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Volby do zastupitelstev
Součástí zářijového zpravodaje jsou informace
o volbách do Zastupitelstva městského obvodu
Vítkovice a Zastupitelstva města Ostravy, které
se uskuteční v pátek 5. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin. Naleznete je
nejen na stranách 4 a 5, ale také na stranách 7
až 9, kde se prezentuje šest stran, které jdou do
voleb. „S nabídkou inzerovat ve vítkovickém zpravodaji jsme oslovili všechny strany, naši nabídku
však využilo jen šest z nich,“ konstatuje starosta
Petr Dlabal.

Vítkovická drakiáda
V pondělí 3. září se opět po dvou měsících
prázdnin otevřely dveře škol a pozornost se už
tradičně upřela k prvňáčkům. Za těmi se do tříd
vydali – stejně jako každoročně – i zástupci městského obvodu Vítkovice. Starosta Petr Dlabal,
předseda komise školství a kultury Leoš Koláček
a vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství Milena Rozkošná navštívili základní školy v ulicích
Šalounově a Halasově, PORG v Rostislavově ulici,
školu Edin v ulici Erbenově a Prima školu v Pasteurově ulici. Pedagogové a ředitelé škol obdrželi
z rukou starosty květiny a vedoucí odboru předala
dětem drobné sladkosti. „Okamžiky v prvních třídách jsou vždy velice emotivní, někdy dojemné,
často úsměvné,“ vrací se k setkání s prvňáčky,
jejich rodiči i dalšími blízkými starosta Petr Dlabal.
Pokračování na straně 14

Komise sportovní při Radě městského obvodu Vítkovice zve děti a rodiče na již 3. ročník Vítkovické drakiády, která se bude konat
v neděli 30. září od 13 do 16 hodin na rozcvičovacím hřišti Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích v ulici Závodní. Na děti čeká bohatý
program a mnoho atrakcí – velký skákací hrad
Palma 3 v 1, elektrická autíčka, malování na
obličej, soutěže o ceny. Akci moderuje Patrik
Mácha. Vstup pouze s drakem a v doprovodu
dospělé osoby. V případě deštivého počasí se
tato venkovní akce nekoná. Vstup a atrakce
zdarma. Více na straně 16.
Romana Filipová, tajemnice komise

Nepřehlédněte
Tisící miminko

Ve středu 29. srpna se
v 8.38 hodin Monice Smekalové a Tomášovi Havlíčkovi
narodil syn Zlatan, letošní
jubilejní tisící miminko, které
spatřilo světlo světa ve Vítkovické nemocnici.
Pokračování na straně 11

Občerstvení

V budově radnice jsou
nově k dispozici dva automaty na občerstvení.
Jeden z nich je na teplé
nápoje, druhý obsahuje
pestrou nabídku studených nápojů a rozmanitých pochutin.

www.ostrava-vitkovice.cz

Závody na koloběžkách

Český koloběžkový sport letos slaví padesáté výročí vzniku seriálem
závodů. Finálovou tečkou budou závody, které se v sobotu 29. září
uskuteční na in-linové dráze Sportovního areálu U Cementárny v Ostravě-Vítkovicích.
Akce, která spadá do Evropského týdne sportu, není určena pouze
sportovcům Rollo ligy, ale také široké veřejnosti v hobby kategoriích,
případně rodičům s dětmi.
Akci pořádá BoKolobka tým Ostrava.
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Modernizujeme vítkovický bytový fond
Že je léto ospalé a nikomu se do ničeho
nechce? Nenechejte se mýlit! Stavební
úpravy a udržovací práce v bytových domech
ve správě městského obvodu probíhaly hned
na několika místech Vítkovic…

Kotelny v Rudné ulici
Až se zima zeptá… Až se zima zeptá,
budeme mít odpověď. Protože v srpnu pracovníci odboru bytového a majetkového zahájili přejímku stavby pod označením Zdroj
tepla a centrální rozvody a ústředního
topení a teplé užitkové vody, Rudná 44,
46, 48, 50, 52 a 54. Během této akce byly
vybudovány dva centrální zdroje tepla, kotelny v bytových domech v ulici Rudné č. 50
a č. 52 a v celkem 24 bytových jednotkách
byla demontována původní lokální topidla
a plynové ohřívače vody a instalovány nové
rozvody tepla a vody a osazena moderní
otopná tělesa. Touto investicí v řádech
milionů korun byla zvýšena kvalita bydlení
a obyvatelům těchto domů se nyní žije mnohem komfortněji.

stavba bude ukončena v říjnu tohoto roku,
v současné době zhotovitel díla dokončuje
sádrokartonové konstrukce, obkladači zahájili práce v koupelnách a kuchyních, dokončována je zdravotechnika, osazování
zařizovacích předmětů i rozvody elektrických energií.

Štramberská s příjemným
bydlením
A podobně jako bytový dům v ulici Štramberské 4, i protější objekt v ulici Štramberské 2 B prochází změnou vnitřních dispozic
objektu. Rekonstrukce tohoto domu však
začala o více než měsíc později, takže na
sklonku prázdnin byly ubourány zděné konstrukce a probíhala rekonstrukce podlah
v celém objektu. I zde naleznou noví nájemníci příjemné zázemí v menších bytech,
převážně 2+KK a 2+1, což jsou byty, po
nichž je největší poptávka. Práce by měly
být dokončeny ještě v tomto roce. Nové

byty tak pomohou uspokojit zájem o kvalitní a cenově dostupné bydlení v našem
městském obvodu.

Revitalizace v Syllabově
ulici
Dlouho očekávaná revitalizace bytových
domů v ulici Syllabově č. 26 až 34 nabrala
na rychlosti. Zatímco v pátek 3. srpna bylo
staveniště předáno zhotoviteli, po skoro měsíci prací již v suterénu bytového bloku č. 28
vyrostla nová kotelna a k ní byly zhotoveny
veškeré ležaté rozvody médií v suterénech
bloku 26, 28 a 30. Také v části revitalizovaného bloku domů jsou již vyměněna okna
a elektro rozvody ve společných prostorech.
Kolem objektů probíhaly výkopové práce
pro obnovu hydroizolací a byla zahájena
výměna střešní krytiny. „Prozatím jsme
se zhotovitelem, společností MIJO-STAV
stavby, a jeho zaměstnanci nadmíru spokojeni,“ pochvaloval si práci firmy domovník
a dlouholetý nájemce Pavel Hotový. Společně s kolegou, domovníkem Miloslavem
Jeřábkem, pomáhají zajišťovat hladký průběh stavebních prací a dohlížejí na řádné
uzamykání suterénu i vchodů. Blok bytových domů v Syllabově ulici č. 26 až 34
čekal na pořádnou opravu dlouho, ale zdá
se, že se čekání se vyplatilo.

Stěhování už v říjnu
V plném běhu je i změna v ulici Štramberské 4, která se týká nového dispozičního
řešení původních bytů a jejich rozčlenění
zejména na byty o velikosti 2+1 a 2+KK.
Po rozsáhlém bourání uvnitř objektu dostaly
nově rozvržené byty moderní tvář. Noví
nájemci, zejména z řad žadatelů o bydlení v městském obvodu Vítkovice, se již
těší na nastěhování. Předpokládáme, že

Článek byl zpracován ve spolupráci
se Svatavou Köhlerovou, vedoucí
odboru bytového a majetkového

Nenechte si ujít běžecký festival Kilpi Run Fest Ostrava
SSK Vítkovice je spolupořadatelem běžeckého festivalu Kilpi
Run Fest Ostrava, který se uskuteční v neděli 23. září. Start je na
Masarykově náměstí v 10 hodin, tratě vedou centrem Ostravy,
Komenského sady a podél řeky Ostravice. Poběží se maraton,
půlmaraton, čtvrtmaraton, štafety na 6 x 6 km i dětské závody ve
všech věkových kategoriích.

2

Jde o již třetí ročník akce, díky níž se mohou běžci dostat z Ostravy
až do New Yorku…
Poprvé se Run Fest konal v roce 2016 a v roce 2017 už se ho
zúčastnilo zhruba 2 200 běžců z Česka i zahraničí. Takže letos to
bude pěkný mazec! Přijďte fandit!
Více na www.runfest.cz.
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Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili.

