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Podzimní volejbalový turnaj
Dne 4. října proběhne v hale SŠTD v ulici 

Moravské 2 od 15 do 19 hodin volejbalové 
klání. Komise ŠKTaM srdečně zve diváky 
i zájemce k účasti. Pro přihlášení družstva 
do turnaje kontaktujte Pavlínu Nováčkovou, 
tel. 724 846 652 nebo e-mail: pnovackova@
vitkovice.ostrava.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím 
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 
Sb., s datem rozeslání dne 28. srpna 2013, vol-
by do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a stanovil jejich konání na pátek 25. října 2013 
a sobotu 26. října 2013. Více na stranách 2 a 3.

Svatováclavský hudební 
festival

Desátý ročník Svatováclavského hudeb-
ního festivalu, který byl zahájen 28. září, 
vstoupí i do kostela sv. Pavla ve Vítkovi-
cích. Stane se tak v pátek 18. října, kdy zde 
vystoupí barokní orchestr Collegium 1704 
a vokální soubor Collegium vocale 1704. 

Škola už zavolala

Vydává SMO ÚMOb Vítkovice

Jako zámecký objekt vypadá po dokončené rekonstrukci fasády dům v Rudné ulici,  
který je zachycen objektivem Jiřího Zerzoně.

Hola, hola, škola volá… A škola už zavolala  
a 2. září přilákala do školních lavic natěšené prvňáč-
ky, které už tradičně přišli přivítat i zástupci vítkovické 
radnice. Pestrobarevnou fotoreportáž z prvního škol-
ního dne přinášíme na straně 5.

Zelená osa Vítkovic 
V nejbližších dnech bude v rámci programu 

Zelená osa Vítkovic pokračovat projekt vý-
sadby dřevin podél Ruské ulice, hlavní tepny 
Vítkovic, a to v prostoru od křižovatky s ulicí 
Štramberskou až po křižovatku se Závodní uli-
cí. Práce navazují na již provedenou část pro-
jektu v prostoru lemujícím Ruskou ulici smě-
rem od Dolní oblasti Vítkovic. Více na straně 4.

Vítkovičtí hokejisté 
odstartovali novou sezonu

Hokejisté HC VÍTKOVICE STEEL vstoupili 
do nového ročníku Tipsport Extraligy. Trené-
ra Petera Oremuse na střídačce nově doplnil  
Roman Šimí-
ček, který ukon-
čil hráčskou 
kariéru. K řadě 
změn došlo 
i v kabině, těmi 
nejzásadnějšími 
jsou odchody 
d l o u h o l e t ý c h 
opor Viktora Ujčíka a Marka Malíka. Důvodem 
je nové pravidlo, podle kterého musejí všechny 
extraligové kluby do zápasů nastupovat s pěti 
hráči mladšími třiadvaceti let. Vítkovický tým 
rozšířil slovenský reprezentační útočník Micha-
el Vandas, dále Ostravané sáhli do svých řad 
a dali druhou šanci odchovancům Patriku Val-
čákovi a Martinu Dudášovi.  

(zj) 
Foto: Petr Kotala/HC VÍTKOVICE STEEL
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Vítkovice 

 

 

OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

 
Starosta statutárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice, podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně  
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

oznamuje: 
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 
 

v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
         v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb  
  
ve volebním okrsku č. 251                                                                                                                                                                                                                                
 
 je volební místnost v PORG - gymnázium a základní škole, o.p.s., Rostislavova 7, 
Ostrava-Vítkovice   
 

  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:    
Dehtová  7, 9  
Franklinova  2 
Holubova 3, 6, 9, 11, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28A, 30, 31, 37 
Kořenského  3, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 33,  

35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45   
Maixnerova  4, 7, 9, 11  
Mečnikovova  4, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 25 
Pasteurova  4, 6, 7, 8, 9 
Rostislavova  1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22  
Ruská  120, 121, 125, 131  
Sovova  4, 5, 11, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16  
Svatoplukova  20, 22, 24, 26, 28, 34  
Syllabova  3, 5, 9, 9A, 9B, 10, 10A, 10B, 11, 12, 16, 16 A, 17, 17A, 19,  

19B, 19D, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 
Štramberská  2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 38, 41,  
41A, 43, 43D 

Thomayerova  7, 9, 11, 13, 17, 26, 28  
U Cementárny  1, 3, 7, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 26, 29, 31  
Vrázova  5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 31, 35, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42  
Závodní 96, 98, 135, 137 

 
 ve volebním okrsku č. 252  
 
 je volební místnost v Základní škole, p. o., v budově Halasova 30, Ostrava-Vítkovice   
 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Halasova  6, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 23, 26, 32   
Jeremenkova  1, 5, 11, 13, 16, 19, 21  
Kutuzovova  5, 6, 8, 13, 19, 21, 25, 29, 31 
Mírová  23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36A, 36B, 36C, 38, 39, 41 
Mírové náměstí  1  
nám. J. z Poděbrad  2, 3, 14, 15  
Obytná  5, 6, 9  
Prokopa Velikého  5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 33, 34, 38, 40   
Ruská 20, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 37A, 38, 39  
Šalounova  18, 26, 30, 33, 35, 37, 59  
Tržní  2, 3, 4, 4A, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16  
Zalužanského  2, 5, 9  

 
  ve volebním okrsku č. 253    
 
  je volební místnost v Domě zvláštního určení, Ocelářská 16 (vchod z ulice  

Obránců míru), Ostrava-Vítkovice              
 
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:       
Bivojova  1, 10, 11, 12, 14  
Erbenova  1, 5, 6, 8, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 37A  
Lidická  1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 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, 126 
Šalounova 7, 8, 10 

  
ve volebním okrsku č. 254 
 
je volební místnost v Základní umělecké škole dr. Leoše Janáčka, p. o.,   
Lidická 56, Ostrava-Vítkovice  
 
