se nájemné platí (v měsíci za měsíc), a to ode dne uzavření
nájemní smlouvy až do ukončení nájemního vztahu.
Nájemci všech obecních bytů budou s platností od 1. dubna
2016 provádět úhradu stanovených plateb nájemného výhradně
prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva
(SIPO) České pošty, s. p., v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou. V případě neuhrazení nájemného a služeb v běžném měsíci je Českou poštou v následujícím měsíci automaticky zasílána
upomínka na úhradu nájemného.
UPOZORNĚNÍ
Pokud nájemné včetně záloh není uhrazeno v běžném měsíci
a ani následnou upomínkou, stává se dlužným nájemným, které
již není možné uhradit jinak než v hotovosti na ÚMOb Vítkovice, v kanceláři č. 102, evidence nájmu bytů u referentky Markéty
Šrámkové. Nájemce může obdržet poštovní poukázku s přiděleným variabilním symbolem k zaplacení nájmu převodem peněz.
Poštovní poukázka s přiděleným variabilním symbolem
bude nájemci vystavena i v případě, že se dostaví k hotovostní úhradě běžného nájemného na ÚMOb Vítkovice.
Děkujeme za pochopení.
Svatava Köhlerová,
vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytového

Za neohlášení požáru hrozí sankce
a problémy s pojišťovnou

Jednou ze základních povinností nejen fyzických, ale i podnikajících fyzických a právnických osob je bezodkladně oznámit hasičskému záchrannému sboru každý požár. Za požár je považováno nejen každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či
zranění osob, zvířat či ke škodám na materiálních hodnotách, ale
také nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální
hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.
Až příliš často se stává, že lidé hasičům nehlásí malé požáry,
které uhasí vlastními silami a z jejich pohledu vypadají zcela banálně. V konečném důsledku však tyto nehlášené požáry mohou
generovat následné velké finanční ztráty.
V případě občanů je neoznámení požáru přestupek, za který
hrozí pokuta až 25 tisíc korun. U firem je takové jednání správním
deliktem, za který hrozí sankce až milion korun.
Dalším aspektem je finanční plnění pojišťoven. V případě, že
chcete uplatnit pojistné plnění v souvislosti s požárem, pojišťovna
požaduje potvrzení či jiný doklad o požáru vydaný Hasičským záchranným sborem MSK. V případě, že je požár ohlášen s velkým
zpožděním nebo je místo požáru již uvedeno do původního stavu,
nelze provést šetření příčiny vzniku požáru, a tudíž hasiči nejsou
schopni doklad pro pojišťovnu s potvrzením o požáru a uvedením
příčiny požáru vydat. Pojišťovna pak zpravidla nevyplatí pojistné
plnění.
Občané by si tedy měli uvědomit, že je nutné každý požár ohlásit
vždy a bez odkladu na tísňové telefonní číslo 150 nebo osobně
na kteroukoliv stanici Hasičského záchranného sboru MSK. Do
příjezdu vyšetřovatele požárů není vhodné cokoliv uklízet, nemělo
by se na nic sahat a je třeba místo požáru ponechat tak, jak bylo
objeveno, či v tom stavu, v jakém je po uhašení. S vyšetřovatelem
je nezbytné spolupracovat a poskytovat mu požadovanou součinnost, například osobní údaje, doklady ke stavbě, výrobkům a další
informace. V případě nutnosti poskytnout i vzorky, kterými mohou
být například spotřebiče, části strojů, chemické látky a podobně.
Petr Holub,
metodik-vyšetřování požárů HZS Moravskoslezského kraje
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Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí. Čím jsou ty korálky drobnější
a čím je jich víc, tím je to štěstí větší. 						
Jan Werich

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
jak se dočtete ve zprávě věnované opravám chodníků, zahájili jsme poměrně dlouhou šňůru oprav a rekonstrukcí, jimiž chceme opět zlepšit prostředí v našem obvodu.
V případě oprav chodníků jde o zakázky
tzv. malého rozsahu, které budou provádět
firmy zabývající se přímo danou činností.
Nechceme se spoléhat na realizátory, za
které práci udělá několik subdodavatelů,
v jejichž pavučině se v případě reklamace
výsledku nebude možné orientovat. Naplánováno je více oprav, které jsou součástí
schváleného rozpočtu na letošní rok. Snažíme se vyjednat při každé zakázce takové
podmínky, abychom mohli ušetřené peníze
investovat do dalšího, obvodu prospěšného projektu.
Kromě chodníků budeme rekonstruovat
také další byty v majetku obvodu. Prioritně se zaměříme na byty v Rudné ulici, kde
je třeba stávající a už nevyhovující lokální
topeniště vyměnit za efektivnější způsob

Vítkovické ženy

Marie Antonína Kratochvílová, Ilse Weber,
Jožka Jabůrková, Marie Holková... To je jen
několik vítkovických žen, jejichž jména se
stala nedílnou součástí historie obvodu.
O jejich životních osudech si budeme vyprávět na vycházce, která se uskuteční dne
29. dubna v 16 hodin. Sraz před radnicí.
Pavlína Nováčková

Nenechejte si ujít
Petropavlovskou pouť!