Slovo starosty
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
také máte pocit, že fenoménem současné
doby je negativní pohled na svět? Typické je to pro bezmála jakékoliv zprávy
v médiích, kdy jsou zásadně prezentovány
jen přírodní katastrofy, havárie a momenty
lidského neštěstí. Informace o tom, že se
někomu něco podařilo, že byla úspěšně
dokončena stavba, která přispěla ke komfortnějšímu životu v daném místě, nebo
se uskutečnila akce, jež udělala radost
mnoha lidem, se objeví málokdy, nebo
vůbec ne. A podobné je to i v běžném
životě. Pochval a ocenění je jako šafránu,
zato výtek a očerňování přehršel. Své zkušenosti s tím mám i jako člověk působící
na vítkovické radnici. Nestěžuji si, pouze
konstatuji fakta. Například jen do srpna letošního roku byla práce Úřadu městského
obvodu Vítkovice kontrolována nadřízenými orgány šestnáctkrát. Ano, kontroly
hospodaření jsou samozřejmě nezbytné,
k naší práci patří a já je vítám, přestože
pro pracovníky našeho úřadu znamenají
práci navíc. Zarážející však je, že velká
část těchto kontrol byla iniciována udáním.
Přitom ani jedno z nich se nezakládalo

na pravdě, pečlivě provedené kontroly
pokaždé dopadly v náš prospěch. Jen
všechnu tu zbytečnou práci museli zaplatit daňoví poplatníci… Stejně tak býváme často nařčeni z porušování zákona,
nařízení a vyhlášek, je nám vytýkáno, že
všechno děláme po celou dobu špatně.
Vykládat něco takového je velice laciné
a populistické, ale bohužel si takový vypravěč občas najde své posluchače. A ti –
podníceni snůškou účelově upravených
informací – občas opomíjejí fakta, která
hovoří jasně. Vedení radnice nemůže
ovlivnit vše, co by chtělo změnit k lepšímu,
protože mu to prostě občas nedovoluje
zákon, například rušení ubytoven, vystěhování nepřizpůsobivých občanů rušících
klid v ulicích a podobně. A zákon by to
nedovolil ani těm, kteří se – nezatíženi
realitou pravidel veřejné správy – holedbají, že by to udělali jinak, lépe. Neudělali,
protože by – stejně jako my – byli sevřeni
mantinely zákona. A mohli by se usilovně
snažit, stejně jako my se nyní snažíme…
Ale nechci sklouzávat k tomu, co jsem
v začátku úvodníku tepal, nechci být negativní. Myslím – a diskuse s obyvateli
Vítkovic mi dávají za pravdu –, že obvod
vzkvétá a neustále se mění k lepšímu. Renovujeme bydlení, rekonstruujeme chodníky

William Saroyan
a k o munikace
v naší správě, investujeme do rozvoje škol a školek, podporujeme
podnikatele působící na území
Vítkovic, promyšleně pracujeme
s veřejným prostorem, hledáme
a nabízíme nové
možnosti volnočasových aktivit jak
mladým, tak seniorům. Změny jsme provedli
i na půdě úřadu, a to tak, aby z toho co nejvíc profitovali občané Vítkovic. Promyšleně
investujeme finance z rozpočtu obvodu, dotační prostředky i částky, jimiž naše projekty
podpořil Magistrát města Ostravy.
Řekl bych, že rozvoj obvodu je nepřehlédnutelný. Skvělé výsledky máme v posledních čtyřech letech i díky velmi dobré
spolupráci s koaličními partnery. Práci na
radnici totiž vnímáme stejně. Nejde nám
o osobní prospěch a prosazování individualit, ale o společný cíl. A tím je celková
prosperita Vítkovic.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Tady jsme doma
Oplocené
hřiště

chodce,“ zmiňuje starosta Petr
Dlabal.
Do 82 metrů dlouhého oplocení z pozinkovaného pletiva
s povrchovou úpravou PVC obvod investoval 115 tisíc korun.
Vstup na hřiště je ze stávajícího
chodníku, druhá brána je určena
k vjezdu motorových sekaček.
Vstupní brána je každodenně
uzamykána podle provozních
hodin uvedených v provozním
řádu víceúčelového hřiště, tedy
od dubna do října ve 20 hodin
a od listopadu do konce března
v 18 hodin.

Zamezit hluku v nočních hodinách, to byl jeden z důvodů,
proč vedení obvodu Vítkovice
přikročilo k oplocení a uzamykání víceúčelového hřiště u vítkovické veterinární kliniky. „Na
první pohled nejde o zásadní
investiční akci, ale myslím, že
pro místní má velký význam.
Stěžovali si nejen na hluk, ale
také na to, že míče z hřiště často
dopadají na nedaleko zaparkovaná vozidla, případně ohrožují

Stížnost na nepřiměřené chování poslance
Zastupitelé městského obvodu Vítkovice v srpnu zaslali na adresu předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky stížnost vůči poslanci Lubomíru
Volnému (SPD). Podnětem byl způsob
a obsah vyjádření poslance na 19. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice,
kterého se 18. června zúčastnil.
Zastupitelé ve stížnosti upozorňují na neprofesionální chování Lubomíra Volného,
jenž – aniž by se před zahájením zasedání
zastupitelstva zástupcům městského obvodu Vítkovice představil, nebo tak učinil
v úvodu svého vstupu – reagoval na návrh

zastupitelů zavést stanovenou délku vystoupení řádně přihlášeného občana během
zasedání zastupitelstva. Navrhovány jsou tři
minuty ke každému projednávanému bodu
programu s tím, že občan může vystoupit
k jednomu bodu pouze jednou.
Přestože i mnohé jiné kraje, města,
obce a obvody mají ve svém jednacím
řádu stanovenou délku vystoupení řádně
přihlášeného občana, která je zárukou
toho, aby zasedání zastupitelstva mohlo
řádně a zejména bez průtahů proběhnout
a aby zároveň byla zachována reálná možnost každého řádně přihlášeného občana

vyjádřit své stanovisko k projednávaným
věcem, pan poslanec s návrhem nesouhlasil. A projevil to značně nepřijatelným,
urážlivým a – jak už bylo uvedeno – neprofesionálním způsobem, jenž měl jasnou
podobu výhrůžky. Vůči té se Zastupitelstvo
městského obvodu Vítkovice jasně ohradilo a ve stížnosti adresované předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky upozornilo na to, že poslanec
svým projevem zdiskreditoval nejen sám
sebe, ale také hnutí Svoboda a přímá
demokracie – Tomio Okamura, jehož je
členem.
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Volby do Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice
a Zastupitelstva města Ostravy
Vážení voliči,
rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., byly
vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech. Dny konání
voleb byly stanoveny na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018. Upozorňji na některé úkony, které je možno na úřadě učinit:
Podmínky výkonu volebního práva a organizaci voleb upravuje
zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb.
Voličem pro volby do zastupitelstev obcí je občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
v městském obvodu Vítkovice přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného státu, který rovněž dosáhl věku
nejméně 18 let, je v městském obvodu Vítkovice přihlášen k pobytu
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv. V současné době je takovou mezinárodní úmluvou Smlouva
o přistoupení ČR k Evropské unii. Občané členských států EU,
kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo
hlasovat v těchto volbách, pokud požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů na ohlašovně úřadu u paní Hany Stachníkové.
Občan prokáže totožnost a státní občanství státu platným průkazem
o povolení pobytu cizince.
Ověřte si platnost svých osobních dokladů, abyste tak předešli
nepříjemnostem při prokazování totožnosti ve dnech volebních.
Seznam voličů pro volby do zastupitelstev obcí vede úřad a bylo
by účinné, aby si volič v případě pochybností v úředních hodinách
ověřil svůj zápis ve stálém seznamu voličů a dodatku stálého seznamu
voličů vedeném úřadem, a to u odboru organizačního, vnitřních
věcí a kultury, na ohlašovně úřadu u paní Hany Stachníkové. Volič
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav tak, aby byly
dodrženy úkony a termíny stanovené volebním zákonem. Úřad je
povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně
sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Překážkami výkonu volebního práva jsou:
Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody
Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu
Výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby
vojáka v záloze v zahraničí
Distribuci hlasovacích lístků voličům budeme zajišťovat prostřednictvím služeb České pošty, aby volič obdržel hlasovací lístky
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 2. října 2018.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Žádám všechny voliče, kteří mají závažný důvod hlasovat do přenosné volební schránky, aby požádali úřad o možnost takového
hlasování, a to písemně, osobně nebo telefonicky na ohlašovně úřadu
tel. č. 599 453 136. Telefonní čísla do volebních místností jsou zveřejněna na webových stránkách úřadu.
Oznámení o době a místu konání voleb je zveřejněno na úřední
desce úřadu a je přílohou této informace, kde jsou pro voliče uvedeny
adresy volebních místnosti.
Informace k volbám naleznou voliči rovněž na webových stránkách:

www.vitkovice.ostrava.cz
a www.mvcr.cz
V případě nejasností k volební problematice se mohou voliči
obrátit na vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury
paní Jiřinu Matějovou, tel. č. 599 453 141, informace k seznamu
voličů, dodatku stálého seznamu a nahlášení požadavku na přenosnou
volební schránku u Hany Stachníkové, zaměstnankyně ohlašovny
úřadu, tel. č. 599 453 136.
Jiřina Matějová
vedoucí odboru OVVaK

