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Jedním ze zrekonstruovaných objektů v areálu Vítkovické nemocnice je kantýna, k níž
se lze dostat i přímo z Ruské ulice.

Nová atletická hala

Děti u zápisu

Velký den se odehrál 18. ledna, kdy do ZŠ Halasova přišli k zápisu budoucí prvňáčci se svými
rodiči. Paní učitelky se každému dítěti věnova-

V pondělí 4. ledna byla v blízkosti Ostrava Arény slavnostně otevřena nová atletická hala, která
bude 16. února hostit první mezinárodní mítink, jehož součástí bude i tradiční Ostravská laťka. Halu
přijedou pokřtít Jakub Holuša, Pavel Maslák, tyčkař Michal Balner a další.
Pokračování na straně 2

Centrom pomáhá

V domech na konci ulice Sirotčí ve Vítkovicích
působí již desátým rokem nezisková organizace Centrom, poskytující nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež (NZDM), sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství pro jednotlivce i rodiny žijící ve Vítkovicích a také v Ostravě-Radvanicích. Právě tam se
totiž sídlo organizace v letošním roce přestěhovalo do větších prostor.
Pokračování na straně 5

ly a bedlivě sledovaly jeho dovednosti. Rodiče
přitom byli často napjatější a nervóznější než
jejich ratolesti, které mnohdy vypadaly, že zápis
je jedna velká hra. Budoucí školačky Viktorku
a Joriku dokonce neznervóznila ani přítomnost
místostarosty Leoše Koláčka. „Ve Vítkovicích
máme spoustu šikovných dětí,“ pronesl místostarosta při pohledu na malé nadané občánky
obvodu.
- red -

Nepřehlédněte
Ostravanů ubývá

Vítkovice se rozrůstají

Zákon a pořádek

Doby, kdy se o Ostravě hovořilo jako o městě
s 330 tisíci obyvatel, jsou už dávno pryč. Ostrava se vylidňuje. Jen v průběhu loňského
roku přišlo město o další bezmála dvě tisícovky obyvatel. Zatímco 1. ledna 2015 zde
žilo 293 313 lidí, k 1. lednu 2016 mělo statutární město Ostrava 291 640 obyvatel.
		
- gl -

Počet obyvatel obvodu Vítkovice průběžně roste. Zatímco k 31. prosinci 2008 měly Vítkovice
7 875 obyvatel s trvalým bydlištěm, o sedm let později, k 1. lednu 2015, už toto číslo vzrostlo na 8 270.
A loni se zvýšilo o bezmála 200 obyvatel, takže
k 1. lednu 2016 měly Vítkovice 8 464 obyvatel. Občanů ČR bylo 7 596 (mužů 3 814 a žen 3 782) a cizinců
868. 				
- gl -

Vycházka po vítkovických místech zločinu a spravedlnosti se
uskuteční 19. února v 16 hodin.
Návštěvníky provedou kronikářka Pavlína Nováčková a Ondřej Kolář ze Slezského zemského muzea. Sraz před kostelem
sv. Pavla na Mírovém náměstí.

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

Komise sportovní

Komise sportovní vznikla usnesením rady městského obvodu
koncem roku 2014. Dříve byly sportovní aktivity součástí činnosti
komise školství, kultury, tělovýchovy a mládeže. Z činnosti této komise zachovala komise sportovní pořádání volejbalového turnaje,
Richard Čermák se narodil který tvořil páteř sportov15. října 1982 ve Vítkovicích, kde žije ních aktivit komise ŠKTaM.
Komise se zabývá pořácelý čas. Vystudoval integrovanou
dáním
sportovních amatérškolu dopravní a poté se věnoval
podnikání. OSVČ je dodnes a navíc ských akcí pro občany Vítje zaměstnaný ve Fakultní nemoc- kovic a firmy se sídlem ve
nici Ostrava. Mezi jeho koníčky pa- Vítkovicích. Hlavním cílem
tří lyžování, fotbal, plavání, jízda na je zapojení všech věkových
motocyklu. Ve veřejné sféře působí kategorií do sportování
čerstvě od roku 2014 jako zastupitel, a setkávání se tak, aby se
předseda sportovní komise a člen při sportovních aktivitách
potkávali občané, jejich
komise dopravní.
volení zástupci, pracovníci
úřadu, škol, firem a další právní subjekty.
Členové komise během roku 2015 uspořádali úspěšné amatérské turnaje ve volejbale, nohejbale a stolním tenise, ačkoliv se musela o objem vyčleněných finančních prostředků rozdělit s komisí
školství a kultury. Silnou devízou komise je, že dokáže pracovat
jako tým.
Všechny tyto akce komise sportovní byly řádně schváleny radou městského obvodu. Za největší úspěch považujeme schválení
navrženého rozpočtu a plánu akcí pro rok 2016. Tyto naše kroky,
stejně jako kladné ohlasy na pořádané akce, poukazují na životaschopnost a potřebu existence komise sportovní. Je také potřeba
poděkovat radě za vstřícný přístup ke sportovním aktivitám. V roce
2016 budeme pořádat pět sportovních akcí, pro většinu již známe
přesné termíny. Seznam najdou občané na webu obvodu, pozvánky na jednotlivé akce potom ve vítkovickém zpravodaji a na plakátech.
Přestože vedení radnice se k činnosti komise postavilo pozitivně, komise by ocenila větší participaci zástupců obvodu na pořádaných akcích. Ty jsou jedinečnou příležitostí, kdy mohou všichni
společně pomáhat obvod budovat a zlepšovat. Je důležité, aby se
lidé identifikovali s prostředím, které nějakým způsobem ovlivňuje
jejich životní rytmus. Občanům můžeme slíbit, že se stále budeme
snažit zvedat laťku tak, aby zde pro ně bylo vytvořeno kvalitní sportovní zázemí. Obecně platí, že amatérský sport prospívá tělesné
a duševní kondici. Pokud budou lidé naše akce navštěvovat a odcházet spokojení, bude to pro nás největší odměnou.
Richard Čermák, předseda komise sportovní