Raději hned teď si do svých diářů a chytrých telefonů poznačte datum 25. června.
V ten den totiž náměstí Jiřího z Poděbrad
ožije Petropavlovskou poutí. „Budeme rádi,
když naše pozvání přijmou jak obyvatelé
Vítkovic, tak i lidé z okolí a přijdou si užít
vše, co ke správné pouti patří,” zve na tradiční akci starosta Petr Dlabal.
- gl -

vytápění. Od původně zvažovaného centrálního vytápění rada obvodu kvůli cenové náročnosti projektu ustoupila a rozhodla
o výstavbě samostatných kotelen v domech
č. 38–64, kde bude teplá voda zajišťována
prostřednictvím individuálních elektrických
bojlerů.
Jde o další z kroků zlepšujících podmínky
pro život ve Vítkovicích. Ano, někdo může
oponovat, že hovořím o zkvalitňování prostředí v městské části, která je historicky
zatížena průmyslem. Ale – jak už to v životě bývá – to, co na jedné straně způsobuje
komplikace, na druhé straně se zdá být výhodou. Výnos z daní z nemovitostí se totiž
ve stoprocentní výši stává součástí rozpočtu obvodu. Díky tomu, že v současné době
zhruba třetina nemovitostí na území obvodu patří skupině Vítkovice Machinery Group
a kromě tohoto strojírenského gigantu zde
sídlí i další úspěšné firmy, jimž ostatně věnujeme pozornost v rubrice zpravodaje,
máme v přepočtu na obyvatele k dispozici
poměrně vysokou sumu. Ano, v minulosti
jsme hospodařili i s vyšším rozpočtem, ale
je třeba si uvědomit, že jeho nepřehlédnutelnou součástí byly sociální dávky, které

Dopravní podnik
informuje

● V první části II. etapy rekonstrukce ulice
Nádražní dojde ve dnech 1. až 4. dubna
v souvislosti se zjednokolejněním tramvajové trati k výluce linek č. 1, 2, 8, 9, 11, 14
a 18. Náhradní doprava zajištěna.
● Rekonstrukci ulice Nádražní (od zastávky Stodolní po křižovatku s ulicí 28. října)
bude od 5. dubna do 4. června provázet
provoz po jednokolejné trati. Zastávka
Elektra bude v obou směrech přemístěna
na zastávku Karolina.
● Den památek
a sídel 16. dubna
– jízdy historickým trolejbusem
k Dolu Michal.

jsou nyní vypláceny prostřednictvím
Úřadu práce ČR.
O tom, že Vítkovice jsou vzkvétajícím
místem, svědčí nejen početné zastoupení prosperujících
společností, jež zvyšují prestiž obvodu,
ale také fakt, že
jsou tu zastoupeny veškeré druhy školství,
včetně Lékařské fakulty Ostravské univerzity, a že Vítkovice jsou jedním z mála ostravských obvodů, který má na svém území
nemocnici. A to nemocnici, jež má velmi
dobré jméno.
Vypočítávat plusové body Vítkovic bych
mohl ještě dlouho. Podstatné však je, aby
se lidé, kteří tu žijí, cítili v našem obvodu
dobře. O to se snažíme neustále a v mnoha oblastech, byť ne vždy je efekt patrný
na první pohled. Některá řešení, například
v problematických lokalitách obvodu, přes
všechnu naši snahu jsou a budou během
na dlouhou trať.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Bruslení pro rodiny

Komise sportovní uspořádala akci
Bruslení pro rodiny, která se uskutečnila
5. března v multifunkční hale Ostravar
arény. Bruslící občany přišel pozdravit
i David Moravec, garant celé akce. Další
bruslení se podle jeho slov uskuteční na
podzim.
- nov -

Primátor přijal slib
nových strážníků

Slavnostního aktu se 10. března v budově Magistrátu statutárního města Ostravy
zúčastnilo 16 strážníků. Sedm žen a devět
mužů tak mimo jiné slíbilo, že se při plnění svých povinností budou řídit právními