Informace k volbám
Své zastupitele si na podzim 2018 vyberou ve více než šesti
tisících obcí. V roce 2014 při posledních komunálních volbách se
účast u uren pohybovala kolem 45 procent. Kandidovat mohou
v současnosti registrované politické strany a hnutí a jejich koalice.
Volební strany
Volební stranou mohou být podle § 20 volebního zákona registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla
pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických
hnutí a nezávislých kandidátů.
Dále toto ustanovení stanoví, že politická strana a politické hnutí
může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož
zastupitelstva obce; podává-li politická strana a politické hnutí
kandidátní listinu samostatně, nemůže již být pro volby do téhož
zastupitelstva obce součástí jiné volební strany. Volební stranu typu
sdružení politické strany (politického hnutí) a sdružení nezávislých
kandidátů volební zákon ve shora uvedeném ustanovení nejmenuje,
takový typ volební strany tudíž ve volbách do zastupitelstev obcí
kandidovat nemůže.
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K jednotlivým typům volebních stran uvádíme následující:
Postup při registraci politické strany nebo politického hnutí upravuje zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. K tomu, aby vznikla politická strana nebo politické hnutí, je
třeba podat Ministerstvu vnitra ČR návrh na registraci, připojit ve
dvojím vyhotovení stanovy a petici alespoň jednoho tisíce občanů
požadujících, aby politická strana nebo politické hnutí vznikly;
koalice politických stran a politických hnutí, stejně jako sdružení
politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů je
uskupení vzniklé dohodou zúčastněných subjektů pro určité volby,
vyjádřené podpisem statutárních zástupců politické strany nebo politického hnutí, které kandidátní listinu podávají, na kandidátní listině;
sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde
neregistrovaným, utvořeným jen pro volby, ve kterých kandiduje
(na podporu jeho kandidatury volební zákon vyžaduje předložení
petice voličů);
nezávislý kandidát kandiduje sám, vlastním jménem (volební
zákon rovněž vyžaduje předložení petice voličů).
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
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Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Vítkovice

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice a Zastupitelstva města Ostravy
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
1. Volby do Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice a Zastupitelstva města Ostravy se uskuteční:
v pátek dne 5. října 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8 do 14 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 23004
ve volebním okrsku č. 23001
je volební místnost v Základní umělecké škole Leoše Janáčka, p.o.
je volební místnost v PORG – gymnáziu a základní škole, o.p.s.
Lidická 56, Ostrava-Vítkovice
Rostislavova 7, Ostrava-Vítkovice
Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Erbenova
47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
Dehtová
7, 9
69, 71, 73, 74, 74A, 76, 79, 80, 82, 84, 85, 87,
Franklinova
2, 3
89, 91, 93, 101, 103, 105, 107, 109
Holubova
3, 6, 9, 11, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28A, 30,
Kovářská
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
31, 35, 37
Meziuliční
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kořenského
3, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28,
Nerudova
1, 3, 3A, 5, 5A, 7, 8, 9, 9A, 11, 13, 13A, 15,
29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45
15A, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 39,
Maixnerova
7, 9, 11
39A, 40, 42, 43, 44, 48
Mečnikovova
4, 8, 8A, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 25
Obránců míru
7, 7A, 10, 11A, 11B, 14, 15, 15A, 17, 18, 19,
Pasteurova
4, 6, 7, 8, 9
19A, 22, 22A, 24, 24A, 25, 26, 27, 35, 37, 38,
Rostislavova
2, 3, 4, 6, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 22
38A, 39, 39A, 40, 42, 42A, 43, 45, 47, 48, 52,
Ruská
70A, 120, 121, 125, 131
55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74
Sovova
4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16
Rudná
6, 9, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44,
Svatoplukova
20, 22, 24, 26, 28, 34
44A, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Syllabova
3, 5, 9A, 9B, 10, 10A, 10B, 11, 12, 16, 16A,
Tavičská
10, 10A, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 30,
17, 17A, 19, 19B, 19D, 20, 24, 25, 26, 27, 28,
32, 34, 42, 45
29, 30, 31, 32, 34
ve volebním okrsku č. 23005
Štramberská
2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17,
je volební místnost ve Střední škole technické a dopravní, p.o.,
17A ,18, 19, 21, 23, 29, 29A, 31, 33, 35, 37,
Středulinského 8, Ostrava-Vítkovice
37A, 41A, 41C, 43, 43D
Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Thomayerova
7, 9, 11, 13, 17, 26, 28
Barbořina
3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8
U Cementárny
1, 3, 5, 7, 9, 11, 11A, 13, 15, 17, 23, 29, 31
Místecká
99, 103
Vrázova
5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21,
Na Obvodu
21, 23, 25, 27, 45, 47, 49
22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
Přerušená
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
40,42
18, 19, 20
Závodní
96, 98, 135, 137
Starobní
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25,
ve volebním okrsku č. 23002
27, 28, 29, 31, 33, 35, 37
je volební místnost v Základní škole, p.o., v budově Halasova 30
Středulinského
3, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 25
Ostrava-Vítkovice
U Nádraží
27, 45, 47, 49
Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Urbančíkova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
Halasova
3, 6, 7, 8, 8A, 16, 20, 21, 23, 32
Uzavřená
2, 3, 4, 6, 7, 8
Jeremenkova
1, 5, 11, 13, 16, 19, 21
V Sadě
3, 4, 5, 6, 7, 8
Kutuzovova
5, 6, 7, 8, 11, 13, 19, 21, 25, 27, 29, 31
Závodní
78, 80
Mírová
17, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36A, 36B,
ve volebním okrsku č. 23006
36C, 38, 39, 41
je volební místnost v Základní umělecké škole Leoše Janáčka, p.o.
Mírové náměstí
1
Lidická 56, Ostrava-Vítkovice
nám. J. z Poděbrad
2, 3, 14, 15
Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Obytná
5, 6, 9
Ocelářská
10, 10A, 10B, 15, 16, 18, 23, 23A, 33, 35, 37,
Prokopa Velikého
5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25,
38, 41, 42, 43, 44, 45, 47
27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 40
Okružní
15, 17, 19, 21, 23, 25
Ruská
11, 20, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 37A, 38, 38A,
Ryskova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
39, 48
Sirotčí
13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27A, 29, 29A, 39A,
Šalounova
18, 20, 22, 26, 30, 33, 35, 37
41, 41A, 42, 43, 43A, 44, 45, 45A, 46, 48, 50,
Tržní
2, 3, 4, 4A, 5, 6, 8, 8A, 10, 12, 14, 16
52, 56, 68, 74
Zalužanského
2, 5, 9
Šalounova
40, 43, 45, 45A, 47, 49, 51, 52, 52A, 53, 59, 61
Výstavní
97A
Zengrova
20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32A, 32B,
ve volebním okrsku č. 23003
32C, 32D, 33, 35, 37, 45, 48, 49, 50, 53, 55, 62,
je volební místnost v Domě zvláštního určení, Ocelářská 16 (vchod z ulice
65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 77A,
Obránců míru), Ostrava-Vítkovice
78, 79, 80, 80A, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 88A,
Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
89, 90, 91, 93, 93A, 93B, 97, 101
Bivojova
1, 10, 11, 12, 14
Erbenova
1, 3A, 5, 6, 8, 9, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 37A
Lidická
1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8,
8A, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 17, 18, 18A,
19, 21, 21A, 24, 25, 26, 27, 29, 50, 52, 55, 56
Výstavní
108, 108A
Šalounova
7, 8, 10
Zengrova
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14A
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Jde-li o cizince, prokáže volič
totožnost průkazem o povolení k trvalému pobytu.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Petr Dlabal, starosta
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Ze života našich škol