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:   
Erbenova  47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 73, 74, 74A,  

76, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 107, 109   
Jeremen. osada  3, 5, 96, 98   
Kovářská  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 
Meziuliční  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Nerudova  1, 3, 5, 7, 8, 9, 9A, 11, 13, 15, 15A, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 

30, 34, 35, 39, 39A, 40, 42, 43, 48 
Obránců míru  7, 7A, 10, 11A, 11B, 14, 15, 15A, 17, 18, 19, 19A, 22, 24,  

24A, 25, 26, 27, 35, 37, 38, 38A, 39, 39A, 40, 42, 42A, 43, 45, 
47, 48, 52, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74    

Rudná 6, 9, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 50, 52, 
56, 58, 60, 62, 64, 66 

Tavičská  10, 10A, 12, 14, 17, 22, 24, 25, 30, 32, 34, 42, 45  
 
 ve volebním okrsku č. 255 
 
je volební místnost ve Střední škole technické a dopravní, p. o.,  
Středulinského 8, Ostrava-Vítkovice  
 
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Barbořina  3, 4, 5, 6, 7, 8 
Místecká  99 
Na Obvodu  21, 23, 25, 27, 45, 47, 49  
Přerušená  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  
Starobní  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 

31, 33, 35, 37  
Středulinského  3, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 25  
U Nádraží  27 
Urbančíkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
Uzavřená  2, 3, 4, 6, 7, 8 
V Sadě  3, 4, 5, 6, 7, 8  
Závodní  78, 80   

 
 ve volebním okrsku č. 256 
 
 je volební místnost v Základní umělecké škole dr. Leoše Janáčka, p. o., 
 Lidická 56, Ostrava-Vítkovice  
 
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:   
Ocelářská  10, 10A, 10B, 15, 16, 18, 23, 23A, 33, 35, 37, 38, 41, 

 42, 43, 44, 45, 47  
Okružní  15, 17, 19, 21, 23, 25  
Ryskova  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  
Sirotčí  13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27A, 29, 29A, 39A, 41, 41A,  

42, 43, 43A, 44, 45,  45A, 46, 48, 50, 52, 56, 68, 74, 74A 
Šalounova  43, 45, 45A, 47, 49, 51, 52, 52A, 53, 61  
Zengrova  20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32A, 32 B, 32C, 32D, 33, 35,  

37, 45, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
76, 77, 77A, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 88A, 89, 90,  
91, 93, 93A, 95, 97, 101  

 

                       Zengrova         5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14A 
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České 

republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
 
4. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 

                                                                                                                                                                                                                                 Petr Dlabal v.r., starosta  

VÍTKOVICE
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Vítkovická světýlka
Mateřská škola Prokopa Velikého 37 pořádá už pošesté lam-

pionový průvod s názvem Vítkovická světýlka. Konat se bude 
ve středu 6. listopadu od 17 hodin, sraz bude v sadu Jožky  
Jabůrkové u altánu. „Společně se vydáme parkem a pak Lidic-
kou ulicí směrem ke školce Prokopa Velikého, projdeme Tržní 
ulicí a kolem fary zatočíme na Jeremenkovu ulici. Průvod ukon-
číme pod pergolou, odkud budeme sledovat ohňostroj u kostela.  
Srdečně zveme všechny děti i dospělé. Nezapomeňte si vzít lam-
pion se svíčkou a dobrou náladu,“ zve Jana Smutná, ředitelka 
příspěvkové organizace MŠ Prokopa Velikého 37.

Slovo starosty

Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.                       Christian Morgenstern

Volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky

Vycházka po Ruské ulici
V deštivém pátečním odpoledni  

13. září se desítka věrných vycházkářů 
vydala po Ruské ulici. Šli jsme od míst, 
kde stávala židovská modlitebna, pak 
jsme pozdravili bustu arcibiskupa Ru-
dolfa, zakladatele železáren, přečetli 
si něco o jeho zajímavé osobě i rodině, 
ze které pocházel. Minuli jsme PORG, 
u závor se podívali na Lysou horu a za-
stavili se u řady soch před rychloko-
várnou. Pověděli jsme si o vizi budoucí 
Ruské, která bude lemována vzrostlý-
mi platany a určitě i dalšími sochami. 
Po procházce kolem bývalé plovárny, dnes firmy Koma, jsme mezi 
Lesíkem, kde bývaly kdysi koncerty, a první kolonií Westend vy-
cházku zakončili. 

