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Výstava úzce spojená s Vítkovicemi
Do 5. června můžete v Domě umění v Ostravě
navštívit výstavu s názvem Leopold a Paul Kupelwieserovi, Umění – Průmysl – Architektura.
Výstava je koncipována do dvou celků, z nichž
jeden je věnován malíři Leopoldu Kupelwieserovi
a druhý jeho synovi Paulu Kupelwieserovi, který
působil jako ředitel Vítkovických železáren. Prá-

vě on svým příchodem do Vítkovic v roce 1876,
tedy před 140 lety, přinesl do výroby nejmodernější soudobé technologie a začal budovat Nové
Vítkovice, které za jeho působení představovaly
ve středoevropských poměrech konce 19. století
unikátní stavební počin.
Pokračování na straně 8

Moderní gymnastky bojují o medaile

Deset let vítkovického
velkoplošného smaltu připomíná list vložený ve
zpravodaji.

Moderní gymnastky SSK Vítkovice
zahájily po intenzivní zimní přípravě
závodní sezonu. Kromě účastí na
jiných závodech klub pořádal v úterý 19. dubna i své oddílové závody.
Další dvě důležité akce se uskuteční
v květnu. Oblastní přebor v moderní
gymnastice se koná 1. května v hale
Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových a 20. ročník soutěže
O pohár města Ostravy se uskuteční 8. května v hale Sareza. Všechny
soutěže jsou přístupné veřejnosti. Vrcholem bude květnové mistrovství republiky, kam se probojují opravdu jen ty nejlepší.
Více na straně 7

Ocenění pedagogů

Vedení městského obvodu Vítkovice každoročně oceňuje náročnou práci pedagogů škol působících na území obvodu. Starosta Petr Dlabal
a místostarosta Leoš Koláček na slavnostním setkání se zástupci mateřských, základních a středních škol a také Lékařské fakulty Ostravské univerzity, které se uskutečnilo 29. března, vyzvedli
přínos učitelů pro společnost a oceněným předali
květiny a dárky.
Pokračování na straně 2

55. Zlatá tretra Ostrava
Příznivci Zlaté tretry Ostrava
se v pátek 20. května mohou těšit nejen na domácí špičky v čele
s aktuálním halovým mistrem světa Pavlem Maslákem, stříbrným
medailistou z HMS v Portlandu
Jakubem Holušou i atletickými
hvězdami Moravskoslezského kraje, ale také na
světové hvězdy.
Pokračování na straně 2

Nepřehlédněte
Nájemné za pronajatý pozemek Amatérský turnaj ve volejbale
Poplatky za pronájem pozemku jsou splatné k 30. červnu daného roku. Úhradu lze provést převodem na účet 19–1649309349/0800
s uvedením variabilního symbolu nebo v hotovosti v pokladně Úřadu městského obvodu
Vítkovice, Mírové nám. 516/1. Podrobnosti
k platbám lze zjistit u správce poplatku (tel.
č.: 599 453 139, kancelář č. 112).

www.vitkovice.ostrava.cz

Sportovní komise při Radě městského obvodu Vítkovice
pořádá amatérský turnaj ve volejbale, který se uskuteční
21. května od 15 do 20 hodin ve sportovní hale SŠTD
(Moravská 2). Zájemci mohou svá šestičlenná družstva
nahlásit předsedovi komise Richardu Čermákovi na tel.
č. 774 878 704 nebo na e-mail cermak.rich@seznam.
cz. Připraveno bude občerstvení, ceny, chybět nebude
spousta adrenalinu. Neváhejte a hlaste se!
- nov -

Dětský den

Dne 3. června se v sadu Jožky Jabůrkové uskuteční Den
dětí, který organizuje komise
školství a kultury při Radě městského obvodu Vítkovice. Více
informací v průběhu května naleznete na www.vitkovice.ostrava.cz a na plakátech v obvodu.
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VNové Zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního
města Ostravy svěřeným městskému obvodu Vítkovice

Odbor komunálních služeb, dopravy a bytový ve spolupráci
s odborem sociálních věcí při ÚMOb Vítkovice zpracoval nové Zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy
svěřeným městskému obvodu Vítkovice (dále jen zásady) s účinností od 1. dubna 2016. Jejich přijetím se ruší Zásady schválené
Radou MOb Vítkovice ze dne 17. června 2015 v aktuálním znění.
Důvody pro schválení nových zásad:
 soulad se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v oblasti bytového
hospodářství,
 soulad se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních a citlivých údajů.
Nedílnou součástí zásad jsou rovněž upravené formuláře týkající

55. Zlatá tretra Ostrava

Pokračování ze strany 1
Jubilejní 55. Zlatá
tretra Ostrava bude
v olympijském roce
zaměřena na představení
aktuálních
hvězd světové atletiky, domácí favority
a zároveň oslavu
55. výročí závodu na plně zrekonstruovaném Městském stadionu Ostrava. Na jubilejní ročník budou pozvány významné
tuzemské i zahraniční osobnosti z historie
tohoto atletického mítinku.
Již tradičně se den před hlavním závodem pořádají soutěže v hodu kladivem. Ve
čtvrtek 19. května odpoledne budou závodit nejlepší kladiváři světa.
Jednou z hlavních hvězd mítinku v pátek
20. května bude už počtvrté světový rekordman, létající Francouz Renaud Lavillenie, který by chtěl atakovat svůj rekord mítinku 592 cm z roku 2013. Jeho konkurencí
bude mistr světa 2015 Kanaďan Shawn
Barber i elitní české duo Jan Kudlička a Michal Balner. V koulařském sektoru bude mít
soutěž slavnostní nádech. Dvojnásobný
olympijský vítěz Tomasz Majewski z Polska absolvuje rozlučkové turné. Ale domácí hvězdy Tomáš Staněk a Ladislav Prášil
s ním určitě svedou tvrdý souboj o cennou
trofej. Jednou z nejsledovanějších disciplín
bude opět určitě i hod oštěpem s mistrem
světa Yuliem Yegem z Keně. Výhodu domácího publika bude mít bývalý mistr světa Vítězslav Veselý. Kompletní informace
o závodu najdete na stránkách www.zlatatretra.cz.

Quo vadis, hominem?