Vítkovický PORG má nejlepší studenty v kraji
Teď se to možná nezdá, ale už brzy
opět nastane okamžik, kdy se rodiče dětí
ze základních škol budou rozhodovat, jak
a kde se jejich ratolesti budou dále vzdělávat. S výběrem vhodné školy mohou pomoci i výsledky, které napoví, jak kvalitní je
na dané škole výuka. Podrobné výsledky
české státní maturity zveřejnil CERMAT
během prázdnin. V Moravskoslezském
kraji dosáhlo nejlepších výsledků osmileté
gymnázium PORG Ostrava. V celostátním
srovnání gymnázií pak ostravští studenti
této školy dosáhli na jedno druhé a jedno
třetí místo. Letošních maturit se zúčastnili
studenti z 348 gymnázií.
Podle zveřejněných průměrných percentilů obsadil ostravský PORG první místo
mezi 40 gymnázii z celého Moravskoslez-

ského kraje. Ostravští studenti této školy byli
suverénně nejlepší v didaktických testech
z českého a anglického jazyka, v písemné
práci z českého jazyka a v matematice.
Skvělé letošní výsledky komentuje ředitelka PORG Ostrava Dagmar Dluhošová:
„I když máme priority vzdělávacího systému
odlišné, než reflektuje „státní testovací loterie“, naši studenti si i tak umějí poradit
a v tolik diskutované státní maturitě jsou
úspěšní. Letošní maturitní výsledky to jen
potvrdily. Ukazuje se, že u nás investice do
vzdělání přináší ovoce, přestože jde trochu
proti hlavnímu proudu.“
PORG Ostrava se v jarních maturitách
neztratil ani v celostátním měřítku. V „konkurenci“ 348 gymnázií ostravští studenti zazářili hlavně v češtině a v matematice. V di-

daktickém testu z českého jazyka skončil
PORG Ostrava na druhém místě, o stupínek
hůře pak dopadl ve zkoušce z matematiky.
„Naše osmileté gymnázium kombinuje
české učební plány s mezinárodními programy. Učíme v českém i anglickém jazyce.
Snažíme se o co největší individualizaci
vzdělání a pracujeme se studenty v co nejmenších skupinkách. Podporujeme studenty
k utváření vlastních názorů a k diskusím
s vyučujícími. Úspěšný vzdělávací systém
by nefungoval bez nadstandardní komunikace s rodiči,“ říká Dagmar Dluhošová.
Osmileté gymnázium PORG Ostrava
bylo založeno v roce 2011. Kromě gymnázia funguje v Ostravě také mezinárodní
škola, bilingvní mateřská škola a základní
škola PORG.

OZO Ostrava zve na den otevřených dveří
Zajezdit si ve šlapacím autíčku z popelnice, prozkoumat popelářský vůz a případně si odnést domů jeho malý model,
zahrát si nejrůznější hry zaměřené na využívání odpadů, vidět, jak se zpracovává
odpad, zasadit kytičku do substrátu vytvořeného z bioodpadu… To je jen malý
výčet aktivit připravených pro dětské návštěvníky dne otevřených dveří městské
odpadové společnosti OZO Ostrava, který
se uskuteční v sobotu 22. září. Dveře areálu
v Kunčicích budou ten den otevřeny od 9
do 16 hodin.
„Typickými návštěvníky našeho dne otevřených dveří bývají sice rodiny s předškolními dětmi, ale akce je koncipována pro
všechny generace,“ zve Vladimíra Karasová

ze společnosti OZO Ostrava a zdůrazňuje,
že letos firma kromě klasické komentované
prohlídky všech třídicích linek představí i novou linku na výrobu paliva. „Návštěvníkům
ukážeme nejen to, že je třeba odpady třídit,
ale že úplně nejlepší je dopad nevytvářet.
Proto bude součástí celodenního programu

také upcyklační jarmark zaměřený na to, jak
využívat staré věci a přetvářet je na něco
úplně nového. Takže tu budou různé tvůrčí
dílny a workshopy, kde bude možné se naučit, jak vyrobit tašku ze starého trička, ze
starých sklenic vázu a podobně.“
Navíc bude před dnem otevřených dveří
všem ostravským domácnostem doručena
brožura, která filozofii nevytváření odpadu
a jeho opakovaného využívání blíže představí a jejíž součástí bude i dotazník s několika otázkami zaměřenými na nakládání
s odpady. Ti, kteří vyplněný dotazník během
dne otevřených dveří odevzdají, dostanou
praktický dárek v podobě nápadité nákupní
tašky.
Bližší informace na www.ozoostrava.cz.

Padlí na okrasných dřevinách
Letos se v městském obvodu Vítkovice, převážně v oblasti ulic
Kořenského, Holubova a Vrázova, rozšířila na okrasných dřevinách
ektoparazitická houba zvaná padlí.
Padlí se projevují jako bílé moučnaté povlaky na listech, výhonech, květech i plodech rostlin. Rozšíření této houby na celé řadě
hostitelů je výrazné zvláště v posledních letech. Nejvýrazněji se
symptomy infekce projevují ve druhé polovině roku nejen u okrasných dřevin, převážně některých typů javorů, ale také u hospodářsky významných plodin. Za příznivých podmínek, v kombinaci
s nedostatkem vláhy, může být projev bílých povlaků tak intenzivní,
že může docházet až k tvorbě nekrotických skvrn a zasychání
okrajů listů.
Padlí přezimuje v pupenech v podobě podhoubí nebo v podobě
plodnic na opadaném listí. Na jaře podhoubí v příznivých teplotních
a vlhkostních podmínkách prorůstá z pupenů spolu s rašícími listy.
Nebo dochází k praskání přezimujících plodnic a z nich se uvolňují
výtrusy, které na vhodném substrátu klíčí a prorůstají v primární
podhoubí. Šíření během vegetace je zajištěno bohatou tvorbou
oidií (tj. tenkostěnná buňka vzniklá rozpadem), které jsou hlavním
zdrojem sekundární infekce. V druhé polovině léta až počátkem
podzimu se na povlaku na listech tvoří drobné, hnědé až černé
kulovité útvary s možností opadu těchto listů.
Chemická ochrana je doporučena v lokalitách pravidelného každoročního výskytu. Týká se především mladého materiálu ve školkách, kde jsou první aplikace doporučených postřiků prováděny již
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při prvních příznacích infekce (květen až červen), popř. i preventivně
při silném výskytu v předchozím roce.
Účinnost chemických ošetření závisí na kvalitě provedené aplikace, dokonalém pokrytí celé plochy kapalinou a na volbě optimálního termínu. Ideální je první aplikace již při rozvíjení pupenů
a následná opakování v týdenních až desetidenních intervalech.
V okrasných výsadbách se většinou aplikace postřiků nevyplatí,
volí se tam, kde je to ekonomicky a ekologicky únosné, tj. školky.
Jelikož městský obvod Vítkovice eviduje asi sto napadených dřevin
v jedné lokalitě, byla by v současné době aplikace postřiků ekologicky neúnosná a vzhledem k množství a stáří dřevin s největší
pravděpodobností neúčinná.
Dagmar Sošková, referent odboru KS
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NASTARTUJEME
VÍTKOVICE
Tomáš
Macura
Radomíra
Vlčková

Zadavatel: ANO 2011;
zpracovatel: Production Team s.r.o.; SILVER B.C., s.r.o.

POLITICKÉ HNUTÍ VÍTKOVICE – PHV VÍTKOVICE
Vážení spoluobčané,
máme tady konec čtyřletého volebního období a již dnes
se připravujeme na další. Je potřeba se ohlédnout zpět
a zrekapitulovat vše, co jsme pro Vás za čtyři roky udělali. Musím podotknout, že spolupráce s koaličními
partnery byla výborná, a proto se nám podařilo zrealizovat mnoho projektů. Všechny se týkaly zkvalitnění života bydlení v našem obvodu Vítkovice. Ne všechny byly
financovány z rozpočtu obvodu, ale spousta projektů
byla dofinancována za pomoci dotací z města a jiných
Ing. František Kročil zdrojů. Také zástupci PHV se významnou měrou podíleli
nejen na jejich získání, ale také na jejich profinancování.
V našem obvodě byly zrekonstruovány komunikace, chodníky, jednotlivé byty
z našeho bytového fondu, byla provedena rekonstrukce uceleného komplexu bytů
v ulici Štramberské i ulici Syllabově, rekonstrukce otopného systému bytů v ulici
Rudné a střechy i zateplení včetně odizolování domu v ulici Ocelářské 18, zrealizováno bylo zateplení fasád domů v ulicích Ruské a Mírové.
Nezapomněli jsme ani na školská a předškolská zařízení. Naši zástupci se angažovali i ve školských zařízeních v našem obvodu ve školské radě, kde se účastnili různých
jednání, na nichž byl řešen chod školského zařízení, a které dopomohly ke zkvalitnění
soužití žáků, kantorů a výchovných pracovníků. Zástupci PHV se podíleli na rozvoji
a modernizaci škol. Ve svém předvolebním programu jsme měli, že prosadíme vybudování víceúčelového hřiště v ulici Halasově, což se nám vzhledem k tomu, že se
protáhlo vodoprávní řízení i projektová dokumentace včetně následného stavebního
povolení, povedlo jen částečně. Ale dnes už jsme ve fázi, kdy stavební povolení máme,