Rozšířená lezecká stěna

Občanské sdružení Blok centrum, které provozuje vnitřní boulderingovou stěnu i venkovní lezeckou věž v sadu Jožky Jabůrkové,
otevře koncem února v přistavené budově novou část lezecké stěny. Po deseti měsících se tak návštěvníci tohoto sportovního areálu
dočkají rozšířené lezecko-boulderingové stěny. „Těšíme se především na to, že budeme moci vyhovět všem skupinám návštěvníků
– dětem z lezeckého oddílu i z lezeckého kroužku, který navštěvují
děti z Vítkovic, žákům základních i středních škol, kteří docházejí
v rámci tělocviku, i stále se rozrůstajícímu počtu ostatních zájemců.
Kapacita stávající lezecké stěny byla už nedostačující, takže jsme
rádi, že se nám podařilo i za podpory statutárního města Ostravy,
společnosti Lanex a dalších subjektů přístavbu zrealizovat a rozšířit tak ostravskou sportovní lezeckou infrastrukturu,“ řekl Milan
Genda z Blok centra.
Všem příchozím je volně přístupná i venkovní věž. „Na její provoz
a údržbu nám přispívá obvod Vítkovice, díky tomu je věž opravdu téměř
celoročně v provozu. Každou první
středu v měsíci navíc pořádáme instruktážní hodiny pro všechny zájemce zcela zdarma, včetně zapůjčení lezeckého vybavení. V případě
nepříznivého počasí akci přesouváme,“ doplňuje Milan Genda s tím, že
pokud přijdete na venkovní věž, můžete si uschovat věci v šatně v areálu Tendon bloku a samozřejmostí je použití sociálního zařízení
a k příjemnému posezení slouží i malá restaurace.
Lenka Hatlapatková
Foto: archiv Blok centra

Prodej použité dlažby
Do vyprodání zásob je možné odkoupit použitou dlažbu
o velikosti 30 x 30 cm, cena 4 Kč /1 kus včetně DPH. Písemné
žádosti podávejte na adresu: Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice. Případné dotazy směřujte na Dagmar Soškovou, tel.
č. 599 453 124, případně na Pavla Hučalu, tel. č. 599 453 241.
Dagmar Sošková,
referentka odboru komunálních služeb, dopravy a bytového

Staňte se dobrovolníkem

Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky, kteří by chtěli
věnovat svůj čas pacientům oddělení následné péče ve Vítkovické
nemocnici nebo seniorům v sociálních zařízeních či domácnostech.
Pohovory pro zájemce se konají každou první středu v měsíci mezi
13. a 17. hodinou v sídle DC ADRA na Jiráskově náměstí 4 (3. patro).
Nejbližší termíny: 3. února a 2. března. Info na tel. č.: 605 784 584.

Nová atletická hala Ostravský dům roku 2015
Pokračování ze strany 1

Ve dnech 27. a 28.
února pak bude hala
hostit největší halové mistrovství České
republiky dospělých,
kde se mezi sebou
utkají nejlepší čeští
atleti. První závody se
zde však odehrály už
ve čtvrtek 14. ledna,
kdy se tu konalo utkání
sportovních gymnázií.
Hala bude sloužit nejen vítkovickým atletům, ale také atletům
z celého kraje a rovněž jiným sportům. V hale, kde je tisíc míst pro
sedící diváky, je běžecký ovál se šesti drahami o délce 200 metrů a osmi přímými dráhami pro sprinty v délce 60 metrů. Dále se
zde nacházejí sektory pro skok vysoký, do dálky, o tyči a vrh koulí.
V rámci stavby byl zrekonstruován atletický tunel pod halou.
Zdroj: www.atletikavitkovice.cz

2

Soutěž je vyhlášena pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov, nacházejících se na správním území města Ostravy a dokončených v letech 2014 a 2015. Titul Ostravský dům
roku obdrží nejvýše hodnocené dílo.
S udělením titulu je spojeno převzetí bronzové plakety a finanční
ohodnocení ve výši 300 tisíc korun. V pořadí druhé vyhodnocené
dílo obdrží 150 tisíc korun. Kromě titulu Ostravský dům roku 2015
a odměny má rada města právo na doporučení odborné komise
udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí. Budovy
zkolaudované v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015
může do soutěže přihlásit pouze jejich investor. Přihlášky musí
být převzaty podatelnou magistrátu na Prokešově náměstí č. 8
v Moravské Ostravě, a to do pondělí 29. února 2016 do 17 hodin.
Přihlášku do soutěže lze stáhnout z oficiálních webových stránek
SMO www.ostrava.cz. Podrobnější informace získáte na e-mailu:
mladrova@ostrava.cz, tel. č.: 599 443 180, útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy. Současně budou
přihlášená díla vystavena na webových stránkách města s tím, že
veřejnost bude moci hlasováním zvolit vlastní dům roku. Takové
dílo získá titul Ostravský dům roku – cena veřejnosti.
- red -
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Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.
T. A. Edison

Slovo starosty
Vážení čtenáři zpravodaje,
začátek roku bývá pravidelně spojen
s nejrůznějšími statistikami vztahujícími
se k roku právě ukončenému. Stejné je to
i letos, o čemž kromě jiného svědčí i údaje na titulní straně našeho měsíčníku. Pokud je detailně prostudujete, zjistíte, že
z nich vyplývá jedna důležitá informace:
zatímco množství lidí, kteří mají v Ostravě trvalé bydliště, průběžně klesá, počet
obyvatel našeho obvodu roste. Z pohledu
starosty Vítkovic považuji tuto informaci
za potěšující, protože je důkazem toho, že
lidem se v našem obvodu líbí, že tu chtějí žít. Někdo možná bude oponovat, že ve
zmíněném růstu počtu obyvatel se odráží
příliv sociálně slabých jedinců. Tady bych
však chtěl upozornit na skutečnost, že počty uváděné ve statistikách se týkají obyvatel s trvalým pobytem, nikoliv lidí žijících
v ubytovnách, kteří často nejsou k trvalému
pobytu přihlášeni.
Příjemná je také informace o výši rozpočtu
obvodu na letošní rok, kterou jsme zveřejnili
v lednovém vydání. Uvážíme-li, že k 1. lednu 2016 ve Vítkovicích žilo 8 464 obyvatel,
při rozpočtu ve výši 107,934 milionu korun
budeme v roce 2016 hospodařit s částkou