Lenka Kocierzová

Vážení čtenáři, 
ve dnech 25. a 26. října se uskuteční vol-
by do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, o jejichž průběhu v na-
šem obvodu vás blíže informujeme na stra-
ně 2. Je na každém z nás, jak se rozhodne, 
komu dá svůj hlas. Podstatné však je voleb 
se zúčastnit, nedávat ruce pryč od výbě-
ru osob, které nás budou v parlamentu 
zastupovat. Nejít k volbám je to nejhorší 

řešení, k němuž lze 
přistoupit. Volme. 
A než budeme volit, 
důkladně zvažme, 
koho volíme, zda vy-
bíráme stranu, která 
má reálnou možnost 
se do vlády dostat. 
A pokud bude náš 
kandidát zvolen, sle-
dujme jeho práci i to, 

jak plní své volební sliby. Apelujme na něj, 
aby je dodržel, aby pracoval ve prospěch 

svých voličů. Komunikujme se „svým” po-
slancem, dávejme mu podněty, vyžadujme 
od něj zpětnou vazbu. Nestačí totiž jen kri-
tizovat. Ano, je jednoduché říkat: ONI jsou 
špatní, MY bychom to udělali líp. Znáte to, 
po bitvě je každý generál. A pro náš národ 
je typické, že bezprostředně po ukonče-
ní fotbalového utkání každý přesně ví, co 
a jak se mělo dělat, v čem se dopustil chyb 
trenér, v čem hráči... Nečekejme na to, až 
bude po bitvě. Vydejme se k volbám.

Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Řešíme voličské průkazy i případné nejasnosti
Voliči, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož stá-

lém seznamu jsou zapsáni, mohou již nyní požádat úřad – odbor 
organizační, vnitřních věcí a kultury, ohlašovna, paní Alena Vícho-
vá, tel. č. 599 453 139 – o vydání voličského průkazu. Voličský 
průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů 
ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním voleb-
ním okrsku v zahraničí.

Konec lhůty pro podání osobní žádosti o vydání voličského 
průkazu je 23. října 2013 do 16.00 hodin. Volič si může rovněž 
na ohlašovně ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, požadovat 
doplnění údajů nebo provedení oprav.

Veškeré informace k přípravě voleb naleznou voliči 
na webových stránkách: www.vitkovice.ostrava.cz

                                  www.mvcr.cz
V případě nejasností k volební problematice se mohou voliči 

obrátit na vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury 
Jiřinu Matějovou, tel. č. 599 453 141. V případě informací k volič-
ským průkazům, stálým a zvláštním seznamům voličů pro volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a nahláše-
ní požadavku na přenosnou volební schránku ve dnech voleb ze 
závažných, zejména zdravotních důvodů, na paní Alenu Víchovou, 
zaměstnankyni ohlašovny úřadu, tel. č. 599 453 139.

Jiřina Matějová,
vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury

Rekonstrukční boom
U železničního přejezdu po-

blíž křižovatky ulic Štramberské 
a Ruské už v souvislosti s rekon-
strukcí venkovních a vnitřních 
ploch objektu Štramberská 2 až 
18 začalo kácení topolů.  K re-
konstrukci byl už předán také 
objekt Štramberská 29 a 29A 
i další dva domy v Sirotčí 41A 
a 43A. V rámci programu IPRM 
pokračují rozsáhlé změny na ná-
městí Jiřího z Poděbrad včetně 
přilehlých ulic a v ulici Zengrově. 
„Vedle toho budou z rozpočtu 
obvodu opravovány také chodní-
ky podél ulic Pasteurova, Mečni-
kovova, Přerušená. V říjnu a lis-

topadu bude takzvaný rekonstrukční boom ve Vítkovicích vrcholit, 
opravy budou probíhat na mnoha místech. Opět tedy prosíme naše 
občany i návštěvníky obvodu o shovívavost a trpělivost. Odměnou 
nám všem budou půvabnější Vítkovice s kvalitnějšími komunikace-
mi a chodníky,“ zdůrazňuje starosta Petr Dlabal.

Vnitřní část objektu Štramberská 2 
až 18 před rekonstrukcí.

Uzavírka komunikací
Částečná uzavírka Halasovy, v úseku mezi křižovatkou s ulicí 

Kutuzovovou a vjezdem na parkoviště u ulice Tržní, a ulice Je-
remekovy, v úseku mezi křižovatkou s ulicí Halasovou po křižo-
vatku s ulicí  Prokopa Velikého, byla zahájena 2. října a potrvá 
do 25. listopadu do 6.00 hodin. Uzavírka se týká také vedení linek 
veřejné osobní dopravy.                -red-
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Chceme zvýšit bezpečnost ve Vítkovicích

V současné době probíhají jednání o roz-
šíření kamerového systému ve Vítkovicích, 
který by posílil bezpečnost v ulicích obvo-
du. Namísto původních sedmi kamer by 
tak Vítkovice „hlídalo“ kamer osmnáct. „Šlo 
by jak o zvýšení počtu kamer na některých 
křižovatkách, kde budou instalovány kvůli 
kontrole bezpečnosti silničního provozu, tak 
o posílení kamerových systémů v oblastech 
Vítkovic, které mají problémy se zvýšenou 
kriminalitou nebo zde nepřiměřeně často 
dochází k rušení nočního klidu,“ vysvětlu-
je starosta Petr Dlabal s tím, že na výběru 
míst vhodných k umístění nových kamer se 
podílejí zástupci obvodu společně s Měst-
skou policií Ostrava a pracovníky Ovanetu, 
firmy, která moderní kamerový systém do-
dává a provozuje. 