Sběrné dvory

Na základě rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, v souladu se schválenou koncepcí činnosti sběrných dvorů na území města Ostravy, byl ukončen provoz vybraných sběrných dvorů, a to již v roce 2012. Na základě tohoto rozhodnutí byl zrušen
i sběrný dvůr ve Vítkovicích. Občanům našeho městského obvodu jsou k dispozici nejbližší sběrné dvory:
Ostrava-Mariánské Hory, ulice Rybářská (areál firmy ORC group)
PO – PÁ
10 až 18 hodin
SO
8 až 12 hodin
Ostrava-Stará Bělá, Blanická (areál Agro Stará Bělá)
ÚT
14 až 18 hodin
PÁ
12 až 18 hodin
SO
8 až 14 hodin
Ostrava-Zábřeh, U výtopny (areál Sekos Morava)
PO – NE
8 až 20 hodin
Likvidaci stavebního odpadu nadále provádí OZO Ostrava.
Bližší informace o provozu a otevírací době všech sběrných dvorů na území města
Ostravy jsou uvedeny na webových stránkách www.ozoostrava.cz
Dagmar Sošková, referentka OKSDaB

předpisy České republiky a budou chránit
práva občanů a veřejný pořádek. Každý
z přítomných strážníků následně svůj slib
stvrdil podáním ruky primátorovi města Ostravy. K dnešnímu dni tak na veřejný pořádek v Ostravě dohlíží celkem 664 strážníků.
V rámci rekvalifikačního kurzu se již nyní
na toto náročné povolání připravuje dalších
16 čekatelů. Městská policie i nadále plánuje posilovat početní stavy svých strážníků, v pořadí 76. rekvalifikační kurz tak bude
zahájen již v dubnu.
Foto: archiv MPO
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V Ze života našich škol

AHOL´s Amazing Race
První ročník nové soutěže, která úspěšně navázala na ukončených sedm ročníků
Dne Harryho Pottera, se v AHOL – Střední odborné škole konal 8. února a v hlavní
kategorii se jej zúčastnilo 104 soutěžících
z třinácti ostravských škol a dva osmičlenné týmy mladších žáků ze ZŠ Šalounova.
Soutěž byla tentokrát týmová – v prvním
kole se museli žáci jako jednotlivci vypořádat s vědomostním testem a úkolem celého
soutěžního družstva bylo ve druhém kole
uskutečnit cestu kolem světa a vrátit se z ní
s co největší finanční hotovostí. Učebny
AHOL – Střední odborné školy se pro tuto
příležitost změnily v anglicky mluvící země
a soutěžící se při jejich návštěvě museli vypořádat s úkoly, které prověřily nejen jejich
znalost angličtiny a finanční gramotnost,
ale i znalosti zeměpisné, zručnost, paměť,
tělesnou zdatnost, schopnost vyhledat informaci a orientaci v kultuře i reáliích navštívených zemí. V průběhu dopoledne tak
žáci například nakoupili na indickém tržišti,

rýžovali zlato, střežili australský národní
park, poznávali významné osobnosti anglické kultury i politiky, identifikovali hudební ukázky i americké reálie a v neposlední
řadě si pohovořili s Alžbětou I. o Shakespearovi a s malou Alicí o Lewisi Carrollovi. Za
soutěže získávali, ale i ztráceli body, vyjádřené tentokrát tvrdou měnou – Aholskou
librou. Závěrečné sčítání finanční hotovosti
pak ukázalo jednoznačného vítěze. Stal se
jím soutěžní tým reprezentující ZŠ F. Formana. 		
Kateřina Suková

Úspěchy studentů

V únoru se žáci RB SOU autoopravárenského zúčastnili odborné soutěže Automechanik Junior 2016, která se tentokrát
konala na Střední škole technické a dopravní v Ostravě. V regionálním kole této
celostátní odborné soutěže naši školu reprezentovali dva talentovaní studenti, René
Polach a Pavel Bůžek, kteří v konkurenci
čtrnácti soutěžících získali skvělé druhé
a třetí místo. Oběma úspěšným studentům
blahopřejeme a děkujeme jim za vynikající
reprezentaci naší školy. Student René Polach postupuje do celostátního kola soutěže
Student René Polach postupuje do celostátAutomechanik Junior, které se bude konat
ního kola soutěže.
koncem března ve firmě Škoda Auto v Mladé
Boleslavi. RB SOU autoopravárenského zorganizovalo regionální kolo soutěže Karosář
Junior 2016. Také v této soutěži student školy Jakub Gajdoš uspěl a obsadil pěkné druhé
místo. I jemu blahopřejeme.
Richard Veselský,
ředitel RB SOU autoopravárenského