12 752 korun na jednoho obyvatele. To je
oproti jiným obvodům obnos opravdu vysoký. A my se budeme snažit, aby peníze, které má obvod pro letošní rok k dispozici, byly
opět investovány co nejlépe.
Nicméně není vše tak pozitivní a příjemné, jak bychom si přáli. Z některých oblastí
obvodu se ozývají hlasy občanů, kteří jsou
nespokojeni s vývojem situace v místě jejich
bydliště, konkrétně se vzrůstajícím počtem
nepřizpůsobivých jedinců. Vznikla i petice,
která na tento stav upozorňuje a žádá řešení. Tady lze říct jen jedno: vítkovická radnice využívá všech zákonných prostředků
k tomu, aby podobným problémům zabránila. Nepronajímáme obecní byty lidem, kteří
dluží obvodu nebo městu, a pečlivě vybíráme, komu bude byt přidělen. Navíc už dlouhou dobu u obecních bytů uzavíráme nájemní smlouvy pouze na dobu jednoho roku. To
nám umožňuje po ukončení smlouvy vystěhovat z bytu nejen neplatiče nájmu, ale také
nájemníky, na jejichž chování si sousedé
oprávněně stěžují. Nemůžeme však diktovat
majitelům soukromých domů, komu v nich
mohou poskytnout přístřeší. Snažíme se
s nimi sice jednat a přimět je, aby zvažovali,
koho ve svých nákladně zrekonstruovaných
objektech ubytovávají, ale nemůžeme jim
zabránit, aby netěžili z toho, co jim umožňuje stát. Pokud nebudou v legislativě provedeny změny, o které už zástupci Svazu měst

a obcí ČR usilují
mnoho let, nemáme
v rukou zákonné
prostředky, jimiž bychom mohli podobné situace řešit.
Přesto se o to neustále snažíme. Kromě jiného i tím, že
opakovaně jednáme
s vedením Městského ředitelství policie Ostrava i se zástupci
Městské policie Ostrava a hledáme východisko. V letních měsících byly například
v lokalitě ulic Obránců míru a Tavičské posíleny hlídky městské policie, a to i na úkor
toho, že strážníci, jejichž počet nemohl být
kvůli tomuto opatření navýšen, museli být
staženi z jiných oblastí Vítkovic a Hrabůvky.
I v současné době se zde pochůzkáři objevují častěji než jinde v obvodu. Nicméně strážníci nemohou nikoho nutit, aby nevycházel
z domu, aby si děti nehrály v okolí svého bydliště. A věřte, že ničeho podobného by nedosáhli ani jedinci, kteří dnes navrhují nejrůznější radikální řešení a prohlašují, že oni by
si se zmiňovaným problémem poradili. Jde
jen o plané sliby a populistická prohlášení.
Také pro ně totiž platí stejné zákony jako pro
nás všechny.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice



Půlnoční

Se srdcem na dlani

Dne 17. prosince se v obchůdku s oblečením v Halasově ulici uskutečnila milá charitativní akce. Majitelka obchodu Lada Dobišová totiž již třetím rokem pořádala charitativní
prodej. Z každého nákupu putovalo 10 procent obratu do Dětského centra Domeček pro
opuštěné děti do tří let. „Aspoň trochu chceme pomoci,“ říká Lada Dobišová, která spolu
s manželem každému návštěvníkovi popřála vše hezké do nového roku a podarovala dárky
a jmelím. Její přístup je důkazem, že i ve Vítkovicích mají lidé svá srdce otevřená pro
druhé.
Pavlína Nováčková

Nespoutaný

V lednu se v Domě u šraněk uskutečnila výstava vlčnovského výtvarníka Jakuba
Brandýse s názvem Nespoutaný. Přes ne-

Ve vítkovickém kostele sv. Pavla se po
dlouhé době uskutečnila půlnoční bohoslužba. 24. prosince v jednadvacet hodin
pronesl vánoční kázání farář Anton Rusnák,

Kriminalita
za první republiky

V Domě u šraněk se 9. února v 18 hodin uskuteční přednáška Martina Lokaje
z Ostravské univerzity na téma Vítkovická
policie a četnictvo za první republiky. Víte,
jak vypadala kriminalita za první republiky? Kde byla místa zločinnosti a kde sídlilo právo a pořádek? Odpovědi přinese
zmiňovaná přednáška.
Pavlína Nováčková

Ztráty a nálezy

vlídné počasí venku se sešla pětadvacítka
lidí, kteří se ponořili do steampunkové šílenosti ironického pohledu na svět. Hudební
doprovod obstaral Matouš Palowský ze
ZUŠ dr. Leoše Janáčka.
- nov -

Byl spuštěn nový webový portál http://
nalezy.ostrava.cz s databází ztracených
a nalezených věcí a zvířat, které byly odevzdány na jednotlivých úřadech městských
obvodů. Prostřednictvím těchto webových
stránek jsou občané informováni o způsobu, místě a časech, kdy si mohou svou věc
nebo zvíře vyzvednout. Více informací na
www.vitkovice.ostrava.cz
Jarmila Zemanová

správce zdejšího kostela. Bohoslužbu doprovodili návštěvníci zpěvem liturgických
vánočních písní.
- nov -
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V Ze života našich škol

Vítkovická průmyslovka informuje
Tajemství televize

Koncem loňského roku se žáci 1. B společně se žáky 4. C SPŠ v Ostravě-Vítkovicích
zúčastnili odborné exkurze v České televizi Ostrava. Průvodkyně televizním zázemím je
seznámila s historií televize na Ostravsku i v republice. Vysvětlila studentům co, kde, kdy,
jak a proč ČT Ostrava dělá, v čem je její činnost jedinečná a hodnotná. Žáky zaujalo technické zázemí televizního studia i práce moderátorů. „Dozvěděl jsem se spoustu nových
věcí z televizního a filmového světa. Nejvíc mě zaujala práce se zvukovými a grafickými
prostředky a střižna, její vybavení a práce s moderními programy. Exkurze zvýšila můj
zájem o informační a mediální techniku a díky ní jsem dostal chuť natočit film na vyšší odborné úrovni,“ hodnotil akci David Válek z 1. B. Exkurze splnila svůj cíl. Nyní mohou žáci
ve škole i ve volném čase spojit teorii s praxí a být sobě i jiným dokonalými prezentátory
všeobecných i odborných znalostí.