„Výhodou moderních kamer je kvalitní 
optika, která má vysokou rozlišovací schop-
nost v nočních hodinách, a kromě toho 
– na rozdíl od dříve instalovaných kamer – 
neumožňuje při pohledu z ulice určit, kterou 

část prostoru kamera sleduje,“ pokračuje 
starosta Petr Dlabal a dodává, že rozšíření 
kamerového systému má být financováno 
městem Ostravou v rámci celoměstského 
programu. „Ve spolupráci s městskou poli-
cií jsme vytipovali několik míst, nyní nás če-
kají další kroky směřující k tomu, abychom 
mohli vše předložit radě města.“

Rozšíření kamerového systému není jedi-
nou aktivitou, která by měla přispět k větší 
bezpečnosti v obvodu. „Společně s Měst-
skou policií Ostrava a Policií ČR se zabý-
váme stížnostmi a peticemi obyvatel obvo-
du, které upozorňují na nevhodné chování 
některých spoluobčanů. Častým problé-
mem je nadměrný hluk, který ruší ostatní 
sousedy. Společně se strážníky a policisty 
chceme hledat zákonné možnosti, jak situ-
aci změnit k lepšímu,“ pokračuje starosta 
a zmiňuje další oříšek, který se zatím neda-
ří rozlousknout. Jsou jím takzvané ubytov-
ny, které se v poslední době nejen ve Vít-
kovicích, ale v celé Ostravě rozrostly jako 
houby po dešti. Jedna z nich je hned vedle 
vítkovické radnice… „Jde o dům v sou-
kromém vlastnictví, takže zatím v podsta-
tě nemáme zákonnou možnost, jak celou 
věc řešit,“ konstatuje Petr Dlabal. „Jednání 
s majitelem nevedlo k ničemu. Starousedlí-
ci, kteří zde bydlí, si neustále stěžují na ne-
únosnou situaci a na nepřizpůsobivé cho-
vání nových nájemníků. Některým z původ-
ních obyvatel domu jsme nabídli ubytování 
jinde ve Vítkovicích, jiní se už odstěhovali 

sami. Bohužel vedlejším negativním pro-
duktem toho všeho je fakt, že začal klesat 
počet žadatelů o sňatky v naší obřadní síni. 
Lidé, kterým se zamlouvá jak atmosféra 
radnice, tak unikátní prostředí Vítkovic, se 
při pohledu na ubytovnu v bezprostředním 
sousedství raději rozmyslí a jdou si svatbu 
dohodnout jinam.“

Dalším nešvarem, se kterým se obvod 
potýká, jsou černé skládky. „Snažíme se je 
co nejrychleji likvidovat. Pokud nás na ně 
naši občané upozorní, zajistíme odvoz od-
padu. Složitější situace však nastává v pří-
padě, že je černá skládka na soukromém 
pozemku. V tom případě můžeme pouze 
apelovat na majitele, aby zjednal nápra-
vu. Při jednání s policisty chceme mimo 
jiné hledat zákonné cesty, jak celou věc co 
nejlépe a nejrychleji vyřešit,“ uzavírá sta-
rosta, který bezpečnost v obvodu považuje 
za jednu z priorit, jimiž se vedení radnice 
zabývá.          -gl-

Foto: archiv Městské policie Ostrava

Zelená osa Vítkovic
Realizace projektu Zelená osa Vítkovic byla zahájena 

v květnu 2013, šlo například o vytyčení inženýrských sítí a po-
dobně, ukončena bude v červnu 2014. „Výsadba dřevin bude 
zahájena na přelomu září a října letošního roku,“ informuje 
Andrea Vojkovská, tisková mluvčí Magistrátu města Ostra-
vy. „Jde o výsadbu 193 stromů do dlažby a travnatých ploch 
a 65 stromů do velkokapacitních nádob.“ Celkové náklady jen 
na samotnou realizaci představují 11,5 milionu korun včetně 
DPH, náklady na pětiletou povinnou udržitelnost projektu pak 
2,5 milionu korun včetně DPH.           -gl-

Benefiční koncert pro speciální školu
Poslední srpnový den byl v Nové Bělé věnován už šestému ročníku 

benefičního koncertu Nová Bělá pod otevřeným nebem, který pravi-
delně pořádá Občanské sdružení 
Jany Doležílkové. Výtěžek z dob-
rovolného vstupného byl letos 
věnován Základní škole speciální 
Diakonie ČCE Ostrava v Ostra-
vě-Vítkovicích, která vzdělává 
žáky ve věku 5 až 26 let s kom-
binovanými vadami. Symbolický 
šek v hodnotě 29 001 korun byl 
předán v závěru koncertu ředitel-
ce školy Ireně Savkové. Výsledná částka byla dodatečně navýšena 
o dalších tisíc korun díky příspěvku stánků s občerstvením. Vybraná 
suma bude využita na nákup speciálních autosedaček do školního 
auta pro bezpečnou a pohodlnou přepravu dětí s multihendikepem. 

Atmosféra koncertu byla úžasná a program bezkonkurenční. Na své 
si přišli nejen příznivci opery, ale také posluchači muzikálových me-
lodií, jazzu či rocku. Z účinkujících zmiňme paní Janu Doležílkovou – 
sopranistku a zakladatelku občanského sdružení, Španěla Marca Pu-
jola, Itala Davida Righeschiho, úspěšného českého sólového pianistu 
Richarda Pohla či nadějnou ostravskou houslistku Marii Korpasovou. 
Nadšení vyvolala předkapela Black Fleck a samozřejmě dechový or-
chestr Májovák z Karviné pod taktovkou pana Adama Sedlického. Pří-
jemnou atmosféru podpořila nabídka domácích zákusků, koláčků a ji-
ných dobrot, slunečné počasí i perfektní organizace celého koncertu.