Kulturní Vítkovice

Základní umělecká škola Leoše Janáčka
ve Vítkovicích obohacuje život v obci na
poli vzdělávacím i kulturním. A docela se
jí to daří. Škola, ve které mohou studovat
děti od 5 do 18 let, začíná ve spolupráci
s mateřskými školami pracovat i s předškolními dětmi. Tato aktivita přináší své plody,
v prosinci se zhmotnila v podobě koncertu vybraných ostravských mateřských škol
v KD Akord v Zábřehu za doprovodu žákovských souborů ZUŠ. Za zmínku stojí úspěšné vystoupení vítkovických mateřinek. Druhou akcí, zejména pro rodiče a děti raného
předškolního věku (0–5 let), je projekt nazvaný Hudební batolení, který odstartoval
v březnu. Pod odborným vedením jsou děti
za aktivní účasti rodičů formou hry seznamovány a vtahovány do světa hudby. - red -

Nutriční terapeutky v Londýně

V lednu se čtyři studentky 2. ročníku ostravské vyšší odborné školy, obor diplomovaný nutriční specialista, zúčastnily v rámci
projektu Erasmus odborné stáže v londýnské části Harrow. Děvčata si přivezla nejen
spoustu nezapomenutelných zážitků, ale
také mnoho cenných zkušeností o tom, jak
v Anglii fungují zařízení poskytující sociální
služby a nutriční péči.

Barbora Gorčáková, Zuzana Slámová, Andrea Gadulová, Tereza Hrůzová.

Když se daří...

Do školních kol soutěží Automechanik
Junior, Karosář Junior a Autotronik Junior se zapojili všichni žáci třetích a čtvrtých
ročníků výše uvedených oborů Střední školy technické a dopravní Ostrava-Vítkovice.
Škola 18. února zorganizovala regionální

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pokračování ze strany 1
Děti dostaly dáreček a pasovací listinu. Bylo to moc milé dopoledne a doufejme, že
dětem čtenářská vášeň vydrží. 			
Pavlína Nováčková

Regionální
Junior.

kolo

soutěže

Automechanik

kolo soutěže Automechanik junior, pro kterou úkoly připravují zástupci účastnických
škol. V této soutěži zvítězil žák školy Matěj
Malcharek. I v dalších regionálních soutěžích jsme byli úspěšní. V regionálním kole
soutěže Autotronik junior žáci Matěj Kosma
a Matěj Březina obsadili první a druhé místo a v soutěži Karosář junior obsadil Martin
Mrázek pěkné třetí místo. Všichni vítězové
postoupili do březnových celostátních kol
soutěží v Mladé Boleslavi. Karin Kalousová
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Demolice přinese kýženou změnu
Jeremenkovu osadu, oblast ohraničenou
ulicemi Rudnou a Závodní a vítkovickým
vlakovým nádražím, čeká historická změna. V průběhu následujících týdnů zde budou zbourány domy č. 322, 1110 a 1108,
které jsou už dlouhou dobu v dezolátním
stavu a v jejichž okolí navíc bují nepovolené skládky. Oblast by měla být po demolici
zmíněných objektů do konce května zcela
vyčištěna.

se do Vítkovic sjíždějí z celého světa, už
v blízkosti stadionu nespatří zdevastované
území s polorozpadlými domy obklopenými
haldami odpadků, ale vyčištěnou, uklize-

Ocenění
pedagogů

V úterý 29. března byli v obřadní síni
radnice oceněni pedagogové ze škol
působících na území obvodu Vítkovice.
„Toto každoroční setkání se řediteli škol
a oceněnými pedagogy je naším poděkováním za jejich náročnou práci a také
projevem úcty k povolání, bez kterého se
neobejde žádná společnost, jež se chce
dále rozvíjet a prosperovat,“ říká starosta
Petr Dlabal.
- gl -

Opravujeme chodníky

„K tomuto zásadnímu kroku můžeme
přistoupit i díky tomu, že nám vyšel vstříc
Magistrát města Ostravy. Nejenže uvedené
objekty vykoupil, ale také nám na demolici financovanou z rozpočtu obvodu přislíbil
dotaci ve výši 5 milionů korun. Těší nás,
že situace v této lokalitě, která rozhodně
nepřispívala k dobrému jménu obvodu, dospěla do této fáze a že návštěvníci blížícího se atletického mítinku Zlatá tretra, kteří

nou plochu,“ komentuje připravovaný krok
starosta Petr Dlabal, jehož mrzí, že obvod
nemohl využít možnosti požádat o státní
dotace na demolice objektů. „Tyto dotace jsou svázány se spoustou podmínek,
z nichž některé podstatné nemůžeme splnit. Jde například o závazek, že do tří let
bude na místě demolice postaveno něco
nového. Tomuto požadavku bychom nebyli schopni dostát, protože podle platného
územního plánu statutárního města Ostravy
zde má být vybudováno rozsáhlé parkoviště pro návštěvníky stadionu a touto lokalitou
má vést i tramvajová trať, ale jde o plány,
které by měly být realizovány v podstatně
vzdálenějším časovém horizontu.“
- gl -