Předškoláci ve škole

Ve středu 13. ledna navštívili budoucí
prvňáčci z mateřských škol Prokopa Velikého a Erbenova Základní školu Halasovu,
kde se zúčastnili vyučování ve třídě 1. A.
Děti si vyzkoušely školní lavice, viděly, co
všechno je ve škole čeká, co se naučí, a že

Exkurze do Dětmarovic

V předvánočním čase se žáci prvních ročníků SPŠ
Ostrava-Vítkovice zúčastnili odborné exkurze do Elektrárny Dětmarovice, postavené v letech 1972 až 1976. Svým
výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje a Moravy. Žáci se seznámili
s historií i základními technickými parametry elektrárny, viděli maketu a absolvovali komentovanou prohlídku provozu. Dozvěděli se také to, že o absolventy „Zengrovky“ mají
v této společnosti rozhodně zájem. Ovšem je třeba počítat
s tím, že na pozice operátor strojní části trvá zaučení nového
zaměstnance tři roky.

se okamžiku, kdy se z nich stanou prvňáci,
nemusí vůbec obávat. Dětem se prostředí
základní školy moc líbilo.
Renáta Polzerová

Úspěšné taneční duo
roztančilo Ostravu

Kulturní žáci průmyslovky

Na přelomu roku žila vítkovická průmyslovka kulturně. Žáci se zúčastnili
divadelních představení 1984 a Velký
Gatsby a nový rok zahájili návštěvou
představení Quo vadis. Kromě toho
se koncem roku ve škole uskutečnil
také Den poezie – přehlídka tvořivosti
žáků Zengrovky, která byla zakončena slavnostním předáním cen a diplomů vítězům. Soutěžilo se ve výtvarné, literární, recitační, fotografické
a mediální činnosti na společné téma
Proud křehkosti a médií. V únoru se žáci těší do DK Ostrava na Malostranské povídky.
Střední průmyslová škola Ostrava-Vítkovice pořádá pro žáky 9. tříd základních škol
přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Kurzy češtiny a matematiky mají
po 16 lekcích, cena je 500 korun. Přihlášky naleznete na: www.spszengrova.cz.
Dana Vicherková

Ve střední škole technické a dopravní to žije…
V lednu se ve Střední škole technické
a dopravní Ostrava-Vítkovice uskutečnil
den otevřených dveří pro žáky základních
škol i pro širokou veřejnost. Uchazeči si
mohli prohlédnout vybavení školy a odborného výcviku a seznámit se s nabídkou studijních i učebních oborů.
Ve spolupráci s dalšími středními školami a s kulturním střediskem K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce škola připravila pro žáky
základních škol již osmý ročník soutěže
v praktických dovednostech. Akce s názvem Řemeslo má zlaté dno se uskutečnila
ve dnech 20. a 21. ledna 2016.
„Naše škola se také připravuje na přijímací řízení pro nový školní rok. Jeho součástí
budou přijímací zkoušky formou testů, které se budou konat 15. dubna 2016 a jsou
povinné pro žáky studijních oborů. Všem
žákům přejeme úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek,“ řekla Karin Kalousová ze
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SŠTD Ostrava-Vítkovice. „Protože jsme
dopravní škola a součástí výuky většiny
oborů je možnost získání řidičského oprávnění, připravujeme pro žáky každoročně
soutěž ve zdravovědě. Pětičlenné skupinky
žáků jednotlivých tříd soutěží ve znalostech
a praktických dovednostech poskytování
první pomoci,“ pokračuje Karin Kalousová
a dodává, že zástupci školy se každoročně
účastní odborných soutěží. V současnosti
probíhají školní kola velmi populárních odborných soutěží Automechanik junior, Autolakýrník junior a Karosář junior. Vítězové
postupují do krajských, případně státních
kol těchto soutěží, které se vždy konají ve
vybrané střední škole. Krajské kolo soutěže Automechanik junior se v tomto školním
roce uskuteční 18. února v naší škole. Žáci
soutěží o velmi hodnotné ceny a mají možnost porovnat své schopnosti s žáky jiných
škol.“ 			
- red -

Stále známější a viditelnější duo MG
Dance – profesionální taneční pár Jakub
Mazůch a Michaela Gatěková – uspořádalo koncem roku již desátou Největší taneční
karibik party v Ostravě. O tom, že se vydařila na výbornou, svědčí i návštěvnost, kte-

rá přesáhla 500 lidí, a fakt, že Garage Club
v Ostravě-Martinově doslova praskal ve
švech. Přišli sem návštěvníci snad všech
věkových kategorií – od těch nejmenších
až po seniory. Na Největší taneční karibik
party vystoupily taktéž jejich malé svěřenkyně Nikolka Šťávová a Žanetka Výborná,
které reprezentují TJ Sokol Vítkovice – TK
Akcent Ostrava a jsou dvojnásobnými finalistkami republiky v kategorii latino show.

Jakub s Michaelou za sebou mají další velmi úspěšný rok, již podruhé obhájili
účast na prestižním mistrovství světa profesionálů v salse, které se v listopadu konalo ve španělském Madridu.
- hal -
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Vítkovice prosperující
Projekty zabezpečujeme komplexně
Společnost Projekt 2010 je na trhu už třiadvacet let. „Občas se
někdo pozastaví nad tím, proč je v názvu právě tento rok. Odpověď
je jednoduchá: takovou časovou vizi pro fungování společnosti si
dal v době jejího založení tehdejší majitel Ivan Nevyjel, současný
prokurista,“ říká ředitel firmy Lukáš Madry. Ale vize se tentokrát naštěstí nenaplnila. Projekční a inženýrská společnost Projekt 2010,
mezi jejíž nosné obory patří projektování dopravních, vodohospodářských a energetických staveb (plynovody, horkovody, teplovody), se na trhu rozvíjela natolik úspěšně, že má v současnosti
33 zaměstnanců a vlastní středisko inženýrské činnosti s rozpočtáři, kteří všechny projekty a stavby dokážou sami ocenit. „Patříme
k několika málo projekčním společnostem, které se zabývají tak
širokým spektrem projektování, a navíc dokážeme zabezpečit projekt od A až do Z, včetně jeho dozorování v průběhu realizace,“ říká
Lukáš Madry. „V konkurenčním prostředí je pro nás výhodou také
fakt, že kromě jiného zajišťujeme projekty ,plynárenských staveb’.
Jsme členem Asociace projektantů plynárenských zařízení, což
nám umožňuje projektovat pro RWE.“
Mezi nejvýznamnější reference společnosti v posledním období
patří projektování Rekonstrukce Nádražní ulice v Ostravě, výstavba kanalizace v Kunčicích a Kunčičkách, prodloužení Ruské ulice
v Dolní oblasti i projekt stavby lékařské fakulty v bývalém areálu vítkovické nemocnice. A jaké činnosti čekají firmu v tomto roce? „Vyhráli jsme výběrové řízení na projektovou dokumentaci k propojení
Dolní oblasti s centrem města. Dá se říci, že jde o další etapu prodloužení Ruské ulice,“ říká ředitel společnosti a dodává, že mezi
další vítězné projekty patří také rekonstrukce tramvajových zastávek a křižovatky u obchodního domu Kotva v Ostravě-Zábřehu.
Činnost společnosti Projekt 2010 se soustředí zejména na Ostravsko, vyřizování projektové dokumentace ve vzdálenějších regionech je náročné časově i finančně, veškerá povolení je třeba