V Domě u šraněk se 3. května v 18
hodin uskuteční vernisáž výstavy Quo
vadis, hominem? malíře Zdeňka Valcháře. Jeho hlavními tématy jsou hledání smyslu života, oscilace mezi dobrem
a zlem, odchody a návraty. Každodennost, kterou prožívá každý z nás, vtělil
umělec do náboženských motivů svých
děl. Jeho obrazy vedou k zamyšlení nad
sebou samým. Hostem vernisáže je talentovaný šestnáctiletý korejský umělec
Daniel Pang.
- nov -
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se bytové oblasti a souhlasy se zpracováním osobních a citlivých
údajů a poskytnutí informací a poučení o právech subjektů, a to
i v případě zastoupení zákonným zástupcem.
Podrobnější informace o nových zásadách naleznete na webových stránkách městského obvodu Vítkovice (www.vitkovice.
ostrava.cz, v sekci Občan, Potřebuji si vyřídit, Bydlení) a rovněž
budou k dispozici na odboru komunálních služeb, dopravy a bytovém.
Podrobnější informace k novým zásadám poskytne vedoucí odboru KSDaB.
Svatava Köhlerová,
odbor komunálních služeb, dopravy a bytový

Noví občané Vítkovic
První letošní vítání občánků se v obřadní síni vítkovické radnice uskutečnilo
16. dubna pod taktovkou matrikářky
Mileny Pacnerové a zastupitelky Drahomíry Bičanové, která popřála dětem
hezké dětství a rodičům kladla na srdce,
aby své ratolesti milovali, ale zároveň
si zachovali rodičovskou autoritu. Rodiče
z rukou Drahomíry Bičanové převzali dáreček a knihu a podepsali se do pamětní
knihy narození. A které děti se staly novými občany Vítkovic? Miriam Bezušková,
Natálie Kapralíková, Matyáš Duda, Dominik Leško, Anita Šagátová, Daniela Gerbocová, Karolína Mecnerová nebo Karolina Holubová.

Text a foto: Pavlína Nováčková

Amatérský turnaj ve stolním tenise

V Českém domě se 19. března uskutečnil
amatérský turnaj ve stolním tenise. Účastníci
prožili náročné odpoledne – každý s každým na
dvě kola, vyřazování, semifinále. Zkušení matadoři nakonec byli poraženi 12letým chlapcem.
Všichni vítězové dostali skvělé ceny.
Text a foto: - nov -

Ocenění pedagogů

Pokračování ze strany 1
Za mateřské školy byla oceněna Anna
Vidláková z MŠ Kořenského za kvalitu sociálních kontaktů s dětmi i rodiči dětí, za navázání úzké spolupráce s rodiči a za velmi
kvalitní vzdělávací a výchovnou činnost. Ze
Základní školy Ostrava-Vítkovice byla oceněna Ladislava Vishwanathanová za práci
se žáky v oblasti výtvarných činností. Prima
školu reprezentovala Martina Seberová,
která se vždy snaží, aby škola byla pro děti
hrou. PORG zastupoval Ondřej Chrapek,
oceněný za organizování mimoškolních akcí
a motivací žáků ke sportu, ze ZŠ speciální
Diakonie to byla Martina Janečková, která
se obětavě stará o postižené žáky. Renata
Čaldarisová ze SOŠ AHOL byla oceněna
za vzdělávací programy a školní knihovnu,
Jana Kubánková ze SZŠ a VOŠZ za to, že
provádí studiem žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zapojuje studenty do
projektů. Libuše Radičová z SŠTGL AHOL
převzala ocenění za realizaci řady vzdělávacích projektů, Vladimír Němec z SPŠ za
opakovanou vítěznou reprezentaci školy
na soutěži technických oborů Den strojařů,
Michaela Šamajová z RB SOU za pedago-

gickou činnost a práci metodika ve škole,
Miroslav Turek ze Střední školy technické
a dopravní Ostrava-Vítkovice za práci koordinátora tvorby školních vzdělávacích
programů a různých projektů. Ze ZUŠ Leoše Janáčka byla oceněna Iva Kubíková za
moderování koncertů, pedagogickou činnost a členství ve Vítkovickém komorním
orchestru. Za Lékařskou fakultu Ostravské
univerzity byla oceněna Darja Jarošová za
rozvoj nelékařských zdravotnických oborů
na fakultě.
V programu vystoupili Vendula Urbišová
ze SOŠ AHOL s recitací pasáže z knihy
Oněgin byl Rusák, Daniel Horváth ze ZUŠ
Sollogubova ze Zábřehu excelentně zahrál
na saxofon a program uzavřel Matouš Palovský ze ZUŠ Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovicích hrou na kytaru.
Pavlína Nováčková
Foto: archiv
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Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života. 					

										

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
společně vstupujeme do května, jednoho z nejkrásnějších období v roce. Je proto symbolické, že právě tento měsíc se do
historie našeho obvodu zapíše v souvislosti se zásadní změnou, která se výrazně
a především pozitivně odrazí ve vzhledu
Vítkovic. Díky demolici domů č. 322, 1110
a 1108 v Jeremenkově osadě, v oblasti ohraničené ulicemi Rudnou a Závodní
a vítkovickým vlakovým nádražím, bude už
v květnu tvář Vítkovic mnohem půvabnější.
Zmíněný prostor by měl být do konce měsíce
zcela vyčištěn, takže je velká naděje, že návštěvníkům 55. ročníku Zlaté tretry, kteří si
tento atletický svátek budou užívat na půdě
kompletně zrekonstruovaného městského
stadionu, nebudou dojem z návštěvy našeho obvodu kazit zdevastované objekty ve
zmíněné lokalitě. Ty na konci loňského roku
odkoupilo město, jež našemu obvodu na
demolici zmíněných staveb zároveň přispělo částkou 5 milionů korun. Celkové náklady
by měly dosáhnout sedmimilionové hranice,
rozdíl bude na bedrech našeho obvodu. Ale
tato investice se nám rozhodně vyplatí. Její
přínos totiž spočívá ve zvelebení dané části
Vítkovic, která je vzhledem ke svému umístění jak na očích obyvatel bydlících v okolí,
tak každého, kdo byť jen projíždí Rudnou
ulicí kolem městského stadionu. A nejen to.
Důležité je také zvýšení bezpečnosti v této
lokalitě, k němuž zmiňovaná demolice přispěje. I proto tuto změnu tak vítáme. A zároveň nás těší pozitivní ohlasy občanů, kteří
už v polovině dubna zaznamenali první,
z dálky viditelné výsledky přípravy demoličních prací.
Otázkám zvyšování bezpečnosti v obvodu se věnujeme neustále a intenzivně spo-