výběr zhotovitele byl dokončen a finanční krytí je zajištěno. Takže práce jsou zahájeny
a v následujícím roce bude hřiště uvedeno do provozu. Můžeme tedy konstatovat, že
i tento slib byl dodržen.
Obracím se na Vás, všechny spoluobčany městského obvodu Vítkovice, kterým není
život v obvodu lhostejný, aby naše Politické Hnutí Vítkovice podpořili svým hlasem.
Každý hlas je pro naše hnutí významným hlasem, který nás podpoří v tom, abychom mohli pokračovat v započatém díle, jež jsme nestačili v tomto volebním
období dokončit. Máme rozpracovány projekty na provedení bezbariérového přístupu do obou budov Základní školy Šalounova. U budovy školy v ulici Halasově
chceme nechat vybudovat venkovní prosklený výtah, který zajistí přístup do všech pater. Ve školní budově v ulici Šalounově, kde jsou schodišťová ramena dostatečně široká,
vyřešíme bezbariérový přístup schodolezem. Chceme dobudovat odborné učebny
v obou budovách a ve dvorní části budovy v Halasově ulici počítáme s vytvořením letní
přírodní učebny, kde se budou učit Vaše děti v zahradních prostorách. Pracujeme na
přípravě projektu rozšíření knihovny ve Vítkovicích, což znamená vybudování
nového kulturního domu, který bude propojen spojovacím krčkem s knihovnou.
Využití tohoto kulturního stánku bude pro širokou veřejnost, kulturní akce, soukromé
oslavy, mikulášské nadílky, dětská vystoupení. Posledním již rozpracovaným projektem, který bychom chtěli dovést do zdárného konce, je smuteční síň, která stojí na
vítkovickém hřbitově. Tento smuteční stánek je již léta nevyhovující. Chceme ho nahradit moderní stavbou, která bude vyhovovat nejen požadavkům personálu pohřební
služby, ale také smutečním hostům. K tomuto všemu hlavně potřebujeme Váš
hlas. Proto Vás žádám, přijďte v hojném počtu k volbám a předem Vám děkuji za každý
Váš hlas.
Za Politické Hnutí Vítkovice Ing. František Kročil
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Co je za námi vidět?
V čem můžeme být občanům Vítkovic i nadále přínosem?

Petr Dlabal

Leoš Koláček

Dagmar Polívková

Kdo chce vidět, vidí… jaké byly Vítkovice před čtyřmi lety a jak rozkvetly a zkrásněly za toto volební období.
Kdo chce vidět, vidí… bezpečný obvod s nejmenším výskytem trestné činnosti.
Kdo chce vidět, vidí… rozvinutou a prospěšnou spolupráci se školkami, školami, důchodci, postiženými občany, pomoc s řešením bytové potřeby občanů, spolupráci v kultuře a umění.
Kdo chce vidět, vidí… kdo na vítkovické radnici vynakládal veškeré úsilí při
spolupráci na rozvoji a růstu obvodu, a kdo se ke všemu stavěl negativně
a nebylo mu dobré nic, čeho se podařilo dosáhnou. I takoví lidé brzdí práci
na radnici.
Kdo chce vidět, vidí… kdo neměl, nemá a nebude mít i nadále problém postavit se čelem i nepopulárním řešením, pokud jde o dobrou věc.

Pojďme všichni k volbám a zvolme na radnici ty správné
lidi, za kterými je skutečně vidět kus odvedené práce
a kteří budou pro naši radnici, obvod a zejména občany
i nadále přínosem.
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Střípky vítkovické historie

Kostelní nádraží – Nové Vítkovice a zpět
Spletitá síť železničních kolejí prochází prakticky celým katastrem Vítkovic. Přitom mnohé úseky tratí už zanikly. A ty, které
existují dodnes, dokládají průmyslovou historii i současnost této
ostravské čtvrti.

Objekt bývalého Kostelního nádraží nedaleko Mírového náměstí.

Za začátek zrodu vítkovické husté železniční sítě můžeme považovat rok 1856, ve kterém začal provoz (v letech 1856–1858 koňský
provoz) na trati vedoucí od vysokých pecí přes jámu Karolinu na
nádraží Severní dráhy Ferdinandovy v Přívoze. Hlavním důvodem
vzniku této trati byly špatné přepravní podmínky materiálu i výrobků
koňskými povozy po de facto neudržovaných cestách. Tato trať se
později stala součástí Báňské (uhelné) dráhy, jejíž vlečky spojovaly
prakticky všechny doly v ostravském revíru s přívozským nádražím.
Druhá páteřní trať – Vítkovická závodní dráha – byla uvedena do
provozu roku 1872 a v roce 1887 pak v celé délce. Dráha byla vedena od Ostravsko-frýdlantské dráhy přes Dolní Vítkovice, dále mezi
současnými ulicemi Prokopa Velikého a Mírovou (zde se nacházely
šraňky, podle nichž byl pojmenován zde v letech 2012–2017 existující Dům u šraněk – multifunkční kulturně-historickokronikářské
centrum), na které se nacházelo Kostelní nádraží. Potom se trať
křížila s Ruskou ulicí, vedla kolem Štrambersko-vítkovických cementáren (tady se nacházela další zastávka) směrem na nádraží
ve Svinově. Dráha kromě nákladní dopravy obstarávala také osobní
přepravu zaměstnanců Vítkovických železáren.
Kdybychom pátrali po zmiňovaném Kostelním nádraží, snadno
jej nalezneme v blízkosti tramvajové zastávky Mírové náměstí.
Samotný objekt železniční stanice tu stojí dodnes, a to téměř na
konci ulice Mírové (č. o. 55, č. p. 292). Koleje k němu ale dnes
již nevedou, trať byla totiž v roce 1991 rozebrána. Na místní železnici zavzpomínala vítkovická rodačka a kronikářka (mezi roky
1997–2013) Lenka Kocierzová: „Malé nádraží odváželo a přiváželo
zaměstnance železáren od Beskyd i od Opavska. Někdy jsme jeli
i my, Vítkovičtí, na výlet. Více směr Beskydy. Do Kyjovic to bylo
lepší tramvají a možná i levnější. No jo, za korunu čtyřicet, to se to
jezdívalo! Ve vestibulu byla pokladna, možná i dvě, kde za sklem
s kulatým otvorem na vás pokladní houkla: „Tak kam to bude?“.
A my chtěli do Frýdlantu, protože tam měla teta chatu. Obdrželi
jsme světle hnědou jízdenku s textem, který byl pro nás, děti, nesrozumitelný, protože tam byla nějaká jiná stanice, ale každopádně
za daný obnos jsme opravdu mohli až do Frýdlantu. Na nádraží
bývaly také lavičky a my děti na nich seděly jak kury na hřadě,
protože bylo lepší nás usadit než honit z kolejí.
U nádraží také stával rentgenový vagon, kam se povinně chodili
snímkovat vítkovičtí zaměstnanci a my děti jsme tam musely také.
Paní Schwalbová nás zkontrolovala, zapsala a pak už jsme šli
do tajuplné temné kabinky – nedýchat – a ven. Na nádraží také
visely obrovské jízdní řády, ale ty byly pro děti také velmi složité
na pochopení, pokud na nich nebyly tratě zvýrazněny inkoustovou
či jinou tužkou.
O to větším zázrakem pak bylo nové vítkovické nádraží. Velké,
prosluněné, s krásnými vitrážemi, obchůdky, několika pokladnami,
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novinovými stánky, restaurací i čekárnou. Jízdní řády na válcích,
hlášení nádražního rozhlasu o odjezdech vlaků, samozřejmě WC.
V soboty, kdy z celého jihu vyjížděli panelákoví obyvatelé do svých
chat a chatiček v Beskydech, byly vlaky přeplněné, batohy překážely mezi uličkami a průvodčí se musela prodírat mezi pasažéry.
Také ráno ve všední dny, kdy lidé pospíchali na šestou hodinu do
NHKG, zde bylo velmi živo. Nikdo netušil, že auta budou mít takový
vliv na život lidí, a že to, co fungovalo celá léta, bude najednou nepotřebné. Ale jako se vracíme ke starým dřevěným židlím, tak nastane
doba, kdy se nám bude po starých nádražích stýskat…“
Dalším zdejším nádražím, sloužícím jak nákladní, tak osobní
dopravě, je ve vzpomínkách zmiňované nádraží Ostrava-Vítkovice
(budované v letech 1964–1967 pod pracovním názvem Nové Vítkovice). Staniční budova byla vystavěna při tzv. Polanecké spojce
vedoucí z Kunčic nad Ostravicí do Svinova. Hlavním úkolem tohoto nádraží bylo převést některé vlakové spoje z přetíženého
úseku mezi dnešním svinovským a přívozským nádražím. Taky se
předpokládalo, že vznikající Jižní město bude potřebovat jak pro
zaměstnance dojíždějící do blízkého okolí, tak pro účely rekreace
osobní nádraží.
Autorem projektu nádraží byl český architekt Josef Danda
(1906–1999) ze Státního ústavu dopravního projektování v Praze.
Ten se už v roce 1966 zmiňoval o tom, že v Ostravě není předpoklad pro vznik centrálního hlavního nádraží, ale že se zde uplatní
systém několika nádraží, která budou plnit své funkce. Na mysli