Děkujeme paní Janě Doležílkové a také její mamince Ludmile Dole-
žílkové, že nás oslovily s nabídkou podpořit naši školu. Ti z nás, kteří 
se koncertu zúčastnili, přijdou určitě podpořit i další ročníky, které bu-
dou věnovány jiným potřebným. 

Kolektiv Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava  
v Ostravě-Vítkovicích



Vydařený zájezd
Vítkovická místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR 

uspořádala ve dnech 20. až 24. srpna pro své členy zájezd, jehož 
cílem bylo hned několik výjimečných míst. Čtyřicet sedm členů vý-
pravy tak mělo mimo jiné možnost navštívit Dlouhé Stráně, třetí 
největší přečerpávací vodní elektrárnu na světě, která se v roce 
2005 zařadila mezi sedm největších divů republiky a ve finále 
ankety pak dokonce získala nejvíce hlasů a stala se největším 
divem České republiky. Prohlédli si také ruční papírnu a zámek 
ve Velkých Losinách i zámek Jánský Vrch v Javorníku, polskou 

Nisu, jeskyně Na Špičáku, vypravili se do lázní Lipová, kde se ob-
čerstvili v unikátním lesním baru, vyjeli lanovkami na Šerák a bě-
hem exkurze poznali i pivovar Holba, jehož jedenáctka má stejný 
název jako zmíněný jesenický vrchol. A nevynechali ani Priessni- 
tzovy léčebné lázně v Jeseníku s moderní venkovní balneoterapií 
a ti nejzdatnější zdolali i vrchol Pradědu, nejvyšší hory Moravy. 
O tom, že se akce všem zamlouvala, svědčí úryvek z básně Hany 
Vyoralové: „…V Jiříkově u Halouska pilka s dřevem pilně louská, 
Praděd, betlémy i andělé postávali spolu vesele. Rýmařovské me-
níčko, k tomu černé pivíčko, Dlouhé Stráně se blížily, v černé mra-
ky se zahalily, počasí však navzdoru, vyjeli jsme nahoru…“      -gl-
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              Škola už zavolala
Těší nás zájem rodičů

Zástupci Úřadu městského obvodu Vítko-
vice navštívili základní školy v Šalounově 
a Halasově ulici. „V obou budovách pro-
bíhaly o prázdninách drobné úpravy,“ vy-

světluje místostarosta Leoš Adamík, který 
přišel pozdravit prvňáčky, jejich rodiče i pe-
dagogy, kteří se budou školáčkům věnovat. 
„V Halasově to byly poslední úpravy, kte-
ré navazovaly na předchozí rekonstrukci, 
v Šalounově šlo o instalaci termoventilů.“ 

Vše se stihlo včas a nový školní rok mohl 
bez problémů začít. „Potěšil nás i velký zá-
jem rodičů, jichž bylo tentokrát hojně nejen 
v Halasově, kde byly otevřeny dvě první 
třídy, ale také v Základní škole Šalounova,“ 
dodává místostarosta.

Školní úspěchy a radost z nově poznávaného 
dětem popřáli starosta Petr Dlabal (uprostřed), 
místostarosta Leoš Adamík (vpravo) i zástupci 
odboru financí, rozpočtu a školství.

S doprovodem tatínka a maminky je vždy vše 
snadnější. I první den v opravdové škole.

Napětí, ale i zájem, zvědavost a očekávání se 
zračí v očích žáčků, kteří právě prožívají svou 
velkou životní premiéru.

Harmonie v Aholu
Střední odbor-

ná škola Ahol 
letos své nové 
studenty 2. září 
vítala v krásném 
prostředí Clarion 
Congress Hote-
lu Ostrava. Žáky 
prvních ročníků 
přišli povzbu-
dit nejen jejich 
třídní učitelé 
a vedení školy, 
ale i významní 
hosté, mezi nimi 
také starosta 
Vítkovic Petr 
Dlabal. O deset 
dnů později, 12. 
září, byla v Ahol 
Gallery na ná-
městí Jiřího z Poděbrad zahájena výstava olejomaleb Richarda 
Pachmana, známého hudebníka, autora duchovní, muzikálové, fil-
mové i divadelní hudby a spisovatele, autora historických románů 
zobrazujících dramatické osudy francouzského šlechtice Filipa de 
Navarre a jeho rodiny v bouřlivém 16. století. Výstava s názvem 
Harmonie potrvá do 25. října.                -red-

Zahájení školního roku v PRIMAškole
Letošní první zvonění proběhlo ve znamení velké show. Osazen-

stvo školní zahrady rozezpíval a rozpohyboval Patrik Kee. Do no-
vého školního života byli uvedeni také čerství prvňáčci. Ti však vy-
drželi sedět jen chviličku, poté se přidali k hudebnímu vystoupení, 
vokální improvizaci a interaktivnímu zpívání. Naprosto spontánně 
a přirozeně ukázali všem svým velkým spolužákům, že školní do-
cházkou zajímavý a pestrý život v PRIMAškole teprve začíná. Pře-
jeme všem našim žákům, aby se letošním školním rokem protančili 
a prozpívali.