řešit na úřadech v místech staveb. Přesto firma vítá i zakázky ve
vzdálenostně dostupných moravských regionech, například na
Olomoucku, kde právě projektuje rekonstrukci chodníků v příměstské olomoucké části Lošov.
Projekt 2010 sídlí v nově zrekonstruovaném vítkovickém objektu
v Ruské ulici, v němž se snoubí původní secesní architektura s účelně provedenou modernizací. „Dům jsme odkoupili od bývalého majitele, firmy Metacom, v roce 2002 a v dalších letech jsme jej postupně v nákladu zhruba 10 milionů zrekonstruovali. Z vnějšího pohledu
jsme se snažili co nejvíce zachovat styl, největší změny zaznamenal dům uvnitř. Máme nová sociální zařízení, kuchyňky, podkrovní
kanceláře i výtah. Myslím si, že opravy architektonicky jedinečných
domů ve Vítkovicích jsou dobrou investicí pro majitele a také určitým
výrazem vděčnosti vůči vítkovickému obvodu, ve kterém má naše
společnost svůj pracovní domov,“ uzavírá Lukáš Madry.
Šárka Seidlerová



Centrom pomáhá
Pokračování ze strany 1
Centrom funguje již od roku 1999, kdy
několik let pořádal víceméně jednorázové akce, od roku 2006 je tato organizace
zaregistrována v oblasti sociálních služeb.
O tom, čím vším se Centrom zabývá, jsme
si povídali s Katarínou Marinovovou, vedoucí sociálních služeb.
„Věnujeme se také sociálnímu bydlení na
třístupňovém principu – třetí stupeň funguje jako ubytovna, v rámci druhého stupně
získá rodina nebo jednotlivec podnájemní
smlouvu a první stupeň již zajišťuje bydlení s nájemní smlouvou a trvalým pobytem,
který získají nájemníci s řádnou platební
morálkou po zhruba dvou letech spořádaného bydlení v našich bytech. Všechny
naše aktivity v současnosti zajišťuje kolem
dvaceti zaměstnanců.“
Jaký byl pro Centrom uplynulý rok?
„Velmi úspěšný. Navázali jsme intenzivní spolupráci s Úřadem městského obvodu
Vítkovice a společně jsme participovali na
projektech zaměřených na děti navštěvující naše zařízení. Jednalo se o zážitkové
prázdniny plné sportovních, kulturních a zábavných akcí a výletů, zaměřené hlavně na
smysluplné trávení volného času s největší snahou dostat děti pryč z ulic a připravit
jim zábavné prázdniny. S dětmi z Vítkovic
jsme také jeli na týdenní pobytový tábor
na Mokřinky. Zajistili jsme jim řadu zábavných přednášek za pomoci městské policie

a organizace Arka – jednalo se o zábavné
odpoledne sportovní, ale se vzdělávacím
podtextem. Děti si vyslechly přednášky na

téma drogy, bezpečnost na cestách, chování ve společnosti a podobně. Za velký
úspěch považujeme zapojení do projektu
Řešení situace rodin a jednotlivců žijících
na ubytovnách financovaným Magistrátem
města Ostravy. Tím, že poskytujeme i sociální bydlení, jsme byli schopni v roce 2015
ubytovat přes 40 rodin a jednotlivců, kteří
žili na ubytovně. Na základě jejich trvalého bydliště jsme je ubytovali v bytech po
celé Ostravě. Začátkem roku jsme se také
stěhovali do větších prostor, a to do domu

v ulici Trnkovecké 240 v Ostravě-Radvanicích. Díky tomu můžeme klientům nabídnout také větší soukromí. Za velký úspěch
považujeme vybudování víceúčelového hřiště v ulici Sirotčí, na kterém Centrom participoval. Celkově podoba ulice Sirotčí se
změnila k lepšímu, ať už jde o vybudování
hřiště, opravy domů i celkovou proměnu infrastruktury.“
A plány na letošní rok?
„Bude opět zaměřen převážně na děti
a mládež, jelikož ani nám, ani obvodům
Vítkovice a Radvanice a hlavně Sociálně-právní ochraně dětí Ostrava-Vítkovice,
nejsou děti lhostejné. Věříme, že se podaří
znovu je dostat na pobytový tábor, že jim
budeme moci dopřát doučování, a snad
budeme moci absolvovat také jednodenní
výlety v Moravskoslezském kraji a navštívit
lanová centra, hrady, zámky nebo divadla.
Letošek chceme zaměřit na vyjednávání
s vlastníky bytů v Ostravě a na získávání
bytů s nájemní smlouvou pro klienty s trvalým pobytem. V sociálně aktivizačních službách chceme i nadále provozovat páteční
kluby pro rodiče s předškolními dětmi, které
pomáhají nacvičit a upevnit rodičovské kompetence, kurzy vaření pro maminky s dětmi,
kde se naučí levně, rychle a zdravě vařit,
a kurzy údržbářských prací, v nichž se muži
naučí, jak opravit drobné nedostatky v bytech.“
Lenka Hatlapatková
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V
V nihovna pro vás
K
Únor v knihovně
DOSPĚLÝM
● Vědci jako superhrdinové
Mezi kádinkami a mikroskopy se odehrává lítý boj o budoucnost lidstva! Přijďte se
přesvědčit na výstavu o zákulisí vědeckého
bádání, která potrvá do 29. dubna.
● Umění rané renesance v Itálii
Virtuální univerzita vítá své stálé i nové
studenty při povídání o italské renesanci,
a to ve středu 10. a 24. února od 13 do
14 hodin.

DĚTEM

● Den bezpečnějšího internetu
Záchranný kruh v rozbouřeném oceánu
informací vám hodí vaše knihovna! Jak
správně surfovat, mailovat i jak se chovat
na facebooku, to se dozvíte v úterý 9. února od 14.30 do 15.30 hodin.
● BOOKovka srdíčková
Valentýnská BOOKovka si pro vás ve
čtvrtek 11. února od 14 do 15 hodin připravila zamilovanou výtvarnou dílnu.
● Prima čtení s Lovci perel
Sísa Kyselá spisovatelky Drijverové má
pro vás schováno pár blyštivých perliček.
Pojďte je ulovit při společném čtení v úterý
16. února od 14 do 15 hodin.
● Sovičky: Čím budu?
Na ty nejmenší a jejich maminky čeká
v pátek 19. února od 10 do 11 hodin hraní,
povídání i výtvarná dílna s ukázkami zaměstnání z našich knížek!
● Prázdninový turnaj ve stolních hrách
Je ti bez školy dlouhá chvíle? Přijď ve
dnech 22. až 26. února do knihovny a zahraj si s námi nejnovější stolní hry!