Výstavba vítkovického nádraží – 60. léta 20. století.

měl tehdejší nádraží v Ostravě-Přívoze (Ostrava hlavní nádraží),
Svinov-Vítkovice, pozdější Ostrava-Poruba (dnes Ostrava-Svinov),
budované nádraží v Ostravě-Kunčičích a plánovanou stanici
v Ostravě-Vítkovicích. Staniční hala je postavena v tzv. bruselském
stylu, stejně jako nádraží v blízkém Havířově. Stavbu realizovaly
Vítkovické stavby Ostrava.
Zajímavostí je, že nádraží bylo na seznamu kulturních památek
pouhé čtyři měsíce, od 30. listopadu 2010 do 4. dubna 2011. Od
té doby je nejen památková ochrana tohoto objektu nejistá, ale
i nad jeho budoucností visí otazník. Hlavními důvody jsou jeho
zchátralost, nízká frekvence cestujících i přesměrování hned několika dálkových spojů. Všem ale není osud této památky lhostejný
a našli se i takoví, kteří se o ni začali starat. Své o tom ví iniciátor
údržby a záchrany vítkovického nádraží, kronikář městského obvodu Ostrava-Jih Petr Přendík: „Spolu s dobrovolníky jsme před
třemi lety začali čistit špinavé nádraží. Povedlo se nám očistit interiér od všech graffiti, nálepek a nečistot. Největší událostí, kterou
se v hale nádraží podařilo zrealizovat, byla oslava 50 let od předání
budovy do provozu, která se konala v květnu 2017. Promluvil zde
i první přednosta stanice, okrašlovací spolky v bývalém stánku
instalovaly výstavu mapující minulost nádraží i Polanecké spojky
a připravily jednodenní výstavu historických snímků. Knihovna
města Ostravy, pobočka Závodní, v hale instalovala regál s knihami
do vlaku. Nad osudem nádraží visí stále otazník, budova nadále
chátrá. V současnosti zde dobrovolnické úklidy neprobíhají, ale brzy
k nim bude muset opět dojít kvůli vandalismu. Pouze na peronech
jsou vysazeny květiny v dobových květnících.“
Pavel Březinský
Snímky: Archiv Vítkovice a archiv autora článku
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Prázdniny v Magnolii

Aktivizační pracovnice Domova Magnolie
ve Vítkovicích se snaží, aby klientky prožily každý den alespoň trochu jinak, zajímavě a zábavně, aby měly neustále na
co vzpomínat a také na co se těšit. Proto
kromě každodenního programu připravují
i nejrůznější doplňkové aktivity a kulturní
akce. A výjimkou nebyly ani prázdninové
měsíce…

V červenci se aktivizační
pracovnice s klientkami vypravily na výlet na kozí farmu
Magdaléna ve Štítině, jejíž
majitelka Renata Vajdová
Domovu Magnolie na jaře
darovala dvě kůzlata. „Byl
to moc hezký zážitek, klientky byly nadšené,“ vrací
se do první poloviny prázdnin ve svém vyprávění vedoucí aktivizačního oddělení
Martina Müllerová. A zmiňuje se o prohlídce farmy,
ochutnávce sýrů i dalších
zážitcích. „Měly jsme štěstí,
protože právě v ten den se
narodila dvě kůzlátka, takže jsme mohly
pozorovat jejich první krůčky. Klientky si
vyzkoušely stáčení mléka, mohly si pohladit
zvířata, jichž je na této farmě opravdu dost.
Dokonce jedna klientka, která se do té doby
bála psů, si tam jednoho oblíbila a od té
chvíle se už běžně zapojuje do canisterapie,
kterou máme v domově na programu každý
týden,“ pokračuje Martina Müllerová a vy-

zvedává zejména vstřícný přístup majitelky
farmy. „Moc rády se tam zajedeme podívat i s dalšími klientkami. Věřím, že budou
stejně nadšeny jako členky první výpravy,“
uzavírá s tím, že nešlo o jedinou prázdninovou aktivitu mimo každodenní běžný
program. V srpnu v Domově Magnolie vystoupil Jaroslav Beneš, herec a muzikálový
zpěvák z Hudebního divadla v Karlíně, který
se dočkal srdečného aplausu a zasloužených ovací.
- gl -

Hasiči ve Vítkovické nemocnici
evakuace byla možná už jen oknem za
pomoci žebříku,“ popsal průběh cvičného
zásahu manažer technicko-provozního oddělení Vítkovické nemocnice Tomáš Mikula.
„Hasiči se při cvičení seznamují s prostory nemocnice. Je důležité, aby si zásah

Hasiči vjíždějí do Vítkovické nemocnice
a zastavují před budovou F. Velitel zásahu
dává rychlé pokyny a poté už všichni vybíhají plnit své úkoly. Je čtvrtek 30. srpna,
9 hodin ráno, a právě začalo požární cvičení.
„Cvičný požár propukl ve třetím podlaží
lůžkové části rehabilitace. Hasiči evakuovali chodby i pokoj se dvěma pacienty,
poté dostali informaci, že někde v budově
je ještě jeden člověk. Našli ho v zakouřené
místnosti bývalého operačního sálu. Jeho

vyzkoušeli v konkrétních podmínkách. Obdobná cvičení děláme v různých nemocnicích a jejich součástí bývá právě i nácvik
evakuace personálu a pacientů,“ vysvětlil
tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela. Ve Vítkovické nemocnici provádějí
hasiči obdobné cvičení co dva roky.

Tisící miminko
Pokračování ze strany 1
„Po porodu vážil chlapeček 2 850 gramů a měřil 48
centimetrů. Maminka Monika
Smekalová přijela do nemocnice rodit z Vítkovic a byl to její
první porod,“ prozradila vrchní
sestra dětského oddělení Vítkovické nemocnice Bohumila
Lokajová.
Jubilejní tisící miminko se ve
Vítkovické nemocnici každo-

ročně rodí na přelomu srpna
a září, přičemž průměrný počet porodů se v posledních
pěti letech drží na čísle 1 500.
Konkrétně v loňském roce se
zde narodilo 1 511 miminek.
Průměrně zde přichází na svět
přes 120 dětí měsíčně, což dělá
ze zdejší porodnice největší
soukromou porodnici v České
republice.
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Fandíme rodině!

V neděli 9. září se v areálu parku Lékařské fakulty Ostravské univerzity v ulici Syllabově uskutečnil rodinný festival Fandíme
rodině. Pro návštěvníky byly připraveny
řemeslné dílny, Manželské rande, výstava
SVOJI, psí kusy a agility atd. Akce připomněla 25. výročí Centra pro rodinu a sociální péči.

Hledáme 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
vycházce apod. Zájemci mohou ve středu
26. září od 16 hodin absolvovat potřebný
kurz pro hospicové dobrovolníky. Kontakt:
Aneta Šimůnková, telefon číslo 599 508 505,
731 625 768, e-mail: aneta.simunkova@charita.cz.

Domácí péče

Divadlo Mír, Halasova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
www.divadlomir.cz, www.facebook.com/divadlomir
17. září Dva úplně nazí muži
18. září Dva úplně nazí muži
22. září Mátový nebo citron
24. září S tvojí dcerou ne, Agentura Žídek
28. září Jak důležité je mít Filipa
29. září Bůh masakru
30. září Kdo je pan Schmitt?

6. října Ráno po tom
8. října Zamilovaný sukničkář
11. října Dva úplně nazí muži
14. října Den po tom
15. října Manželský čtyřúhelník
19. října Chantal Pouillan
20. října Bůh masakru
21. října Mátový nebo citron
23. října Ráno po tom
24. října Kdo je pan Schmitt?
28. října Kdo je pan Schmitt?
29. října Dva úplně nazí muži
Všechna představení začínají
v 19 hodin.

Do nové sezony s českou premiérou hry
Ráno po tom

Bezplatný seminář Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí
probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 20. září od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ulice Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice. Na školení se přihlaste
předem u Anny Štefkové, tel. č. 599 508 533,
mobil: 731 534 002, nebo e-mailem: hospicova.poradnavcharita.cz.

Jak získat dobrý
pocit?