Broňa Jandačková, PRIMAškola

Zveme vás na návštěvu hned několika vítkovických škol a jejich prvních školních dnů
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Říjen v knihovně
● Krásné, smutné i poučné, 

přesně takové jsou fotografie 
zapůjčené do naší knihovny 
prostřednictvím Zoo Ostrava. 
Že si pod sebou lidstvo stá-

le usilovněji podřezává větev, se můžete 
přesvědčit na výstavě Zelené plíce Asie, 
trvající do 31. října v knihovnické galerii 
MaM. Návazná přednáška s pracovní-
kem zoo se bude konat v úterý 29. října 
ve 14.15 hodin. 

● S podzimem přichází další semestr 
Virtuální univerzity 3. věku. Tentokrát 
se v sérii 6 přednášek poučíme o životě 
a díle renesančního umělce Michelangela 
Buonarrotiho. Přednášky jsou určeny se-
niorům, invalidním důchodcům a dlouho-
době nezaměstnaným nad 50 let. Na první 
hodinu se můžete těšit ve středu 9. října 
ve 13.00 hodin. 

Akce pro děti
● BOOKovka
V rámci klubu BOOKovka se 8. října do-

zvíte, jak se zdraví sluníčko a protáhnete 
se při minijóze, 15. října vás čeká výtvar-
ná dílna zaměřená na kreslení ve stylu 
manga, 22. října se i ti největší opozdil-
ci dozví, jak poznávat čas, a konečně  
29. října nám návštěva z ostravské zoo 
povypráví o divech i nebezpečích asijské-
ho pralesa. 

● Prima čtení
Vesele i hravě si 18. října ve 14.30 hodin 

počteme ve Šťastném skřítkovi. 
● Týden knihoven
Nad Pohádkovým kvízem se děti zapo-

tí do 4. října. Stejně dlouho si budou moci 
dospělí čtenáři hodit kostkou o drobné, 
a možná i trochu větší odměny. Kdo by si 
rád doplnil mezery ve znalostech informač-
ních technologií, může tak učinit ve středu 
2. října od 11 hodin na minikurzu Poraď-
te si s počítačem. A zlatým hřebem týd-
ne knihoven bude ve čtvrtek 3. října od  
10 hodin naše pravidelná přednášející, 
paní docentka Vlastimila Čechová. I ten-
tokrát se dozvíme mnoho zajímavého o ži-
votě Boženy Němcové i o době, v níž žila. 

Knihovna pro vás

  2. října 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, 
 průvodci přítomni
  3. října 14.00 klub seniorů – ukázky paličkování s Jarmilou Pospíchalovou
  4. října 15.00 vycházka s Lenkou Kocierzovou – za vítkovickými stromy
 Sraz u vodotrysku na Mírovém náměstí
  7. října 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, 
 průvodci přítomni
 17.00 výstava batiky Vladislavy Šrámkové
  9. října 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, 
 průvodci přítomni
10. října zájezd klubu seniorů do Hradce nad Moravicí – 
 inf. na tel. 599 453 227
14. a 15. října zavřeno – konference k cestovnímu ruchu
16. října 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, 
 průvodce přítomen
17. října 14.00 klub seniorů – Lenka Kocierzová – beseda – 
 Toulky jihovýchodem Moravy
21. října 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, 
 průvodci přítomni
23. října 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, 
 průvodci přítomni
24. října 14.00 klub seniorů 
30. října 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, 
 průvodci přítomni
31. října 14.00 klub seniorů – přednáška

Listopad 2013
  4. listopadu 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, 
 průvodci přítomni
  6. listopadu 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, 
 průvodci přítomni
  8. listopadu 15.00 vycházka s Lenkou Kocierzovou na stoletý vítkovický hřbitov –  
 sraz před branou v Závodní ulici

Kontakt: Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice, tel. 599 453 246, 732 709 134, 
e-mail: dum.jeremenkova13@atlas.cz, www.ostrava-vitkovice.eu
Poznámka red.: Změna programu vyhrazena.

Jarmila Pospíchalová předvádí techniku paličkování přímo před účast-
níky vernisáže.      Foto: Karol Hercík

Koníček plný lásky
Tímto podtextem je možno charakterizovat současnou vý-

stavu v Domě u šraněk, která byla zahájena vernisáží v pon-
dělí 16. září. Své ruční práce, přesněji paličkování a výšivky 
rischelie, zde představuje Jarmila Pospíchalová, zaměstnan-
kyně vítkovické radnice. Práce z více než 20letého období – 
oděvní, figurální a bytového charakteru. Vernisáže se zúčast-
nili kromě rodinných příslušníků a přátel také představitelé vít-
kovické radnice a spolupracovníci. Termín ukončení výstavy 
byl naplánován na čtvrtek 3. října.

Karol Hercík, kurátor výstavy
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Když se kosí  
tráva…

Vaše zdraví
      

Jednosměrná nemocnice
Vítkovická nemocnice zprovoznila online automatický vjezdo-

vý systém. Průjezd areálem je jednosměrný – vjezd je jako dříve 
u vrátnice nemocnice, nově se však vyjíždí u pavilonu I. Nemocni-
ce tak zvýšila bezpečnost provozu i komfort pro pacienty, rozšířila 
počet parkovacích míst a zlepšila průjezd areálem. První půlhodi-
na stání v areálu nemocnice je stále zdarma.