Pokračování ze strany 1
Současně bude probíhat oprava chodníku včetně vjezdů podél ulice Erbenovy
v úseku ulic Okružní – Tavičská. Stavba
bude prováděna po etapách. V první bude
opraven chodník v úseku Okružní – Floriánova a ve druhé etapě v úseku Floriánova
– Tavičská. Kryt bezbariérového chodníku
bude z betonové zámkové dlažby. Zmíněné stavby přispějí ke zkvalitnění podmínek
v daném místě, nový povrch zaručí pohodlnější chůzi a snazší údržbu.

Šibřinky
v Českém domě

V únoru se uskutečnil již
21. ročník šibřinek – tradiční
sokolské zábavy – pod taktovkou TJ Sokol Vítkovice.
Ve vyzdobeném Českém
domě se představil taneční
soubor Vítkovští sokoli. Cimbálovou muziku hrála kapela
ze Základní umělecké školy
Háj ve Slezsku. Tancoval
se tradiční srdíčkový tanec
a v pozdějších hodinách byla
losována bohatá tombola.
- nov -

Četnictvo a Vítkovice

V únoru se v Domě u šraněk uskutečnila přednáška Martina Lokaje na téma Četnictvo
a Vítkovice v letech 1918–1938. Místopředseda spolku Klub vojenské historie – Věrni zůstaneme, člen Historického klubu
– pobočka Ostrava, student magisterského stupně oboru historie
a neúnavný propagátor tzv. „living
history“ představil posluchačům
strukturu této organizace. Také
topograficky určil místa, kde se
nacházely služebny četnictva, vyprávěl o každodennosti této profese, vztahu k místní pořádkové
službě, neopomněl zmínit zásahy
četnictva i četnickou leteckou hlídku. Dvacítka návštěvníků si tak
vyslechla informace o poněkud
neznámé historii Vítkovic.
- nov -

Dušana Bernatíková
referentka odboru KSDaB
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V
V nihovna pro vás
K

Kontakt:
Dům u šraněk, VÍTKOVICE
Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice
Pavlína Nováčková, tel. č.: 724 846 652
e-mail: pnovackova@vitkovice.ostrava.cz
www: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/
o-vitkovicich/dum-u-sranek-1

Duben v knihovně
DOSPĚLÝM

● Superhrdinové kolem nás
Komiksová výstava vědců superhrdinů
pokračuje do 29. dubna, navštívit ji můžete
během půjčování.
● Den autismu
Odborní přednášející i rodiče autistických
dětí vás v pondělí 4. dubna od 9 do 16
hodin v sérii přednášek a besed seznámí
s radostmi i strastmi života s autistou.
● Umění rané renesance v Itálii
Virtuální univerzita se bude ve středy
6. a 20. dubna od 13 do 14 hodin věnovat
osobnostem tvůrců Masaccia a Donatella.
● Na stupních vítězů: Promítání filmu
Úsměvné i dojemné filmové medailonky sportovců seniorů chystajících se na
18. mistrovství světa můžete spatřit ve čtvrtek 14. dubna od 14 do 15.30 hodin.
● Osedlej si superpočítač!
Ajťáci z ostravské VŠB vás ve středu
27. dubna vezmou od 10 do 12 hodin na
výpravu do hlubin elektronkového mozku
superpočítače Salomon.
● Absolventský koncert ZUŠ
Koncert žáků ZUŠ Leoše Janáčka se
uskuteční ve čtvrtek 28. dubna od 16.30 do
17 hodin.

DĚTEM

● Nápady pana Apríla
Jak se stát Dlouhým či Širokým? To se
dozvíte v naší zábavné aprílové poradně
v pátek 1. dubna od 14 do 15 hodin.
● Prima čtení: Jak je to s králem
Čtení a povídání k 700. výročí narození
Karla IV. je připraveno na úterý 5. dubna
od 14 do 15 hodin.
● Den Romů
Zábavné i poučné odpoledne ve spolupráci se společností Horizont – čtvrtek
7. dubna od 14 do 15 hodin.
● BOOKovka královská
Setkání v královském duchu, při kterém
si vyrobíte vlastní šlechtický erb i korunu,
je naplánováno na úterý 12. dubna od
14 do 15 hodin.
● Den Země