Věnujte hodinu týdně osamělým či nemocným seniorům! Pohodová návštěva
dokáže seniorovi nejen zpříjemnit dlouhé
chvíle a vykouzlit úsměv na tváři, ale
i zmírnit pocit osamělosti, nepotřebnosti
a rezignace. Dobrovolníkovi může přinést
obohacení o životní zkušenosti, rozšíření
obzoru i užitečný a smysluplný způsob využití volného času.
Získat více informací a udělat první krok
k dobrovolnictví je možné kteroukoli první
středu v měsíci mezi 13. a 17. hodinou
v Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava
(Jiráskovo náměstí 4, Moravská Ostrava)
nebo na telefonním čísle 605 784 584. Informace najdete i na www.adraostrava.cz.
Těšíme se na vás!
Helena Mrázková
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Zkoušky probíhaly ve skvělé náladě.

V září neusedají zpět do lavic pouze
školáci, také herci se po letním odpočinku
vracejí zpátky na prkna divadelního jeviště.
V Divadle Mír se však nelenilo ani o prázdninách. Pilně se zde pracovalo především
na zvýšení komfortu poskytovaného divákům i hercům. Došlo k několika úpravám
ve foyer, kde si diváci nyní mohou zkrátit
čekání na začátek divadelní hry či konec
přestávky na krásných nových sedačkách.
Úpravami prošlo také zázemí zvukařů,
osvětlovačů, techniků a v neposlední řadě
také herců. A návštěvníci jistě ocení, že již
v brzké době bude v divadelním sále instalována nová klimatizace i topení.
Začátek divadelní sezony je v Míru
především ve znamení příprav nové hry
současného britského dramatika Petera
Quiltera s názvem Ráno po tom, kterou diváci v České republice uvidí vůbec poprvé.
Komedii o lásce, sexu a jedné povedené
rodině režíruje polský režisér Grzegorz
Kempinsky, několikanásobný držitel ceny
Złota Maska (polské obdoby divadelních

cen Thálie). Ten pro ostravské publikum již
režíroval například úspěšné hry Komorní
scény Aréna, jako jsou Top Dogs, Krajní
meze či Plešatá zpěvačka. V hlavních rolích
se představí Karolína Hýsková, Albert Čuba,
Alena Sasínova-Polarczyk a Robin Ferro.
Přijďte se tedy královsky pobavit v sobotu
6. října na české premiéře hry Ráno po tom.
Kde jinde než v Divadle Mír.
Jan Lipovský
Foto: Archiv Divadla Mír

Ráno po tom.
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Knihovna pro vás
Září v knihovně
DOSPĚLÝM
• První republika
Do 27. září potrvá výstava výtvarných prací
našich dětí na téma První republika. Možno
zhlédnout během půjčování.

Knihovna města Ostravy, Kutuzovova 14, Ostrava-Vítkovice
13. září 14 až 16 hodin – klub seniorů – klubovna, Ocelářská 16
19. září 16 hodin – Cestopisná přednáška s Tomášem Poláčkem, který dlouhodobě
pracoval v MF DNES (2000–2014), a jenž
se brzy vyhranil jako autor velkých rozhovorů a reportáží, například s Jaroslavem
Foglarem nebo kardinálem Františkem
Tomáškem. V létě 2014 se rozhodl následovat své největší novinářské oblíbence
do měsíčníku Reportér. V něm si začal
plnit svůj sen – Cestu autostopem kolem světa, o kterém přijde vyprávět do
KMO, pobočka Vítkovice, ulice Kutuzovova. Vstup zdarma.
20. září 14 až 16 hodin – klub seniorů – zájezd do Vizovic a do Luhačovic
27. září 14 až 16 hodin – klub seniorů – klubovna, Ocelářská 16
30. září 13 až 16 hodin – Vítkovická drakiáda – Městský stadion, ulice Závodní.
S drakem a v doprovodu dospělé osoby. Vstup zdarma.
Připravujeme:
9. října od 16 hodin – hudebně komponovaný pořad s Janem Burianem. Vstup
zdarma.
24. října od 15 hodin – komentovaná procházka s Lenkou Kocierzovou po parcích,
sadech a zahradách. Zakončeno vysazením lípy svobody v parčíku u Divadla Mír.
Sraz před radnicí MOb Vítkovice. Vstup zdarma.
Každý čtvrtek od 10 do 11 hodin cvičení pro seniory v Českém domě, Výstavní 113.
KONTAKT:
Romana Filipová, kulturní referentka
Tel. č.: 599 453 122, mobil: 727 917 298
E-mail: rfilipova@vitkovice.ostrava.cz, web: www.vitkovice.ostrava.cz

Ekologie duše Jana Buriana
Městský obvod Vítkovice připravil pro všechny
zájemce velmi zajímavý hudebně komponovaný pořad
s Janem Burianem. Tento
český básník, písničkář,
prozaik, moderátor, syn
českého divadelníka E. F.
Buriana a vnuk operního
pěvce Emila Buriana přijede v úterý 9. října do

Vítkovic. Od 16 hodin vystoupí v Knihovně města
Ostravy, pobočce Vítkovice, Kutuzovova 14 s pořadem Ekologie duše aneb
Jak si zachovat zdravý rozum. Program prokládaný
autorským čtením a fejetony, které několik let pravidelně píše pro Týdeník
Rozhlas.

Čínská
medicína

Jekhetane
a Život ve vodě

Další série přednášek v rámci studia Virtuální univerzity 3. věku bude zaměřena na
tradiční čínskou medicínu a léčivé rostliny.
Studium je určeno všem seniorům, starobním i předčasně starobním důchodcům a je
zpoplatněno částkou 300 korun. Přihlásit se
bude možné na první přednášce ve středu
3. října od 13 hodin. Jste srdečně zváni!

Po celý srpen byla ve vítkovické knihovně
k vidění výstava dětských prací uživatelů
z KLUBKA (Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi) a nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE. A v polovině srpna proběhla
vernisáž pestrým doprovodným programem.

• S tabletem a mobilem bezpečně!
Naučíme vás, jak pracovat s tabletem
i mobilem bezpečně a chránit své platební
a osobní údaje, používat internet a e-mail
a bránit se proti zločinu na internetu. A to
ve středu 19. září od 13 hodin.

DĚTEM
• Těší mě, že Vás poznávám
Kvíz oslavující sto let od vzniku Československé republiky pokračuje až do 28. září,
a to během půjčování.
• BOOKovka: Game Fight
Tradiční odpoledne plné stolních a společenských her se uskuteční 11. září od 14.30
do 15.30 hodin.
• Značkový expert
Kvíz k procvičení znalostí dopravního
značení pro malé i velké: 17. až 21. září
během půjčování.
• BOOKovka: Rovnou za nosem
O cestování všemi možnými i nemožnými
způsoby si popovídáme s dětmi v rámci Evropského týdne mobility 18. září od 14.30
do 15.30 hodin.
• Sovičky: Červená, stát!
Pátek 21. září je od 10 do 11 hodin určen
hraní a povídání v klubu pro děti a jejich
rodiče, tentokrát s dopravní tematikou.
• BOOKovka: Kolážománie
Výtvarná dílna, kde pestrost a hravost
budou hrát hlavní roli, je naplánována na
25. září od 14.30 do 15.30 hodin.
• Prázdninové ohlédnutí
Prázdniny skončily a my můžeme vzpomínat na společné zážitky v knihovně i jejím
okolí, kdy nás děti vzaly na svá oblíbená
místa.
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Poprvé ve škole
Pokračování ze strany 1
Všechny školy pro své prvňáčky připravily krásné přivítání plné pestrých balonků,
veselých barev a zábavného programu.
Prvňáčci zároveň obdrželi mnoho dárečků
a slov povzbuzení, které budou potřebovat
na jejich cestě vzděláním.
„Přeji všem prvňáčkům, a nejen jim, ať se
jim ve škole daří, ať ji navštěvují rádi a těší
se na to, co nového se dozvědí a naučí,“
říká starosta Petr Dlabal. O tom, jaká atmosféra v prvních třídách v pondělí 3. září
panovala, se můžete přesvědčit na následujících snímcích.
Text: fil, gl
Foto: Romana Filipová

Základní škola Edin v Erbenově ulici.

Základní škola PORG Ostrava.

Soukromá základní škola PRIMA v Pasteurově ulici.

Základní škola Vítkovice působící v Šalounově ulici.

Základní škola Vítkovice působící v Halasově
ulici.