lupracujeme jak s Policií ČR, tak s Městskou
policií Ostrava. Ne vždy jsou však policisté
a strážníci oprávněni zasáhnout. To se týká
například situace v okolí některých domů
v ulicích Erbenově, Obránců míru a Tavičské, které jsou v soukromém vlastnictví
a kde si starousedlíci stěžují na nadměrně
hlučné chování obyvatel těchto domů. Nicméně je třeba si uvědomit, že legislativa
strážcům zákona neumožňuje zasahovat
vůči hloučku lidí postávajících na chodníku,
Zveme na Petropavlovskou pouť, která
se bude konat 25. června na náměstí Jiřího
z Poděbrad. Bližší informace o programu
přineseme v červnovém vydání zpravodaje a také na webových stránkách našeho městského obvodu.
byť jejich projevy mnohonásobně přesahují
míru běžné konverzace, stejně tak nemohou zakročit vůči dětem, které při hře na ulici dají průchod svému temperamentu. Pravomoci vedení obvodu i policie jsou v tomto
směru zákonem značně omezeny, přesto
se naši okrskáři snaží přispět ke zklidnění
atmosféry ve zmíněných ulicích svou přítomností, takže se v uvedené lokalitě objevují co nejčastěji.
Občas se na nás občané obracejí
s otázkou, proč obvod nenabídne majitelům
domů, s jejichž nájemníky jsou problémy,
odkoupení objektů a situaci nevyřeší. Důvodů je víc. Vlastníci domů v podstatě nemají
důvod je prodávat, protože díky současné legislativě jsou tyto objekty výdělečné.
Vzhledem k tomu by i výkupní cena byla neúměrně vysoká. I kdybychom finanční prostředky na odkoupení sehnali, stáli bychom
před dalším problémem, a to, jak byty obsadit bezproblémovými nájemníky. Nesmíme
se totiž pokoušet cokoliv si o nájemnících
zjišťovat, ověřovat, zda jsou schopni platit

Bezpečnostní situace ve Vítkovicích
Vedení městského obvodu pravidelně
dostává od Policie ČR a Městské policie
Ostrava zprávu o bezpečnostní situaci
ve služebním obvodu Vítkovice. Ze zprávy Policie ČR za druhé pololetí roku 2015
vyplývá, že ve Vítkovicích bylo spácháno 711 trestných činů, což je o 16 méně
oproti stejnému období roku 2014. Z toho
bylo objasněno 283 trestných činů, což
je 39,8 procenta z celkového množství.
Objasňování se tak zlepšilo o 3,21 procenta

oproti druhému pololetí 2014. Trestné činy
se dělí na kriminalitu obecnou, hospodářskou, násilnou a mravnostní a na krádeže
bez překonání překážky na osobách. Krádeží bylo ze 711 trestných činů 371, což je
nárůst o 23 případů v porovnání s druhým
pololetím roku 2014. Přestupků bylo řešeno 781, což je o 158 přestupků méně oproti
druhému pololetí roku 2014. Ve sledovaném období policisté provedli 45 bezpečnostních akcí a uskutečnili 21 přednášek

OZNÁMENÍ PRO NÁJEMNÍKY OBECNÍCH BYTŮ

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015
Podle zákona č. 67/2013 Sb. bylo provedeno vyúčtování služeb
spojených s užíváním bytu za rok 2015 a faktury s rozúčtováním
nákladů pro daný byt byly 22. dubna předány nájemníkům prostřednictvím domovníků nebo bytových techniků. U domů s dálkovým vytápěním bylo v letošním roce poprvé provedeno vyúčtování nákladů za vytápění i podle indikátorů topných nákladů. Toto
rozúčtování prováděla firma Techem, s.r.o., na kterou se můžete
obracet v případě podání vysvětlení k tomuto rozúčtování. Odpovědnou osobou je paní Struminská, tel. č. 596 617 468.
V případě, že nájemce s vyúčtováním nesouhlasí, je oprávněn
do 20. května 2016 podat písemnou reklamaci. Jestliže bude

Mark Twain

nájem, zda nedluží
za nájem jinde a podobně.
A tak jsme pod tlakem ze dvou stran.
Na jedné stojí nespokojení občané,
kteří po nás žádají
nápravu
situace,
vystěhování problematických nájemníků, na druhé straně stojí zákon. Ten nám
nejenže neumožňuje problémy s nepřizpůsobivými nájemníky řešit, ale dokonce nám
hrozí sankcemi, pokud se v rámci prevence
uchýlíme k jakýmkoliv opatřením. To dokládá příklad z března, kdy nás – zřejmě
na podnět některého občana, jehož zájem
o obecní byt ve Vítkovicích zůstal z naší strany bez odezvy – navštívili zástupci Úřadu
pro ochranu osobních údajů. Ti prověřovali,
jak z naší strany probíhá kontrola osobních
údajů, jak vedeme evidenci žadatelů o byt,
jaké informace po nich chceme atd. Kontrola sice potvrdila, že celá agenda je z naší
strany vedena bezchybně, od podání žádosti až po případné přidělení bytu, ale pokud by bylo nalezeno pochybení, hrozila by
nám pokuta ve výši několika set tisíc korun.
A to jen proto, že máme snahu být obezřetní
a nechceme se při uzavírání smluv o pronájmu bytů dopouštět chyb... Je to paradoxní, ale stát po nás vlastně žádá, abychom
byli důvěřiví a doufali, že notoričtí neplatiči
se právě teď polepší a už s nimi nebudou
potíže. Že problematičtí nájemníci už nikdy
nezdevastují byt, který jsme zrekonstruovali
díky investování nemalých finančních prostředků. Chce se toho po nás opravdu dost,
jen pravomocí máme zatraceně málo...
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

o prevenci. Pokud jde o lokalizaci trestné
činnosti, přetrvává dlouhodobý problém
krádeží zboží v Avion Shopping Parku
i v ostatních supermarketech na území
služebního obvodu OOP ČR O.-Vítkovice.
Ten není totožný s městským obvodem, zahrnuje i větší část Zábřehu a Mariánských
Hor (včetně lokality Bedřiška). Z toho vyplývá, že ne všechny uvedené trestné činy
jsou páchány v našem obvodu, tj. ve Vítkovicích.

uznána jako opodstatněná, bude provedeno opravné vyúčtování,
se kterým budou nájemci seznámeni do 27. května 2016.
Nedoplatky z vyúčtování budou předepsány k úhradě spolu s nájemným za červenec 2016, popř. bude nájemníkům na úhradu nedoplatku splatného do 31. července 2016 zaslána složenka. Přeplatky budou nájemníkům poukázány prostřednictvím šeku Poštovní spořitelny ČSOB, popř. složenkou ÚMOb Vítkovice. U nájemníků,
u kterých vlastník domu vykazuje dluh na nájmu či z vyúčtování
služeb z minulých období, případně dluh vůči SMO, odboru financí
a rozpočtu apod., bude přeplatek vyúčtování použit na kompenzaci
výše uvedených dluhů, včetně poplatků z prodlení a úroků z prodlení, tak jak to umožňuje § 1982 nového občanského zákoníku.
Přeplatky budou vypláceny od 1. července do 31. července 2016.
Svatava Köhlerová,
vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytového
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V Ze života našich škol