Začátkem září jsme dostali snímek nepo-
koseného trávníku u domu v Rostislavově 
17, jehož autorem je pan Lubomír Štula. 
A tak jsme se s dotazem, jak to vlastně 
s kosením trávy ve Vítkovicích je, obráti-
li na odbor komunálních služeb, dopravy 
a bytový Úřadu městského obvodu Vítko-
vice. A dozvěděli jsme se například to, že 
obvod má ve své správě údržbu travnatých 
ploch na veřejných prostranstvích o rozlo-
ze zhruba 359 350 m2, které se podle in-
tenzitní třídy dělí do tří kategorií, na jejichž 
základě je plánována intenzita kosení. 
Bližší informace podává Dagmar Sošková, 
referentka odboru komunálních služeb, do-
pravy a bytového.

„Na plochách I. třídy o výměře 55 626 m2 
se pokos provádí minimálně třikrát ročně, 
převážně však šestkrát. Práce provádějí 
zaměstnanci úřadu vlastními prostředky. 
Na plochách II. třídy je tráva kosena třikrát 
ročně. Jde o celkovou rozlohu přibližně 
180 630 m2, přičemž 52 088 m2 řeší ex-
terní dodavatelské firmy vždy třikrát ročně 
a 128 542 m2 je v rukou pracovníků úřadu, 
kteří pokos provádějí podle potřeby, vět-
šinou 4- až 5krát ročně. O plochy III. třídy 
o výměře asi 39 184 m2 se starají externí 
dodavatelé služeb a pokos provádějí pou-
ze třikrát. Stejně často a stejným způso-
bem, tedy prostřednictvím dodavatele, jsou 
ošetřovány ostatní plochy o výměře okolo 
83 910 m2. Právě do ploch ostatních, kte-
ré jsou třikrát ročně řešeny dodavatelsky, 
spadá ulice Rostislavova. Zde první kose-

Nezapomněli jsme na ně
V Ostravském muzeu probíhá až do 20. října výstava Ne-

zapomněli jsme na ně, která nese podtitul Stopy židovských 
rodin v Ostravě. Na dvaadvaceti hlavních panelech a několi-
ka dalších menších představila Libuše Solomoničová, šesta-
sedmdesátiletá bývalá muzejní pracovnice, životní osudy 
několika příslušníků židovského národa. Mezi dvaadvaceti 
jmény se objevilo i pár takových, která jsou spjatá s Vítko-
vicemi. Paní Solomoničová sem zařadila Davida Kasslera, 
který byl dříve nájemcem hostince v ulici Mariánskohorské, 
nicméně zemřel ve Vítkovicích. Egon Karter, slavný herec 
ve Francii, byl synem Josefa Kartera, který byl hostinským 
v dnešní Jeremenkově ulici 15, kde dnes stojí bistro. Je hez-
ké, že některá místa mění majitele, ale nemění svůj účel, 
nebo se k němu oklikou po dlouhých letech vrací. Samuel 
Weber byl tchánem naší slavné spisovatelky Ilse Weberové, 
která zahynula v Osvětimi. I ten získal koncesi na provozo-
vání hostinské živnosti. A na výstavě nechyběla ani fotogra-
fie naší synagogy, která stávala na náměstí Jiřího z Podě-
brad, dokud ji v roce 1939 nevypálili nacisté. Dnes na tomto 
místě najdeme školní hřiště. Výstava nabízí náhled na velice 
obtížné, a přesto velmi zajímavé téma, jakým je judaistka 
na Ostravsku. 

Pavlína Nováčková

ní proběhlo 4. června, druhé 17. července 
a třetí je naplánováno na září až říjen.“

O velkou část ploch se však starají 
zaměstnanci úřadu...

„Kosení travnatých ploch o rozloze 
zhruba 184 168 m2 provádí převážně 10 
pracovníků vítkovického úřadu. K práci 
využívají benzinový sekací stroj a křovino-
řezy. Část pozemků je možné kosit novým 
samojízdným sekacím strojem pořízeným 
v roce 2012 za 480 tisíc korun. Ve stejném 
roce byla zakoupena také motorová sekač-
ka v hodnotě zhruba 14 tisíc korun a křovi-
nořez za 12 500 korun.“

Stává se, že kosení trávy něco kom-
plikuje?

Víno a umění 
Ve čtvrtek 17. října proběhne v Gon-

gu v Dolní oblasti Vítkovic od 14 do 18 
hodin II. ročník galerijního odpoledne 
Víno a umění v Ostravě. Ke spojení 
umění a kvalitního vína dojde na jed-
nodenní výstavě výtvarných prací žáků 
Střední umělecké školy Ave Art Ostra-
va a prací studentů Fakulty umění Os-
travské univerzity. Výstavu doplní i ke-
ramické práce klientů chráněné dílny 
Astrid, která se specializuje na pomoc 
dlouhodobě nezaměstnaným. Pro-
gram, během kterého mohou návštěv-
níci ochutnávat kvalitní moravská vína, 
svým koncertním vystoupením obo-
hatí studenti Janáčkovy konzervatoře 
a Gymnázia Ostrava. Vstup na akci je 
volný. 