Ocenění soutěže O cenu starosty
Ve čtvrtek 6. září převzala slečna Celestína Ševčíková ze Základní školy PORG
Ostrava, vítězka kategorie 1. stupeň základních škol výtvarné soutěže O cenu starosty,
z rukou starosty městského obvodu Vítkovice Petra Dlabala pamětní list a kreativní
sadu pastelů. Toto dodatečné ocenění se
uskutečnilo na radnici městského obvodu

Vítkovice. Letošní ročník soutěže byl věnován oslavám stého výročí vzniku Československé republiky a řádné slavnostní
ocenění se uskutečnilo 7. června v Základní
škole Vítkovice, ulice Halasova. Ještě jednou přejeme všem vítězům mnoho dalších
úspěchů nejen v oblasti výtvarné.
Romana Filipová, referentka kultury

Při prezentaci prací vítězů soutěže O cenu starosty v červencovém vydání zpravodaje došlo k chybám
ve jménech a v přiřazení jednotlivých prací. Za omyl se omlouváme a pokusíme se ho napravit:
Celestína Ševčíková převzala cenu.

KATEGORIE
1. místo
2. místo
3. místo
KATEGORIE
1. místo
2. místo
3. místo
KATEGORIE
1. místo
2. místo
3. místo
CENA STAROSTY 2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Eliška Praženková
Silvie Kusá
Petr Kacíř
1. stupeň ZŠ
Celestína Ševčíková
Alžběta Jandačková
Natálie Vanková
2. stupeň ZŠ
Pavla Űberlauerová
Valentýna Rozehnalová
Martin Menšík
Daniel Baláž

1. místo Pavla Űberlauerová.
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2. místo Valentýna Rozehnalová.

MŠ Obránců míru
MŠ Obránců míru
MŠ Obránců míru
3. třída ZŠ PORG
5. třída Prima škola
5. třída Prima škola
6. B ZŠ Šalounova
6. tř. Prima škola
6. A ZŠ Halasova
7. B ZŠ Šalounova

3. místo Martin Menšík.
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Sportovní areál U Cementárny nabízí další možnosti

Hlavní budova

SAC celkový pohled

V závěru června byla dokončena druhá etapa rozvoje Sportovního areálu U Cementárny. Stavba, která byla zahájena v září 2017,
umožnila prodloužení in-linových drah, zvýšení počtu sportovišť,
včetně zázemí pro sportovce, vznik restaurace i nových parkovacích
míst. „Jsem rád, že ve Vítkovicích a navíc na území, které bylo zdevastováno, byla z rozpočtu města vybudována tak krásná a funkční
stavba,“ řekl zastupitel obvodu Vítkovice František Kročil, jenž se
slavnostního otevření zúčastnil. „Areál, který je využíván spoustou
lidí, je přínosem nejen pro náš obvod, ale pro celou Ostravu, protože k nám přivádí další skupinu sportovců, jež zde dřív neměla
velké zázemí. To se zmíněnou výstavbou změnilo a Vítkovice se
opět dostaly do povědomí sportovního světa, tentokrát jako místo
s perfektními in-line dráhami, na nichž se mohou bruslaři vyřádit

a neriskovat přitom své zdraví na cyklistických stezkách, kde se
mohou střetnout s koly.“
Stavba včetně sportovního a ostatního vybavení za necelých
99 milionů korun byla v plném rozsahu financována z rozpočtu
statutárního města Ostravy, provozovatelem je opět Sportovní
a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o. (SAREZA). Návštěvníci
mohou novou část Sportovního areálu U Cementárny využívat
zdarma. Jedinou placenou službou jsou oplocené tenisové kurty,
z nichž dva jsou osvětlené. Areál, který je otevřen celoročně, je
pod dozorem kamerového systému Městské policie Ostrava. Lze
předpokládat, že dokončením druhé etapy rozvoje se výrazně zvýší
počet návštěvníků areálu, do kterého v průběhu roku 2017 zavítalo
na 180 tisíc lidí.
- gl -

Bruslaři v pravidlech silničního provozu
Připomeňme si několik základních pravidel, která bychom měli
znát dříve, než nazujeme brusle.
Vyplývají především ze zákona
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Osoba pohybující se na kolečkových bruslích je podle tohoto zákona
(§ 2 písm. j) chodec, to znamená, že
se na ni vztahují všechny povinnosti
dané jak účastníkům provozu na pozemních komunikacích obecně (§ 4),
tak také dané chodcům (§ 53).
Chodec (bruslař) se musí chovat
Skate park
ohleduplně a ukázněně, aby svým
jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani
svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval
život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu
a dopravně-technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním
podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým
schopnostem a svému zdravotnímu stavu (§ 4 písm. a).
Chodec (bruslař) musí užívat především chodníky nebo stezky
pro chodce (§ 53 odst. 1).
Osoba pohybující se na kolečkových bruslích nesmí na chodníku
nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce (§ 53 odst. 8).
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní
značkou Stezka pro chodce a cyklisty, nesmí chodec (bruslař)
ohrozit cyklistu jedoucího po stezce (§ 53 odst. 4).
Je-li zřízená stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní
značkou Stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh
pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh
vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky

pro chodce a cyklisty; přitom nesmí
ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty (§ 53 odst. 5).
Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty
nebo stezku pro cyklisty může užít
i osoba pohybující se na kolečkových bruslích (§ 57 odst. 5).
Na silnicích, kde není chodník
nebo je-li neschůdný, se na bruslích jezdí po levé krajnici, a kde
není krajnice nebo je-li neschůdná,
jezdí se co nejblíže při levém okraji
vozovky. Bruslaři smějí bruslit po
krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené
viditelnosti, zvýšeném provozu na
pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jet bruslaři pouze za
sebou (§ 53 odst. 3).
Pohybuje-li se chodec (bruslař) mimo obec za snížené viditelnosti
po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního
materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích (§ 53 odst. 9).
Tyto vybrané předpisy zbývá ještě doplnit doporučením, abychom
nezapomínali nasazovat ochranné pomůcky, jako jsou přilba, chrániče a reflexní prvky, i nad rámec zákonné povinnosti. Vhodné je
také vyhnout se hudbě ve sluchátkách, které jsou častou příčinou
toho, že neslyšíme varovné signály hrozícího nebezpečí.
Budeme-li dodržovat vše výše uvedené, snad se nám alespoň
ve Vítkovicích podaří zastavit narůstající počet úrazů bruslařů.
Ti si ostatně mohou bruslení skvěle užít ve Sportovním areálu
U Cementárny.
Michaela Frank Uchočová
referentka správy místních komunikací a dopravy
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Dopravní podnik
informuje

• Projížďky historickými vozidly k Dolu
Michal se uskuteční 15. září u příležitosti
Dne evropského dědictví.
• V pátek 28. září je státní svátek. Platí
nedělní jízdní řád.
• Vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi
jsou naplánovány na 29. září u příležitosti
Dne železnice.
• V souvislosti s rekonstrukcí mostu
na Rudné ulici – výluka na linkách č. 31,
45, 57, 62 a 74 do konce listopadu 2018.
• Výluka na linkách č. 50 a 73 do konce
listopadu 2018 kvůli rekonstrukci mostu
přes ulici Místeckou.

Všimněte si!
Sad Jožky Jabůrkové nabízí zábavu celým rodinám, dětem i dospělým
Městský obvod Vítkovice nepolevuje ve
své snaze zatraktivňovat sad Jožky Jabůrkové a nadále z něj vytváří příjemné
místo pro sportovní vyžití a relaxaci. Děti
se zde zabaví na dětském hřišti, dospělí
mají k dispozici nové workoutové hřiště
a senioři mohou procvičit různé části těla
na fitness strojích.

Ti odvážnější z návštěvníků pak mohou
vyzkoušet vnitřní boulderingovou stěnu
nebo venkovní lezeckou věž. Klidnější povahy jistě uvítají možnost posezení na lavičkách ve stínu památných lip nebo klidné
procházky v platanové aleji, to vše s výhledem na originální sochy významných
umělců a centrální bod celého sadu – altán.

Podrobný popis všech jednotlivých zajímavostí brzy naleznete na informačních
tabulích při vstupu do sadu.
A na závěr dobrá zpráva! Významná
dominanta sadu, kašna z roku 1966, zanedlouho opět ožije.
Michaela Frank Uchočová

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE, povolil odbor kultury MMO pod č. r. MMO 95/96–PP ze dne 7. 2. 1996, uzávěrka
příštího čísla bude 17. 9. 2018, ZDARMA, Zpravodaj městského obvodu Vítkovice vydává jako měsíčník Úřad městského obvodu
Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, IČO 00845451, www.vitkovice.ostrava.cz.
Zodpovědná redaktorka: Lenka Gulašiová, GSM: +420 605 218 758, gulasiova.lenka@gmail.com. Foto: Jiří Zerzoň, Lenka Gulašiová, archiv. Grafická úprava a tisk MORAVAPRESS, s. r. o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, www.moravapress.cz. Obsah příspěvků nemusí odpovídat názoru redakce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů.
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