Vítkovický skřivánek

Do Mateřské školy Kořenského se
16. března „slétlo“ hejno malých zpěváčků,
dětí ze čtyř vítkovických mateřských škol,
aby se utkali v prvním ročníku pěvecké soutěže Vítkovický skřivánek. Děti soutěžily ve
dvou věkových kategoriích – zpívaly sólově
předem připravenou píseň před publikem
i odbornou porotou, která hodnotila nejen
samotný zpěv, ale i výběr písně, projev
a rytmus. Jejich hlásky rozezvučely celou
školku díky mikrofonu a ozvučné aparatuře,
které byly zakoupeny z dotace Magistrátu
města Ostravy (projekt Zpívej a hrej).
Finalisty potleskem podporovali fanoušci
z jednotlivých školek, někteří dokonce s veselými rekvizitami. Všichni odvážní zpěváci
byli po právu odměněni medailemi v podobě ptáčků, diplomy a dětskými hudebními
nástroji. Absolutním vítězem prvního ročníku se stal s Plíhalovou písní Sedí topič
u piána Dan Gloger z MŠ Kořenského, kte-

rý získal putovní cenu – Zlatého skřivánka.
Skřivánek bude po celý rok „hnízdit“ v domovské školce, a až zase příště jaro zaklepe na dveře, budou mít další děti s hlásky
jako skřivánci šanci vyzpívat ho pro svou
školku.
Martina Nová a Jarka Šebková,
MŠ Kořenského

Rozmanité aktivity

Střední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice nabízí svým žákům nejrůznější
možnosti dalšího rozvoje. V únoru se zúčastnili odborné exkurze v Dopravním podniku
Praha a v březnu se žáci prvních ročníků mohli zapojit do zdravotnické soutěže v první
pomoci. 							
Karin Kalousová

Depo Kačerov

Den strojařů

Ve dnech 31. března a 1. dubna se v horském hotelu Duo na Horní Bečvě konal už
pátý ročník soutěže s názvem Mezinárodní
den strojařů. Tuto soutěž připravuje a organizuje Střední průmyslová škola Ostrava-Vítkovice se sídlem v Zengrově ulici, která
vychovává strojaře nejen pro náš region už
od roku 1919.
Letošní odborné podklady připravili zaměstnanci firmy Huisman Konstrukce. Žáci
řešili třísettunovou kladnici lodního jeřábu.
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Žilní krvácení

Soutěže se zúčastnily jedno- až tříčlenné týmy ze středních průmyslových škol
z České republiky a Polska. Jejich úkolem
bylo kladnici navrhnout, spočítat a také
nakreslit. K účasti v soutěži bylo osloveno
deset škol.
Odborná porota složená ze zástupců
firmy Huisman Konstrukce a Vysoké školy
báňské – Technické univerzity v Ostravě
měla nelehký úkol vybrat nejlepší technické soutěžní návrhy, protože všechny
předložené práce byly na velmi vysoké úrovni. Na prvním místě se tentokrát umístili žáci z polské školy Zespół
Szkół Zawodowych Wodzisław Śląski,
druhé místo obsadili žáci Střední průmyslové školy strojnické a střední odborné školy prof. Švejcara Plzeň a na
třetím místě byli žáci Stření průmyslové
školy, obchodní akademie a jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky
z Frýdku-Místku. Všem vítězům blahopřejeme a už nyní se těšíme na další
ročník.

Autoopravář junior

V březnu se v Mladé Boleslavi uskutečnil
22. ročník celostátního finále soutěže odborných znalostí a dovedností Autoopravář
junior 2016 v kategoriích automechanik,
autokarosář, autolakýrník a autotronik. Do
finálového kola soutěže postoupili tři žáci
SŠTD Ostrava-Vítkovice: Matěj Malchárek byl druhý v kategorii automechanik, Matěj Kosma čtvrtý v kategorii autotronik a Robin Pajdla bodoval v kategorii autolakýrník.
Vyhlašovatelem 22. ročníku této tříkolové
soutěže bylo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR. Hlavním cílem
pořádání této akce je propagace technických oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků a středními
školami v České republice. Všechny kategorie soutěže Autoopravář junior jsou zařazeny do rozvojového programu MŠMT
ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků
v soutěžích Excelence středních škol a jsou
zařazeny do přehlídky České ručičky. Uvedená soutěž je svým rozsahem, počtem
zapojených škol, soutěžících žáků a aktivně spolupracujících partnerů největší akcí
v technických oborech v republice.  
Petr Choleva,
ZŘPV, SŠTD Ostrava-Vítkovice

AHOL hledá Superstar
v odborných znalostech

V pátek 8. dubna se konal 9. ročník oborové soutěže Superstar v odborných znalostech. Žáci AHOL Střední odborné školy
prezentovali své odborné znalosti ve třech
kategoriích – v ekonomické, humanitní
a v multimediální. Odbornou porotu tvořilo
tentokrát sedm významných osobností regionu. Témata prezentovaných prací v ekonomické sekci se tentokrát nesla ve vážné
rovině související s aktuální mezinárodní
situací – s terorismem a migrační krizí v Evropě. Naopak humanitní sekce předvedla
velmi zábavnou a odlehčenou formou prezentace z oblasti psychologie a pedagogiky
a přesvědčila diváky i porotu o svém kreativním a uměleckém zaměření. V oblasti
multimediální žáci dokázali všechny přesvědčit o tom, že i mladí lidé jsou schopni
vnímat a prezentovat vážná témata současné doby a jejich filmy, které sami vymysleli
a natočili, překvapily svou vynikající úrovní
Kateřina Suková
a zpracováním.