Otevírací doba: středy 8.30 až 12 hodin a 13 až 16.30 hodin nebo po předchozí
telefonické domluvě.
7. dubna 14 až 16 hodin – klub seniorů – Křeslo pro hosta
12. dubna 18 hodin Z hloubi duše – básnický večer s Evou Kotarbovou, šansony
v podání Agáty Kotrlové
14. dubna 14 až 16 hodin – klub seniorů – návštěva KMO Vítkovice, promítání filmu
Na stupních vítězů
21. dubna 14 až 16 hodin – klub seniorů – Křeslo pro hosta
28. dubna 14 až 16 hodin – klub seniorů – Beseda s policií
29. dubna 16 hodin – komentovaná vycházka Vítkovické ženy, sraz před radnicí
Do 27. dubna pokračuje výstava Mobilní fotografie CZ/SK.
Každý čtvrtek od 10 do 11 hodin cvičení pro seniory v Českém domě.
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

Zločin a pořádek

Více než dvě desítky účastníků vycházky
naplánované na 19. února se společně vydaly zkoumat místa zákonu a pořádku. Začali jsme u radnice, kde se kdysi nacházelo
i vězení, v Ruské ulici jsme u starého ředitelství zavzpomínali na četnickou stanici,
na Mírovém náměstí na stávku roku 1917,
u Domu u šraněk na Latziho Singera, člena
bezpečnostní komise úřadu před druhou
světovou válkou. Cestou koloniemi jsme
zmínili prvorepublikové zločiny a přestupky
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Pavlína Nováčková

Mobilní
fotografie CZ/SK
Neobvyklou výstavu jsme v Domě u šraněk zahájili 8. března. Ono se řekne, fotit mobilem, to nic není. Ale fotit mobilem
kvalitní snímky s nápadem, atmosférou,
vtipem, sdělením a ve výborném technickém provedení – to už je kumšt. A když
člověk nechce, nepomohou mu ani všechny aplikace světa. Facebooková skupina
Mobilní fotografie CZ/SK stanovila přísná
pravidla pro své členy, kteří se ve své tvorbě stále zdokonalují.
Vernisáž zahájily žačky ZUŠ Leoše
Janáčka Klára Košatová a Barbora Morisová písní Memory z muzikálu Cats. Na

Z hloubi srdce

Na soutěžní odpoledne s ekologickou
tematikou ve spolupráci se společností
Europe Direct se můžete těšit ve čtvrtek
21. dubna od 14 do 15 hodin.
● Sovičky: O hladové housence
Jak se z hladové housenky stane překrásný motýl? To se dozvíte při našem
tradičním setkání maminek s dětmi v pátek
29. dubna od 10 do 11 hodin.

a také internační tábor, jehož stráž nám připomínal dnešní Domov Magnólie, uprchlický azyl a tábory lidu zase dnešní Dopravní
inspektorát a Český dům. Vycházku jsme
zakončili na náměstí Jiřího z Poděbrad
hádáním významu slov z argotu zločinců
20. let 20. století. Vycházka trvala i v ošklivém počasí tři hodiny a do konce došlo osm
statečných. Všem zúčastněným děkujeme
za vytrvalost.

Večer poezie a šansonu se v Domě u šraněk
uskuteční 12. dubna v 18
hodin. Ze svých básnických sbírek bude předčítat vítkovická rodačka,
básnířka a novinářka
Eva Kotarbová. Hudebními vstupy atmosféru
podtrhne mladá zpěvačka Agáta Kotrlová z naší
vítkovické ZUŠ Leoše
Janáčka.
Návštěvníky
čeká gejzír emocí a překvapení na závěr.
- nov -

klávesy je doprovodila profesorka Barbora Dvořáková a jejich mentor Adam
Grygar, sólista Národního divadla moravskoslezského. Přítomné přivítal místostarosta Leoš Koláček, potom si slovo vzali
otec-zakladatel skupiny Dušan Axmann
a kulturní referentka Pavlína Nováčková.
Celá akce probíhala ve velmi uvolněné
atmosféře. Kromě dobré nálady si vystavující z výstavy odnesli i myšlenku
– že svou výstavu v Domě u šraněk možná udělají jako putovní po městech České
republiky.
Pavlína Nováčková
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Telefonní seznam Úřadu městského obvodu Vítkovice
Ústředna
Dlabal Petr
Mgr. Kutěj Petr
Koláček Leoš
Mgr. Kochová Jana
Matějová Jiřina
Bc. Bednářová Natálie
Hilscherová Michaela
Bc. Zemanová Jarmila
Bc. Pacnerová Milena
Bc. Poláková Eva
Hovancová Bernardina
Ručková Renáta
Vroblová Zdeňka
Kryl Aleš
Blatný František
Bc. Nováčková Pavlína
Bc. Rozkošná Milena
Hučalová Dana
Krejčová Kateřina
Ing. Filipová Romana
Bc. Šindlářová Lenka
Víchová Alena
Plecháčková Vladimíra
Bc. Köhlerová Svatava
Sošková Dagmar
Stempaková Jaroslava
Šrámková Markéta
Bc. Štěrbová Beáta
Mgr. Bernatíková Dušana
Beilová Jaroslava
JUDr. Jařabáč Pavel
Hučala Pavel
Kubík Jan
Bc. Adamíková Ivana
Pospíchalová Jarmila
Kudlejová Andrea
Ing. Čermáková Pavla
Bc. Báliková Danuška