Karneval s klauny
Už v polovině ledna si děti z Mateřské
školy Erbenova a větší děti ze školky Prokopa Velikého užily karnevalový rej v krásném sále Českého domu ve Vítkovicích.
Program karnevalu, klauny z Balónkova, nám zaplatilo OC Galerie v Ostravě-

Otevírací doba: středy 8.30 až 12 hodin a 13 až 16.30 hodin nebo po předchozí
telefonické domluvě.
4. února 14 až 16 hodin – setkání seniorů – společenské hry
9. února 18 hodin – přednáška Martina Lokaje, Četnictvo a Vítkovice 1918–1938
11. února 14 až 16 hodin – setkání seniorů – příprava výrobků na Velikonoce
18. února 14 až 16 hodin – setkání seniorů – beseda o knihách
19. února 16 hodin – komentovaná vycházka Zákon a pořádek
(Pavlína Nováčková a Ondřej Kolář)
25. února 14 až 16 hodin – setkání seniorů – bowling U Iny
Každý čtvrtek cvičení pro seniory v Českém domě od 10 do 11 hodin.
KONTAKT:
Pavlína Nováčková
tel.: 724 846 652
VÍTKOVICE
e-mail: pnovackova@vitkovice.ostrava.cz
www: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/dum-u-sranek-1
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

Vzpomínky na minulost
Marie Kutějová z klubu seniorů při Domě
u šraněk dostala po svém vyprávění o Vítkovicích na vlnách Českého rozhlasu Ostrava milý dopis, který je i vzpomínkou na
náš obvod.
Vážená paní Marie,
ve středu 30. prosince jsem poslouchala rozhlas, svou oblíbenou stanici Ostrava,
a tam jste se vyznávala ze své lásky k Vítkovicím – mému rodnému místu. Ve Vítkovické porodnici jsem se narodila 17. ledna
1942, stejně jako mé tři sestry.
První třídu jsem začala ve Vítkovicích
v Místecké ulici. Bydleli jsme tenkrát v ulici Ruské č. 25, vedle hlavní ulice, po které
jezdila tramvaj „komárek“ a spousta aut,
vedle krytu, jehož travnatý povrch byl naším hracím rájem.
Nízký jednopatrový, dlouhý žlutý obecní
dům v blízkosti kostela, tržnice a náměstíčka měl i malé dvorky na všelijaké harampádí, pár kytek a ten náš dokonce i na boudu
pro malou lišulku, která štěkala a strašně
smrděla... Bydleli jsme asi uprostřed, v bytě
v přízemí vpravo, jeden pokoj měl arkýř do

ulice. Dodneška si pamatuji plánek bytu,
jeho zařízení a spoustu podrobností.
Do školy se šlo přes koleje a závory vítkovické závodní vlečky. Líbilo se nám cinkání zvonku před projetím vlaku, pak cesta
pokračovala kolem obchodů, ulicemi až na
Mírové náměstí a pak ještě kousek na dívčí
základní školu. Ve druhé polovině budovy
byla škola chlapecká, ale ta nás prvňáky
tenkrát vůbec nezajímala! Moje první paní
učitelka byla laskavá, milá a krásná, jmenovala se Dušková a my jsme jí šli na svatbu,
protože se nám vdala!
Po různých peripetiích jsme se v roce
1952 odstěhovali do Jablunkova-Návsí,
kde rodiče začali blízko naší babičky stavět domek. Či spíše „lepit vlaštovčí hnízdo“,
protože peněz bylo málo. A pak ještě rána
pro početnou rodinu – za rok měnová reforma!
Jako každý člověk vzpomíná na místa
svých her v dětství, tak i mi jste v reportáži
všechno připomněla, proto děkuji za milé
vzpomínky a píšu...
Marta Gelnarová-Žabková

Dům umění
slaví devadesátiny
-Třebovicích za výhru v podzimní soutěži
O nejkrásnějšího dráčka. Moc děkujeme
starostovi TJ Sokol Vítkovice Miroslavu
Buroňovi a paní Anně Buroňové za zapůjčení sálu, bez jejich pochopení a ochoty
bychom neměli dostatek prostoru na naše
hry a tance.
Ema Hýžová, MŠ Erbenova
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Hned dvě výstavy si nadělil ke svým devadesátinám Dům umění,
v němž sídlí Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Ve stejný
den, 20. ledna, měla premiéru výstava představující sto nejvýznamnějších děl ze sbírek galerie a také výstava Grafika je dar II s podtitulem Labyrinty & Partitury, která prezentuje loňský velkorysý dar
profesora Eduarda Ovčáčka do fondu Galerie výtvarného umění
v Ostravě. Ta byla založena v roce 1952 jako Krajská galerie. Od své- Ovčáček,
ho počátku sídlí v Domě umění na Jurečkově ulici 9, který byl otevřen Partitura B ČB,
13. května 1926. 					
- gl - 2014, digitální tisk
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Netradiční předvánoční setkání
V prosinci se ve školní družině ZŠ Halasova konala vánoční besídka pod vedením vychovatelky Broni
Tutkové. Děti nás přivítaly vánočními písničkami za
doprovodu paní učitelky Štulové. Po vystoupení jsme
se přemístili do tělocvičny, kde byly připraveny hry
a soutěže, v nichž jsme se utkali s našimi ratolestmi.
Všem se to moc líbilo a z nás, dospěláků, se stali zase
školáci. Po soutěžním klání, v němž nás porazily naše
děti, následovalo vánoční pohoštění. Děti si také vyzkoušely vánoční tradice, jako je lití olova, rozkrájení
jablíčka a pouštění lodiček. Děkuji paní vychovatelce
i jejímu manželovi za příjemně strávený předvánoční
večer. 		
Text a foto: Marta Vojtková