Vítězná konverzace

V březnu se dva žáci 4. ročníku, Francesca Cavalcante (obor hotelnictví) a Petr
Horák (obor cestovní ruch), zúčastnili XVIII.
ročníku celostátní konverzační soutěže
hotelových škol v Českém Těšíně. Soutěž
zahrnovala poslech, test, konverzaci na odborné téma a také prezentaci poznávacího
zájezdu. Soutěže se zúčastnily hotelové
školy z celé České republiky, takže konkurence byla velká. I tak Petr Horák získal
v kategorii angličtina B2 první místo a Francesca Cavalcante obsadila první příčku
v kategorii němčina B2. Lenka Skupienová
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Vítkovice prosperující

Splněný sen o rodinném podnikání
Historie firmy Bernold se začala psát už
rok před listopadovou revolucí. V září 1988
se František Bernold spolu s dalšími třemi kolegy rozhodl podnikat v instalatérství
a topenářství. A už o pár měsíců později,
v květnu 1989, získal
jako fyzická osoba své
první IČO, které patřilo k prvním v republice. Tak firma Bernold
se třemi zaměstnanci
vstoupila na podnikatelskou scénu. Po
sedmadvaceti letech
má tato společnost
roční obrat přes sto milionů korun, zaměstnává padesát lidí a patří
k nejvýznamnějším firmám v oboru topenářství, instalatérství a plynárenství v republice.
Jak se jí to podařilo?
„Hned v počátku podnikání jsme se specializovali na kvalitní ekologické instalační
systémy z mědi, které mají mnohem vyšší
životnost než ty, které se do té doby na
trhu používaly,“ říká majitel firmy František Bernold. „Zpočátku považovali někteří
klienti tento systém za nadstandard, dnes
už ho většina zákazníků vnímá jako samozřejmost. Díky kvalitním materiálům se
zvýší nejen trvanlivost zařízení o desítky
let, ale navíc jsou mnohem bezpečnější a
energeticky úspornější.“ František Bernold
se na práci s těmito systémy proškolil poprvé v roce 1992 u německé firmy Sanha,
své znalosti si rok co rok během pravidelných školení doplňuje a navíc už 24 let sám
předává během odborných teoretických
instruktáží informace o Cu systému zejména projektantům, montérům a plynařům.

„K výuce využíváme naše moderní školicí centrum v budově učiliště v Ocelářské
ulici, kterou jsme v roce 2000 odkoupili a
díky investici ve výši zhruba 30 milionů korun postupně komplexně zrekonstruovali.“

V opraveném objektu, který přímo sousedí
se sídlem společnosti, jsou firemní skladové prostory, kanceláře a byty, druhou polovinu využívá RB Střední odborné učiliště
autoopravárenské.
Říká se, že dobrou společnost tvoří zejména schopní lidé. Není divu, že ve firmě Bernold pracuje celá škála odborných profesí:
plynaři, vodaři, topenáři, instalatéři, zedníci,
elektrikáři, obchodníci a projektanti. „Chceme zákazníkům poskytovat kompletní služby od A až do Z, včetně poradenství, prodeje, montáže a následného servisu,“ říká
František Bernold. „Díky následné péči po
namontování technologií získáváme klienty
dlouhodobě. Podobně jako si lékaři vedou
záznamy o pacientech, my si vedeme kartotéku zařízení, provádíme jejich pravidelné

Skvělá škola v přírodě
Základní škola Ostrava-Vítkovice uspořádala v polovině března díky podpoře Státního fondu životního prostředí ČR školu

gové. Pobyt na čerstvém vzduchu, který byl
navíc zaměřen na environmentální výchovu, dětem prospěl a mají na co vzpomínat.
Libuše Hermannová,
ředitelka školy

Ukázky z webu školy:

v přírodě pro 80 dětí z prvních až pátých tříd
ZŠ Halasova. Děti strávily v podhůří Jeseníků v Suché Rudné v hotelu Paramon krásných 13 dnů. Rodiče si mohli každý den
na webových stránkách školy prohlédnout
fotografie a přečíst kratičké články o aktivitách, které pro děti připravili jejich pedago-

Pátek 11. března
Tak jsme dorazili na místo. Všechny děti
jsou v pořádku. Během dne jsme se ubytovali, k obědu byla rajská polévka a bramborová kaše s pečeným kuřetem. Děti si hodně přidávaly, moc jim chutnalo. Odpoledne
byly na průzkumu okolí.
Sobota 12. března
V sobotu po obědě a boji se špagetami jsme my, prvňáčci, vyrazili do přírody
za prvním dobrodružstvím. Stádo kraviček
se nám zatoulalo až na samý vrchol kopce.
Jako stateční kovbojové a kovbojky jsme
kopec zdolali a kravičky získali. To vše
jsme pak do kovbojských deníčků zapsali
a namalovali. Večer jsme ze sebe všechnu

preventivní prohlídky. Naši servisní technici
mají nonstop služby, když je třeba, vyjíždějí
za klienty do vzdálenosti až sto kilometrů.“
Významnou firemní divizí je také velkoobchod a maloobchod pro vodu, plyn, topení,
jehož
nepostradatelnou součástí je v dnešní době tolik využívaný internetový obchod
a e-shop. Mezi vyhledávané služby patří také
koupelnové studio, kde
klientům díky grafickému návrhu 3D pomocí
vizualizace vytvoří detailní obraz jeho budoucí zrekonstruované
koupelny.
Mezi nejvýznamnější
reference společnosti
Bernold patří v poslední
době mimo jiné rekonstrukce centrální kotelny a kompletní výměna teplovodního potrubí
v hodnotě zhruba 30 milionů korun v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni, rekonstrukce
kotelen a stavební úpravy v Zoo Ostrava
v hodnotě 10 milionů korun a revitalizace
80 procent objektů společnosti Bernold
v ulicích Zengrově a Ocelářské ve Vítkovicích v hodnotě 20 milionů korun.
Společnost Bernold je dnes už rodinnou
firmou, do podnikání se postupně zapojily
také mladší generace. „Syn František je
ředitelem divize velkoobchodu, druhý syn
Radim je vedoucím divize služeb, jedna
dcera je finanční ředitelkou, druhá vedoucí
koupelnového studia. A těší mě, že ve firmě je už i vnuk, zatím jen na pravidelných
stážích jako student průmyslovky,“ uzavírá
František Bernold.
Šárka Seidlerová


špínu a pot spláchli a unavení u pohádky
usnuli.
Sobotní odpoledne druhé třídě uteklo jako
voda. Při vycházce k nedalekému lyžařskému vleku jsme splnili „krávu statečnosti“.
Před večeří jsme si vyrobili zajímavě vypadající sovičky. Po velikánském kuřecím
řízku jsme si společně na pokoji zahráli hru
Moje třída a někteří splnili další „krávu paměti“. Pak následuje legrační koupání a pohádka na dobrou noc z knížky Žirafí máma.
Třetí a čtvrtá třída se vydaly hledat pramen kouzelné vody (Kyselky), která dělá
ze zlobivých dětí hodné. Síly děti načerpaly
ve skalnatém údolí, které také velmi pečlivě
prozkoumaly.
Neděle 13. března
Pro 3. až 5. třídu bylo nedělní odpoledne
ve „znamení koně“. Nejdříve jsme si prohlédli stáje a potom měli všichni odvážní
kovbojové možnost spatřit svět z koňského
hřbetu.
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V
V nihovna pro vás
K
Květen v knihovně
DOSPĚLÝM
● Z Normandie až do Plzně