„Špatně parkující vozy. Někteří obyvatelé 
občas neberou v potaz upozornění, že se 
v dané lokalitě bude provádět pokos trav-
natých ploch. S tím se setkáváme zejména 
v lokalitě ulic Kořenského a Pasteurovy, 
kde parkují převážně zaměstnanci místních 
firem. Dodavatelská firma, která zde trávu 
kosí, se pak na uvedené místo musí něko-
likrát vracet.“

Co se s pokosenou trávou děje dál? 
„Pokosená tráva včetně listí a odpadu 

z prováděných čištění zarostlých chodníků 
se jako biologický odpad odváží bez po-
platku do kompostárny OZO Ostrava v Os-
travě-Hrušově.“         -gl-

Foto: Lubomír Štula



V Domově Magnolie se 9. října v době od 9 do 11.30 a od 13 
do 17 hodin uskuteční den otevřených dveří, který proběhne 
v rámci Týdne sociálních služeb.
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Všimněte si!

Strážci zákona informují

Rozšiřování střední  
zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnic-
ká letos oslavila 80. výročí svého založení. V současné době se 

v jejích lavicích učí 591 
žáků střední školy a 509 
studentů Vyšší odborné 
školy, včetně dálkové-
ho studia a kombino-
vaných forem. V danou 
chvíli má škola za se-
bou stěhování – v his-
torické budově ve Vít-
kovicích je od nového 

školního roku už jen vyšší odborná škola, zatímco střední škola se 
přemístí do budovy v ulici 1. máje v Mariánských Horách. 

Helena Kryzová

Okradená žena
Neznámý pachatel odcizil 43leté ženě z tašky na kolečkách sá-

ček s doklady, platebními kartami a klíči. Stalo se to 2. září ve chví-
li, kdy žena přecházela přes křižovatku ve Vítkovicích. Okradená 
uvedla, že pachatel byl v doprovodu ženy, která vezla kočárek 
s malým dítětem. Ta byla nedaleko, ovšem tvrdila, že muže pode-
zřelého z krádeže nezná. A tak strážníci na místo přivolali Policii 
ČR, která si událost převzala k dalšímu šetření. 

Podnapilý bumerang
Třiadvacetiletému mladíkovi se 14. září zjevně nechtělo domů 

z restaurace, kde v podnapilém stavu slovně obtěžoval ostatní 
hosty. Do provozovny, z níž několikrát odešel, se vždy znovu vrá-
til, až nakonec upadl a rozbil skleněnou výplň vstupních dveří. Ni-
kdo se naštěstí nezranil. Když dorazili strážníci, opilý muž se stěží 
udržel na nohou, takže byl převezen na protialkoholní záchytnou 
stanici, kde mu naměřili 2,99 promile. O události byla informována 
Policie ČR, úhrada vzniklé škody bude předmětem dalšího šetření.

Chrápající bezdomovec 
Po půlnoci 13. září přijal operátor tísňové linky městské policie 

volání ženy, která si stěžovala na poněkud kuriózní rušení nočního 
klidu. V obytném domě ve Vítkovicích chrápal v mezipatře bezdo-
movec, který tady přespával, tak hlasitě, že oznamovatelka ne-
mohla sama spát. Strážníci 47letého muže probudili a z domu, kde 
neměl co pohledávat, vykázali. 

Nabídka psů i na facebooku
Uvažujete o pejskovi z útulku? V Ostravě, kde městská policie 

spustila nabídku nalezených a odchycených psů i přes facebook, 
si jej můžete vybrat i díky této sociální síti. 

Adresa je: https://www.facebook.com/utulekostrava.

Vaše děti – naše budoucnost
O sebepoškozování dětí se bude hovořit na bezplatném kurzu 

Vaše děti – naše budoucnost, který se bude konat ve středu 30. 
října od 16 hodin v ulici Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. Městská 
policie Ostrava tuto akci pořádá v rámci projektu Bezpečnější Os-
trava, chybět nebude ani oblíbená sebeobrana, i tentokrát bude 
připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu. 

Vítkovičtí fotbalisté trénují  
na supermoderním hřišti

Už od konce srpna mohou malí i velcí fotbalisté Městského fot-
balového klubu Vítkovice (MFK Vítkovice) trénovat i hrát zápasy 
na zcela novém su-
permoderním hřišti 
na půdě Vítkovické 
střední průmyslové 
školy. Kvalita hrací plo-
chy o rozměrech 105 x 
68 metrů je srovnatelná 
se špičkovými trávní-
ky v zahraničí, vedle 
je mimo jiné také tré-
ninková plocha. Hřiště 
je vybaveno automa-
tickým zavlažováním 
a kompletním drenážním systémem. 

„Zajistit kvalitní tréninkové plochy a zázemí žákům i přípravkám, 
které by vyhovovaly i soutěžím, bylo naší prioritou. A jsme rádi, že 
se vše povedlo a náš klub má velmi kvalitní podmínky a zázemí,“ 
říká jeden ze členů výkonného výboru MFK Vítkovice Marek Po-
horelli. Společně s travnatým povrchem bylo vybudováno i sociál-
ní zázemí a kabiny. „Od této sezony budou v novém tréninkovém 
centru tři přípravky a dvě družstva žáků. Další dvě přípravky budou 
trénovat tam, kde dosud, a to v Základní škole Klegova, která je 
v těsné blízkosti hřiště,“  dodává Pohorelli. 

Foto: Edmund Kijonka