Házenkářům
začíná sezona

Pomalu, ale jistě se ze zimního odpočinku
začínají probouzet vítkovičtí národní házenkáři. Začíná totiž zimní část sezony a naše
družstva u toho nesmějí samozřejmě chybět. Naši nejmladší hráči mají první turnaje
za sebou. Družstvo přípravky organizovalo
již třetí ročník Vánočního turnaje, který se
konal 12. prosince v tělocvičně ZŠ MUDr.
E. Lukášové. Do turnaje jsme nasadili jak
mladší, tak i starší přípravku. Obě družstva
shodně získala druhé místo. Mladší žáci
se zúčastnili turnaje pořádaného v rámci zimního halového přeboru. Družstvo je
převážně tvořeno mladými a nezkušenými
hráči, i proto jsme obsadili poslední místo.
Během turnaje bylo vidět postupné zlepšování našich hráčů a v zápasech se stejně
silnými družstvy jsme hráli příjemnější role.
Druhé kolo přeboru se uskuteční 13. února v Troubkách u Přerova. Postupně se
do koloběhu turnajů zapojí všechna družstva. Dorostenky odehrály turnaj v rámci
zimní ligy mládeže 17. ledna v Pustějově.
Turnaj pro naše nově vytvořené družstvo
mladších žaček se uskutečnil také v rámci
zimního halového přeboru, a to 23. ledna.
Druhé kolo přeboru pro mladší žačky je připravováno na 28. února. Zimních turnajů
se samozřejmě zúčastní také dospělé složky, mužské ligové „áčko“ dokonce čtvrtfinále Českého poháru, které se bude konat ve
sportovní hale v Pustějově. I ženské družstvo má možnost zúčastnit se turnaje, jenž
pořádá Severomoravská oblast 5. března
ve sportovní hale ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Vedení oddílu pevně věří, že všechna
družstva budou reprezentovat práci oddílu
v tom nejlepším světle. I když současná situace není příliš jednoduchá, máme se čím
prezentovat. Zároveň se stále koná nábor
do družstev mladšího a staršího žactva.
Více informací o klubu a náboru naleznete
na stránkách oddílu www.nh-sskvitkovice.
hys.cz.
Michal Kratochvíl,

Změna plateb zdravotního pojištění
Od ledna platí živnostníci zdravotní pojištění v minimální výši 1 823 korun měsíčně. Osoby samostatně výdělečné činné by
se na změnu měly připravit. Nezaplacené
pojistné mohou pojišťovny vymáhat v krajních případech i soudně. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna eviduje víc než
100 tisíc živnostníků, kteří v loňském roce
na zálohách odvedli více než 1,2 miliardy
korun.
Částka zahrnuje i ty pojištěnce, kteří mají
živnost jako vedlejší činnost a jsou zaměstnáni v hlavním pracovním poměru. „Pokud
je OSVČ současně zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené
alespoň z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy) a tyto skutečnosti
trvají po celý kalendářní měsíc, nemusí hradit zálohy na pojistném. Po podání přehledu
o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok je dopočten případný doplatek na pojistném,“ vysvětluje důležité rozdíly Elenka
Mazurová z České průmyslové zdravotní
pojišťovny.
Někteří podnikatelé na své povinnosti
zapomínají. Nejedná se však o nic závaž-

ného. „Stejně jako u ostatních typů plátců,
i u živnostníků mohou být v evidenci zaznamenány výpadky v platbách, a to jak
ojedinělé, tak i trvající několik měsíců. Dluh
může vzniknout i tím, že nám pojištěnec
v dané lhůtě neoznámí konec nebo přerušení živnosti. Všechny nesrovnalosti řešíme nejprve poštou a prostřednictvím textové zprávy. Důvodem pro využívání SMS je
zrychlení komunikace mezi plátci a zdravotní pojišťovnou,“ dodává Mazurová s tím, že
pojistné hradí osoby samostatně výdělečně
činné kvůli čerpání zdravotní péče.
Dopis s formulářem přehledu o příjmech
a výdajích obdržela většina osob samostatně výdělečně činných už v lednu. V dalším dopise se dozví informace o pojistném
a zaplacených zálohách za uplynulý kalendářní rok. Tyto údaje pak živnostníci zadají
do svých přehledů a daňových přiznání.
„V přehledu o příjmech a výdajích by případně neměly chybět doklady o zařazení mezi státem hrazené pojištěnce. Jde
například o potvrzení o studiu nebo pobírání rodičovského příspěvku,“ uzavírá Mazurová.

Vítkovice Women´s Cup
2016

Vítkovičtí fotbalisté
zahájili zimní přípravu

V sobotu 2. ledna se konal druhý ročník mezinárodního turnaje žen v malé
kopané Vítkovice Women´s Cup 2016,
kterého se zúčastnily týmy z České
republiky a Slovenska. Ty podávaly
skvělé hráčské výkony po celou dobu
turnaje a čím víc se blížilo semifinále
a finále turnaje, tím byly holky průbojnější a zvyšovala se hráčská bojovnost.
Našemu týmu žen se na turnaji příliš
nedařilo, přesto podal pěkný výkon.
Všem hráčkám, trenérům děkujeme
za účast, pěkné sportovní zážitky a výkony při hře.
- ed -

oddíl národní házené SSK Vítkovice

Zdraví za 26 miliard korun

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna letos vynaloží na péči o zdraví svých klientů 26,3
miliardy korun. To je o 0,8 miliardy meziročně více než v roce 2015. ČPZP zvyšuje náklady
na lůžkovou i ambulantní zdravotní péči. Náklady na lůžkovou zdravotní péči dosáhnou
12,9 miliardy korun a oproti roku 2015 by se měly zvýšit téměř o půl miliardy. V segmentu
ambulantní péče dojde k navýšení zhruba o 240 milionů korun na celkem 8,1 miliardy
korun. Na programy podporující prevenci a zdravý životní styl je vyčleněno 119 milionů,
zatímco loni to bylo 114 milionů korun.
			
- red -

První tréninky na umělé trávě městského stadionu už mají vítkovičtí fotbalisté za
sebou a v tuto chvíli se již plně připravují
na jarní sezonu. „Začali jsme hrubou přípravou, ale máme naplánováno i několik
přátelských utkání,“ hlásí trenér Tomáš
Pohorelli a pokračuje: „Příprava bude letos malinko tvrdší než loni, je nutné, aby
hráči získali více síly, takže v tomto období se věnujeme hlavně běhání a posilování. A samozřejmě i nutné regeneraci,
abychom předcházeli nemocem,“ dodává
Pohorelli. Vítkovický fotbalový tým mužů
bojuje v této sezoně ve třetí lize a momentálně má více vlastních hráčů. „Nemusíme čekat jen na hostování, což je
pro nás fajn. Zpočátku nás bude zhruba
dvacet čtyři, možná dvacet pět, ale počítáme s tím, že změny ještě přijdou. Nově
by základní kádr mohli na jaře doplnit
čtyři kluci. Víme, kde nás tlačí bota, takže máme vytipované hráče na konkrétní
posty. Navíc se s námi budou připravovat
někteří kluci z dorostu.“
- ed -
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Bezplatný seminář
o domácí péči