Program květen 2016

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

Otevírací doba: středy 8.30 až 12 hodin a 13 až 16.30 hodin nebo po předchozí
telefonické domluvě.
3. května 18 hodin – Quo vadis, hominem? Výstava obrazů malíře Zdeňka

Valcháře

5. května 14 až 16 hodin – klub seniorů – tvořivá dílna
12. května 14 až 16 hodin – klub seniorů – Křeslo pro hosta
19. května 14 až 16 hodin – klub seniorů – Numerologie – přednáška

Martiny Hradové z odboru sociálních věcí ÚMOb Vítkovice

20. května 16 hodin – Po stopách odbojové skupiny Karla Břenka –

komentovaná vycházka. Sraz před vítkovickou radnicí

Výstava fotografií Antonína Bosáka vás
v termínu od 2. května do 30. června zavede na válečná pole 2. světové války. Termín besedy bude potvrzen na konci dubna
na stránkách www.kmo.cz, pobočka Vítkovice.
● Setkání jubilantů
Svaz tělesně postižených v ČR pořádá
v úterý 17. května od 15 do 17 hodin slavnostní setkání jubilantů.

DĚTEM
● BOOKovka: Zažehlené šperky
Ve výtvarné dílně v úterý 3. května od
14 do 15 hodin vyrobíme šperky pro sebe
nebo maminkám ke Dni matek.
● Prima čtení s Lovci perel
Lovení perličky s knihou Naše máma je
bosorka se koná v úterý 10. května od 14
do 15 hodin.
● BOOKovka: Odpoledne v mraveništi
Zábavné odpoledne s Ferdou Mravencem se uskuteční ve čtvrtek 19. května od
14 do 15 hodin.
● Prima čtení
Co se stane s neposlušnými dětmi, se
dozvíme z knihy Dušana Taragela v úterý
24. května od 14 do 15 hodin.
● Sovičky: Nešťourej se v nose
Základy společenského chování probereme v pátek 27. května od 10 do 11 hodin
při tradičním setkání maminek s dětmi.

26. května 14 až 16 hodin – klub seniorů – Setkání s knihou – knižní povídání
Pro seniory každý čtvrtek cvičení v Českém domě (Výstavní 113) od 10 do 11 hodin.
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

Statečnost ve Vítkovicích

Dne 20. května se uskuteční komentovaná vycházka s kronikářkou Pavlínou Nováčkovou a Radomírem Seďou, autorem knihy Pět proti gestapu, a to po stopách odbojové
skupiny Karla Břenka. Připomeňme si odvážné hrdiny z řad zaměstnanců Vítkovických
železáren. Sraz v 16 hodin před vítkovickou radnicí. 			
- nov -

Básnění v Domě u šraněk

Vás
dobrovolni
V Domě u šraněk se 12. dubna uskutečnil milý poetický večer s Zajímá
vítkovickou
rodačkou,
novinářkou, redaktorkou, učitelkou, knihovnicí a hlavně básnířkou aa nevíte,
literátkoujak
Evou
naKoto?
tarbovou.

Hodinu dobrovolníkem

Chcete pomáhat tam,
kde je to potřeba?

Zajímá vás dobrovolnictví a nevíte, jak na to? Chcete pomáhat tam, kde je to potřeba?
Zveme vás na workshop Hodinu dobrovolníkem, na němž si vyzkoušíte roli dobrovolníka v programu s dětmi, lidmi s postižením
a seniory. Workshop se koná 10. května od 15 do 18 hodin v hudebním oddělení Knihovny města Ostravy, v ulici 28. října č. 2.
Akce je zdarma, další info na tel. č.: 731 130 175, d.c@slezskadiakonie.cz, www.dcsd.cz, www.slezskadiakonie.cz.

Technika žije

V březnu jsme se v Domě u šraněk sešli na Vitkovické štokrli s ředitelem Střední školy technické a dopravní Miroslavem
Dočkalem, který nás velice poutavým výkladem provedl nejen složitou a mnohdy
neznámou historií školy, ale hlavně přítomností školy. Diskuze se potom točila oko-

HODINA DOB

lo nejpalčivějších problémů, které dnešní
školství trápí – upadající zájem o technické
obory, nepřipravenost studentů ze základZveme Vás na workshop k dob
ních škol a z rodin, nedostatek studentů,
Vyzkoušíte si roli dobrov
financování a byrokracie. Debatou o stavu
lidmi s postiž
školství ve Vítkovicích se snad trochu přispěje k jeho pozvednutí.

Knihovna m

hudebn
28. října

10. 5. 2016,
Žena ženám
V březnu se v Domě u šraněk uskutečnila přednáška docentky Andrey Pokludové z Ostravské univerzity, která
posluchače seznámila s dějinami svátku MDŽ a nejen s ním. Téma přednášky rozšířila o genderovou problematiku,
o vnímání ženské práce v dřívějších dobách a odbočkami do jiných oblastí historie dodávala výkladu široký kontext.
Přednáška se opravdu velice vydařila
a paní docentku si určitě jistě zase někdy pozveme.
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Aktivita je zdarma, další
d.c@slezsk
www.dcsd.cz, ww

Tento projekt je financován z rozpo
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Michal Stanovský oceněn v prestižní anketě
Přes tisíc sportovců, trenérů, cvičitelů, organizačních pracovníků, členů tělovýchovných jednot a sportovních klubů Moravskoslezského kraje se 9. března zúčastnilo slavnostního galavečera
k vyhlášení 14. ročníku ankety Sportovec roku Moravskoslezského
kraje. Mezi oceněnými byl také atlet SSK Vítkovice Michal Stanovský, který získal cenu v kategorii handicapovaný sportovec.
Dvaadvacetiletý neslyšící atlet byl v roce 2015 opět členem české reprezentace a startoval na ME v Polsku. „Měl jsem v průběhu roku několik
zranění,
hlavně
v únoru a v září.
Takže právě evropský šampionát
v Polsku nedopadl z mého pohledu zrovna nejlépe. Závěr roku už
jsem opět běhal
dobře a v prosinci jsem si docela
smolný rok vynahradil na silničních bězích. Překonal jsem několik svých osobních
traťových rekordů.
Například na závodě v Hrabové
jsem své dva roky
staré maximum
překonal o 50
sekund,“ vrátil se
k loňské sezoně
Michal Stanovský.
Cena v anketě,
kterou vyhlašují
Moravskoslezský
kraj, Všesvazové
kolegium Moravskoslezského kraje a Moravskoslezská krajská organizace České
unie sportu, a nad kterou převzal záštitu hejtman Moravskoslez-