599 453 111
12
32
32
13
41
13
11
12
64
40
61
33
37
36
62
56
55,
599 453 246
42
57
60
43
44
39
30
26
24
58
29
29
46
28
52
599 453 241
50
49
66
48
63
599 453 227

FAX
599 453 262
Mgr. Boháč Květoslav
260
Sklářová Monika, DiS.
264
Ing. Chomičová Jarmila
220
Mgr. Nováková Jana, DiS.
224
Hradová Martina, DiS.
221
Matýsková Lucie, DiS.
228
Bc. Fedorucová Petra, DiS.
263
Kriebelová Nikola
226
Bc. Velká Petra
222
Kokyová Miroslava
265
Lauerová Věra
596 614 489
Ing. Šimek Robert
51
Girtlerová Naděžda
25
Ing. Hamáčková Jana
53
Krylová Jolana
47
zasedací místnost
34

Starosta / sekretariát starosty
Místostarosta
Místostarosta
Tajemnice / sekretariát tajemnice
Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury
Sekretariát tajemnice
Spojovatelka, Czech POINT
Sekretariát starosty, org. úsek, RMOb, ZMOb, stížnosti, podněty
Přestupkové řízení, zprávy o pověsti, shromažďování občanů
Matrika narození, SPOZ
Matrika úmrtí, vidimace, OP
Personalistika
Podatelna, spisovna
Ohlašovna, BOZPaPO, hospodářský úsek
Správce počítačové sítě, doprava
Řidič, radniční informační služba
Dům u šraněk – kulturní referentka, kronikářka, webové stránky
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství
Účetní
Účetní
Účetní a projektová manažerka
Referent správy daní a vymáhání pohledávek, rozpočtář
Pokladna, nájmy z pozemků a vymáhání pohledávek
Místní poplatky psi, zábory VP, VHP
Vedoucí odboru kom. služeb, dopravy a bytového
Evidence majetku, pohřebnictví, údržba zeleně, reklama
Bytový technik
Evidence nájmu
Příjem žádostí o byty a vymáhání pohledávek z nájmů
Referent údržby a oprav komunikací, dopravní značení
Stavební technik a nebytové prostory
Porady a právní zastupování
Mistr VPP
Vedoucí odboru výstavby, ŽP a vodního hospodářství
Vedoucí oddělení stavebního úřadu
Referent stavebního úřadu
Referent agendy investice, ŽP a VH, rybářské lístky
Spec. stav. úřad, zvl. užívání komunikací, místní poplatky
Vedoucí odboru sociálních věcí
péče o seniory a zdravotně postižené občany
Kurátor pro děti a mládež
Kurátor pro děti a mládež
Sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí
Sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí
Sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí
Sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí
Sociální pracovník
Sociální pracovník, opatrovník
Sociální pracovník, kurátor pro dospělé
Romský asistent
Koordinátor pečovatelské služby
Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly
Prodej pozemků, majetková agenda
Prodej domů, majetková agenda
Referent odboru majetkového, finanční kontrola a náj. pozem.
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Zažij Vítkovice jinak

Všimněte
si!
V
Masopust ve Sluníčku

Ve středu 24. února jsme se s klienty sešli ve společenském sále na masopustu,
který jsme ve Sluníčku slavili v poněkud netradičním termínu. Odpolední program do-

plnil hudbou a zpěvem pan Ledwos, který
u klientů sklidil velký úspěch. Nechyběly ani
maškary, v průvodu se objevili farář, kos-

telník, medvěd, sibiřská kočka, policista,
bába s dědkem, slamák, šašek i nevěsta
a smrtka. Pohoštění bylo bohaté, jak to
k masopustu patří, a zlatým hřebem programu se stalo pochování basy. Klienti se
velmi dobře bavili a odcházeli v dobré náladě.
Monika Neuwirthová