Všimněte
si!
V
Hudební batolení

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Ostrava-Vítkovice zve rodiče s dětmi od
0 do 5 let k účasti v projektu Hudební batolení. Díky projektu se mohou rodiče spolu se svými dětmi pod vedením zkušených
pedagogů Základní umělecké školy Leoše
Janáčka seznamovat se základy hudby formou hudebních a pohybových her, příběhů,
hudebního kreslení a malování i praktického experimentování s hudebními nástroji. Věk
dětí není omezen žádnou spodní hranicí, uvítáme i rodiče s dětmi kojeneckého věku.
Kurz je naplánován v rozsahu jedné šedesátiminutové hodiny dvakrát měsíčně, vždy ve
středu od 17 hodin v budově ZUŠ v Lidické ulici 56 v Ostravě-Vítkovicích. Další informace a přihlášky osobně nebo na tel. čísle 596 614 175, případně e-mailem na adrese
zus-lidicka@cmail.cz.

Virtuální univerzita

Vítkovická knihovna otevírá brány virtuální univerzity všem návštěvníkům, kteří by se chtěli dozvědět něco nového o rané italské renesanci úzce
spjaté s Florencií. První přednáška se bude konat
v knihovně ve středu 10. února od 13 do 14 hodin.
Šestidílný cyklus přednášek je zpoplatněn sumou
300 korun.

UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII

Otevřené dveře
v Charitě Ostrava
Vítkovická pobočka KMO otevírá brány virtuální univerzity

všem návštěvníkům, kteří by se chtěli dozvědět něco nového

Možnost
seznámit
se Florencie.
s poskytovanými
o rané italské renesanci
úzce spjaté s městem
službami
provítkovické
seniory, hospici,
První přednáškavsedomovech
bude konat v prostorách
knihovny ve středu
10. 2. 2016 od poradnách
13.00 do 14.00 hodin. nebo azylodenních
centrech,
Šestidílný cyklus přednášek je zpoplatněn sumou 300,- Kč.
vých
domech Charity Ostrava mají zájemci
během dnů otevřených dveří, které se u příležitosti 25. výročí vzniku této neziskové organizace konají ve čtvrtek 18. února v době
od 9 do 17 hodin a v pátek 19. února v době
od 9 do15 hodin. 		
- red -

Kurz pro hospicové
dobrovolníky

Charita Ostrava hledá dobrovolníky do
Hospice sv. Lukáše. Smyslem práce hospicového dobrovolníka je poskytování pomoci lidem v závěru života, doprovázení
nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trávený
čas, například povídání, čtení, hru, doprovod na vycházku.
Dobrovolníky odborně připravujeme,
rozsah školení je 35 hodin teorie, 20 hodin
praxe a 3 hodiny supervize. Po dokončení
kurzu obdrží účastník certifikát o jeho absolvování.
Pokud byste měli zájem se k nám připojit, kurz pro hospicové dobrovolníky
začíná v pátek 12. února od 16 hodin.
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické
hospicové centrum, Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice (budova Hospice sv.
Lukáše), Jana Camfrlová, tel. č.: 599 508
505, 731 625 768, e-mail: cho.hospicove.
centrum@charita.cz, www.ostrava.charita.cz.
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Amatérský turnaj
ve stolním tenise

Komise sportovní uspořádala 28. prosince amatérský turnaj ve stolním tenise. V období mezi svátky se sešla skupina nadšenců, kteří strávili konec roku v zápalu sportovního boje. V Českém domě se tak v odpoledních hodinách ozývaly bojové výkřiky
a ťukání míčků. Vítězi turnaje se stali:
1. Jan Polakovič
2. Jaroslav Širka
3. Břetislav Jiřičný
- nov -

Dopravní podnik
informuje

● Od 22. února je v prodeji Jízdní řád
ODIS 2016, který vchází v platnost 28. února.

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní
hospicové poradny a Mobilního hospice sv.
Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného
člověka v domácím prostředí. Na setkání
s profesionálními zdravotními sestrami se
dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se
sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Kurz probíhá jednou měsíčně, nejbližší
termín je 18. února od 14 hodin v budově
Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím,
přihlaste předem u Markéty Štěpánové,
tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@
charita.cz.

Strážci zákona

informují
Silvestrovský řidič

Když hlídka městské policie poslední den
roku 2015 při výkonu služby projížděla Vítkovicemi, spatřila podezřelého řidiče. Ten
právě vysedl z citroënu modré barvy, nechal dveře vozu otevřené, klíčky od auta
odhodil na zem a vrávoravou chůzí odcházel pryč. Hlídka zjistila, že přední část
vozidla je nabouraná a navíc z něj unikají
provozní kapaliny. Na místo proto byla přivolána hasičská jednotka. Řidič se mezitím
přiznal, že vozidlo řídil a ještě před jízdou
požil alkohol. Sdělil, že autem naboural
do dopravní značky a klíč pak odhodil ze
strachu ze strážníků. Ti se vydali spolu
s mužem po stopě uniklé pohonné hmoty,
která je vedla přes několik ulic až ke křižovatce a k samotné dopravní značce, která
byla po nárazu ohnutá a ležela částečně
na chodníku, částečně na vozovce. Okolo
ní se nacházely úlomky lakovaných plastů
modré barvy patřící právě mužovu vozu.
Dopravní policie, která byla na místo přivolána, převzala 30letého viníka dopravní nehody k dalšímu šetření. Orientační dechová
zkouška u muže prokázala přes 3 promile
alkoholu v dechu.

Záchrana dvou životů

● Možnost výměny 10minutových a 60hodinových jízdenek MHD platných v roce
2015 skončí 29. února.
● Od 1. března bude možné zakoupit
časovou dlouhodobou jízdenku pouze na
ODISku. Tištěný kupon bude vydáván pouze do 29. února.

Hlídky městské policie vyjížděly 12. ledna ve večerních hodinách hned ke dvěma
pokusům o sebevraždu. Jeden z nich byl
zaznamenán v Moravské Ostravě, druhý ve
Vítkovicích. Dívka, která chtěla zahodit svůj
mladý život, si pohrávala s myšlenkou vše
ukončit pomocí většího množství na předpis
vydávaných léků. Přivolaná hlídka nalezla
malátnou a dezorientovanou mladistvou ležet na ulici. Po domluvě s tísňovou linkou
byla služebním vozidlem bezodkladně převezena do nemocnice na dětské oddělení.
Zde dívku převzal zdravotnický personál
- posp a Policie ČR. 		
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