ského kraje Miroslav Novák, vítkovického atleta pochopitelně potěšila. „Děkuji všem, kteří mě podporovali. Mému trenérovi Augustinu
Šulcovi, Táni Netoličkové z Centra individuálních sportů Ostrava,
mé psycholožce Zdence Sladéčkové, fitness trenérovi Romanovi
Šotolovi, reprezentačnímu trenérovi Lukáši Hoškovi a předsedovi
STK Atletiky ČSNS Romanu Kautovi. Také ovšem sparingpartnerovi Matouši Vrzalovi za tréninky, celé bandě Gusta Team za pohodovou atmosféru a taky v neposlední řadě mojí rodině za morální
podporu. Bez nich bych takového úspěchu nedosáhl.“
A co čeká několikanásobného mistra republiky v letošním roce?
Kromě tvrdé dřiny pochopitelně i několik vrcholných akcí. Už v příštím týdnu bude Michal Stanovský reprezentovat Českou republiku
na halovém ME neslyšících v polské Toruni. „Pak se budu věnovat
více maratonu, kde bych se chtěl na světovém šampionátu kvalifikovat na Deaflympiádu v roce 2017. A kromě toho bych také rád
obhájil tituly na mistrovství republiky neslyšících v bězích na 1500
a 5000 metrů,“ dodal.
Sportovní klub neslyšících SSK Vítkovice byl založen v roce
1946 jako samostatný klub panem Aloisem Sheichem z Plesné
u Děhylova. V roce 1948 byl začleněn pod Sokol Ostrava, kde
působil do roku 1950. Po reorganizaci přešel klub pod Baník Ostrava-Vítkovice a vedl pouze klub lyžování. Pod TJ VŽKG, nyní
SSK Vítkovice, přešel klub neslyšících definitivně v roce 1954.
Příliv členů umožnil klubu založit oddíl kopané neslyšících, s nímž
slavil mnoho úspěchů v podobě několikanásobného titulu mistra
republiky a reprezentaci na mistrovství Evropy. Klubovna klubu
se stala doslova společenským a kulturním stánkem všech neslyšících členů a v důsledku toho se postupně zakládala další sportovní odvětví – šachy, stolní tenis a po roce 1989 přibyla i atletika,
cyklistika, hokej, tenis, volejbal, šipky, malá kopaná a další.
V posledních letech se proslavilo několik členů Sportovního klubu neslyšících SSK Vítkovice dokonce i na mezinárodním sportovním poli. Jmenovitě zlatá členka Pavlína Maléřová, která se
pravidelně zúčastňuje všech mistrovství v republice mezi slyšícími, mistrovství Evropy i olympiád neslyšících. Ve své disciplíně,
vrhu kouli a hodu diskem, je nepřekonatelná. Další člen Libor Čížek, držitel několika medailí v cyklistice, dále bývalí olympionici Sučík, Barošinec, Miketa, Procházka, Hykl a mnoho dalších
úspěšných členů.
Zdroj: www.ssk-vitkovice.cz

Moderní gymnastky bojují o medaile
„Na soutěže se holky připravují nejen
na trénincích, ale i na nejrůznějších závodech, kde kromě náročných sestav už
musejí zvládat i boj s vlastní trémou a nervozitou. Je tedy hodně důležité závodit co
nejvíce. Naše gymnastky mají za sebou
už dvě soutěže a na další se připravují,“
vysvětluje hlavní trenérka MG SSK Vítkovice Hana Kyšková Nadkanská. V rámci
prvního závodu ve Veselí nad Moravou bojovalo v druhé polovině března hned sedm
vítkovických závodnic, a to v konkurenci
celkem 130 gymnastek z České republiky,
Slovenska, Polska a Maďarska. Nejmladší
zástupkyní klubu na této soutěži byla Bára
Kalinská (ročník 2008), která startovala se
svou sestavou vůbec poprvé. „Bára i přes
počáteční trému dokázala nakonec podat
velmi pěkný výkon. Po technické stránce
jela čistě a chyby dělala především v provedení, což ji posunulo na 22. místo,“ pokračuje trenérka. „Nejlépe si z našich závodnic vedla Ema Švančarová, která obsadila
nádherné 3. místo v sestavách bez náčiní
a s obručí. Za sestavu bez náčiní měla dokonce druhou nejvyšší známku z celkového
počtu 30 závodnic. Ve stejné kategorii zá-

vodila také Táňa Krištofová, která navzdory tomu, že v této kategorii patří k mladším
dětem, vybojovala krásné 6. místo. Z ostatních závodnic zaslouží pochvalu i Hanka
Havlasová (9. místo) a Nikol Pavlovská
(11. místo), které rovněž patří ve svých
kategoriích k nejmladším závodnicím
a dokázaly zacvičit sestavy velmi čistě,
pouze s drobnými chybami. Hanka Havlasová byla dokonce mezi ročníkem 2003 na
prvním místě a porazila celou řadu starších
závodnic.“
Druhé závody absolvovaly vítkovické
gymnastky minulý víkend ve Žďáru nad Sázavou, kde se sjel rekordní počet závodnic,
a to přes 200 z celkem 40 oddílů z České
republiky, Slovenska, Maďarska, Polska
a Ukrajiny. „V kategorii naděje mladší závodily Tereza Mojžíšková a Lucie Pechlátová.
Terezka měla svou premiéru se sestavou
s obručí, a přestože sestavu zvládla bez
větších chyb, strach byl v jejím projevu viditelný a nakonec se v konkurenci 52 závodnic umístila na slušném 20. místě. Lucku tentokrát neposlouchalo švihadlo, což ji
posunulo na 33. místo. V kategorii kadetek
starších se nejvíce dařilo Haně Havlasové,

která vybojovala 13. místo, Viktorie Straková obsadila 20. místo a Karolína Štefková
27. místo.
V poslední kategorii dorostenek náš klub
reprezentovala Stela Špundová. Té se moc
nedařilo a i přes svůj krásný výraz skončila na 11. místě. Věříme, že s každou další
soutěží se naše gymnastky budou zlepšovat,“ dodává Hana Kyšková Nadkanská.
- hal 		
Klub MG SSK Vítkovice začínal v Ostravě v roce 1990 pod TJ Odra Ostrava. Po
revoluci přišly změny, vedení klubu proto požádalo SSK Vítkovice, zda by klub
přijalo pod svá křídla, což se v roce 1992
podařilo. Moderní gymnastky trénují v tělocvičně ZŠ Mitušova 16 a od roku 2005
díky spolupráci se Sportovním gymnáziem Dany a Emila Zátopkových v Ostravě-Zábřehu trénují i v hale této školy za
hotelem Vista, jejíž součástí je i baletní
sál. Klub má nyní zhruba 40 členů, z toho
asi polovina jsou malé slečny v přípravce,
15 dívek se věnuje národním závodům
a pět mezinárodním. Více na: www.mg-sskvitkovice.cz nebo na telefonním č.:
773 938 385.
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Výstava úzce spojená s Vítkovicemi