Výjimečné datum narození

Pokračování ze strany 1
V duchu sousedských slavností se tak
v jednom dni, 17. září, sejdou na ulici lidé,
aby soutěžili, ochutnávali domácí výrobky
ostatních nebo pořádali malé blešáky.
Letos se do sousedských slavností Zažít
Ostravu jinak poprvé připojí i městský obvod Vítkovice.
Moc bychom si
přáli, aby tuto
akci vzali vítkovičtí občané
za svou a aktivně se do této sousedské
aktivity zapojili. Vzhledem
k tomu, že se
v našem obvodu jedná o prémiový ročník,
poskytne úřad
městského obvodu občanům
a organizacím
technické zázemí a ujme se role hlavního koordinátora
tak, aby byl zajištěn její hladký průběh.
Chtěli bychom uskutečnit program na
třech místech. V sadu Jožky Jabůrkové
plánujeme ve spolupráci s Tendon Blokem
závody v lezení, altánek v sadu Jožky Jabůrkové poslouží – tak jako za starých časů
– k hudební produkci. Jelikož podmínkou
akce je dopravní uzavření jedné komunikace, plánujeme v tento jeden den zavřít ulici
Erbenovu, kde by se odehrávaly různé sousedské aktivity. Na ulici bychom také rádi
viděli street dance, výuku latinských tanců
a performanci čehokoliv, co jen budou chtít
lidé svým spoluobčanům předvést. Některé
subjekty oslovujeme i sami, ale chtěli by-

chom vyzvat hlavně vás, občany našeho
obvodu, abyste se nám přihlásili a nabídli
svou hlavu, ruce, nohy a nápady pro zdárné uspořádání akce.
Žijete se svými sousedy vedle sebe, ale
vůbec se neznáte? Upečte bábovky, uvařte guláš, prohledejte skříně, spíže a šatníky

Hudebna zve

Koncert na přání

Každý první čtvrtek v měsíci se v Hudebně Pepy Streichla v restauraci Schönthal
v Ruské ulici konají Pravidelné hudební
večery (PHV), na nichž hraje Václav Fajfr
a hosté, kteří mohou přijít v průběhu večera
– tak trochu Open Mic. Kromě toho v Hudebně vystoupí 22. dubna kapela Pokustone z Frýdku-Místku.

Další hvězda
na Zlaté tretře

Ondřej, Natálie, Emma, Kristýna, Eliáš
a Ha Phuong. To jsou jména miminek narozených v porodnici Vítkovické nemocnice,
která budou mít ve svém rodném listě výjimečné datum 29. února. 		
- mil -
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Účast na jubilejním 55.
ročníku Zlatá tretra / Golden Spike potvrdil oštěpař
Julius Yego, držitel zlaté
medaile z MS v Pekingu
díky výkonu 92,72 m! Úřadující mistr světa přislíbil, že bude v květnu
atakovat 90metrovou hranici. Tu naposledy
přehodil v Ostravě v roce 1997 Jan Železný
(92,42 m). Ten věří, že následovat ho na
městském stadionu budou jeho svěřenci.

a přijďte se pobavit, pochlubit, prodat výrobky a zasoutěžit si. Meze zábavy nejsou
stanoveny, důležité je zažít Vítkovice jinak.
Své návrhy, dotazy a připomínky zasílejte koordinátorům Danielu Vernerovi,
předsedovi komise školství a kultury, na
e-mail: dverner@vitkovice.ostrava.cz, nebo
místostarostovi Leoši Koláčkovi na e-mail:
lkolacek@vitkovice.ostrava.cz, popřípadě
kulturní referentce Pavlíně Nováčkové na
e-mail: pnovackova@vitkovice.ostrava.cz.
Pojďme společně žít ve Vítkovicích jinak!
Daniel Verner a Leoš Koláček,
vítkovičtí koordinátoři akce
Zažít Ostravu jinak 2016
Foto: Martin Podroužek

Do 10. dubna máte
šanci stát se dramaturgy a vybrat program Koncertu na
přání, který na závěr
sezony
připravila
Janáčkova filharmonie Ostrava. Speciální koncert, jehož
program vznikne na
základě hlasování o
deseti skladbách, se
uskuteční 3. června
od 19 hodin v Domě kultury města Ostravy.
Dvě skladby, jež získají největší počet hlasů, zaznějí během prvního červnového pátečního večera. Kromě toho jsou již pevně
stanovenou součástí dramaturgie Lašské
tance a Dva tance Leoše Janáčka. Janáčkovu filharmonii bude řídit Leoš Svárovský
(viz foto). Hlasovat můžete každý pouze
jednou, a to na stránkách www.jfo.cz, kde
také naleznete všechny bližší informace.
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