Všimněte
si!
V
Vítkovičtí parkouristé

Zahlédli jste již někdy v ulicích Vítkovic
sportovně oděné muže a ženy skákající
z jedné překážky na druhou, překonávající
zídky, schody, větve a další bariéry? V tom
případě jste možná narazili na členy TJ Sokol Vítkovice, oddílu Parkour, kteří ke skokům přes překážky nevyužívají koně (tzv.
parkúrové skákání na koních), ale pouze
vlastní tělo. Cílem Le Parkouru, jak se tato
relativně nová pohybová disciplína nazývá,
je naučit se pomocí tréninku mysli a těla
překonávat překážky v městském prostředí
nebo v přírodě. Le Parkour pochází z Francie a vznikl v devadesátých letech 20. století z vojenské opičí dráhy. Zakladatelem
této pohybové disciplíny je francouzský herec David Belle.

Pokračování ze strany 1
Nové Vítkovice spojily promyšlenost a provázanost výrobního i sociálního programu. Paul Kupelwieser svými schopnostmi, všeobecným rozhledem, orientací a předvídavostí předstihl dobu.
Výstava představí na širším pozadí rozvětvené
rodiny Kupelwieserů především klíčové a ojedinělé
osobnosti otce a syna, kteří dosáhli každý ve svém
oboru mimořádných výsledků.
Vždyť Leopold Kupelwieser patřil k čelním představitelům rakouské náboženské malby. Na výstavě, jejíž realizaci předcházel badatelský průzkum,
jsou poprvé představena autorova díla ze sbírek
českých i zahraničních galerií, národního památkového ústavu, olomouckého arcibiskupství. Zároveň
je představena tvorba autorů, kteří byli Kupelwieserovými blízkými spolupracovníky či žáky, jako
byli Josef von Führich, Friedrich Amerling, Franz
Joseph Dobiaschofsky, August Xaver Karel von Leopold Kupelwieser, Madona s dítěPettenkofen, Gottfried Lindauer a Josef Kessler. tem, 1851, olej, dřevo.
Komentované prohlídky s kurátory se uskuteční v Domě umění 11. a 25. května vždy
v 16.30 hodin. Rezervace není nutná. Vstup na komentovanou prohlídku s platnou vstupenkou na výstavu. Komentované prohlídky zakončí klavírní vystoupení Michala Bárty,
který přednese Schubertovu skladbu Kupelwieser waltzer. Skladatel věnoval toto dílo Leopoldu Kupelwieserovi jako svatební dar.		
Renata Skřebská

Lezte!

Členy parkourového oddílu TJ Sokol Vítkovice, mezi nimiž je i dvojnásobný mistr
republiky v electric boogie, tanečník Lukáš
Sýkora, můžete vidět i na nejrůznějších
vystoupeních. Počátkem dubna vystupovali například na zahájení majálesového
měsíce na Masarykově náměstí (viz foto)
a 20. dubna pak v Trojhalí na akci Skate
Contest. Pokud vše půjde tak, jak má, mohli byste vítkovické parkouristy vidět letos
i na tradiční Petropavlovské pouti. Na těchto akcích vystupují pod názvem Team Falcon a Freerun Prajzská. „Team Falcon je
název naší skupiny působící ve Vítkovicích.
Druhý název Freerun Prajzská vznikl kvůli
několika členům našeho oddílu, kteří bydlí
na Hlučínsku a trénují mimo naše tréninky
i s malou skupinkou lidí z Hlučínska,“ říká
vedoucí oddílu Martin Nepevný. Více informací o této zajímavé disciplíně přineseme
v červnovém vydání zpravodaje.
Foto: archiv MOaP

MFK VÍTKOVICE pořádá
celoroční nábory dětí do řad
mladých fotbalistů. Hlásit se
mohou kdykoli u vedoucího
trenéra Radka Halamíčka,
tel. č.: 725 436 574, e-mail:
rh.mfkvitkovice@email.cz.
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Na venkovní lezecké věži v sadu Jožky
Jabůrkové opět každou první středu v měsíci probíhají instruktážní hodiny pro veřejnost. Vypůjčení lezeckého vybavení
a lezecký instruktor jsou
k
dispozici
zdarma. Naučíme vás jistit, navazovat
se na lano a
také základní
lezecké techniky a pohyby. V případě
špatného počasí se instruktáže posouvají vždy o týden
na další středu.
Sledujte webové stránky www.blokcentrum.cz.

Strážci zákona
informují

Strážníci asistovali revizorům

Když cestující bez platného jízdního dokladu odmítne sdělit pracovníkům přepravní
kontroly Dopravního podniku Ostrava potřebné údaje, přicházejí na řadu strážníci.
Jen od začátku roku tak hlídky městské
policie řešily přes 200 obdobných událostí.
V loňském roce to pak bylo více než 800
případů. Nezřídka se stává, že černí pasažéři nemohou nebo nechtějí svou totožnost prokázat ani strážníkům a musejí tak
být k jejímu zjištění předvedeni na Policii
ČR. Jejich totožnost je následně předána
na základě právního zájmu Dopravnímu
podniku Ostrava. Výjimkou nejsou ani případy, kdy kontrola totožnosti odhalí osobu
nacházející se v celostátním pátrání. V letošním roce zaznamenali ostravští strážníci
již tři takové cestující.

Buďte vidět!

Novela zákona o provozu na pozemních
komunikacích vešla v platnost 5. února 2016.
Tímto zákonem č. 48/2016 Sb. se chodcům
ukládá povinnost nosit prvky z retroreflexního
materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Tato zákonem daná povinnost je
uložena pouze v případě, že se chodec pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením. Myslete na své
bezpečí a chraňte nejen sebe a své děti, ale
i zvířata, která vás doprovází!
Dušana Bernatíková
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