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Volby  
do zastupitelstva 

Volby do Zastupitelstva Moravskoslez- 
ského kraje se budou konat ve dvou 
dnech, a to v pátek 12. října od 14 do 22 
hodin a v sobotu 13. října od 8 do 14 ho-
din.

Více na straně 2

Zákaz kouření
Ve Vítkovické nemocnici platí zákaz 

kouření v celém areálu. Výjimkou je spe-
ciální místo s přístřeškem, které nemoc-
nice pro kuřáky vybudovala. Pacienty, 
zaměstnance i návštěvníky upozorňují na 
zákaz kouření domácí řády a informační 
cedule. 

Pozvání na večírek
Svaz tělesně postižených v České 

republice, o.s., místní organizace  
v Ostravě-Vítkovicích, zve na spo-
lečenský večírek, který se uskuteč-
ní 20. října od 15 hodin v Českém 
domě, Výstavní 113. Vstupné je  
50 korun.

Tato budova v Kotkově ulici, která byla v loňském roce rekonstruována, je od nepaměti známa 
jako sídlo personalistů společnosti Vítkovice Machinery Group.

Vydává SMO ÚMOb Vítkovice

V pondělí 8. října bude slavnostně otevřena  
a pedagogům i žákům do plného užívání předá-
na rekonstruovaná budova základní školy v Ha-

Slavnostní otevření školy
lasově ulici. Jak už jsme informovali v zářijovém 
vydání zpravodaje, symbolické přestřižení pásky, 
které otevře celou školu, muselo být odloženo 
kvůli rozsáhlým krádežím, k nimž došlo v průbě-
hu rekonstrukce, a které celý proces rekonstrukce 
zpozdily.

„V podstatě šlo o generální opravu celého objek-
tu, jenž nyní splňuje veškeré požadavky nejen na 
vysokou úroveň vzdělávání,“ komentuje starosta 
Petr Dlabal fakt, že škola zásadně změnila svůj 
exteriér i interiér. „Na stejném místě jsou snad jen 
nosné zdi, jinak se změnilo vše, doslova od skle-
pa po půdu.“ Reportáž ze slavnostního otevření  
i spoustu dalších informací o škole v Halasově ulici 
přineseme v listopadovém vydání zpravodaje. -gl-

Snímek dokumentuje atmosféru prvního školního dne 
v pondělí 3. září.     

Fanděte vítkovickým hokejistům!
A je to tady! 

Hokejová se-
zona se rozjela 
naplno a vítko-
vičtí hokejisté ji 
odstartovali na 
jedničku. Hned 
první dva zá-
pasy Tipsport 
Extraligy lední-

ho hokeje zaslouženě vyhráli (HC MOUNTFIELD 
– HC VÍTKOVICE STEEL 2:5 a HC VÍTKOVICE 
STEEL – PSG Zlín 3:0). Vstup do nové sezony 
hokejistům HC VÍTKOVICE STEEL vyšel a my bu-
deme držet pěsti i dál. Více informací naleznete 
na straně 7.

Flora trhy vždy v sobotu
Množství květin a ze-

leně, spokojení prodejci 
a nakupující, kteří z flora 
trhů na vítkovickém tržišti 
pro motoristy odcháze-
li s úsměvem a taškami 
plnými nejroztodivnějších 
kytiček. Tak nějak to na 
autoburze vypadalo v so-
botu 8. září. A už se chys-
tají flora trhy další. Konat 
se budou vždy v sobotu,  
a to 6. a 27. října a 8. prosince. Kdo má z floris-
tické oblasti co nabídnout, je vítán! Ten, kdo rád 
zahradničí, na tržišti jistě nalezne něco, co ho 
zaujme.     -red-
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD VÍTKOVICE 

OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje  

 
Starosta Statutárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů   

oznamuje: 
1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční       

v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
         v sobotu dne 13. října 2012 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb  
 

 ve  volebním  okrsku  č. 251                                                                                                                                                                                                                                
 
 je volební místnost v PORGu - 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, 9, 11, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28A, 30, 31, 37 
Kořenského  3, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 33, 35, 39, 41, 42, 

 43, 45   
Maixnerova  7, 9, 11  
Mečnikovova  4, 8, 10, 12, 17, 19 
Pasteurova  4, 9  
Rostislavova  2, 4, 6, 10, 14, 17, 20, 21, 22  
Ruská  120, 121, 125, 131  
Sovova  4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16  
Svatoplukova  20, 22, 26, 28, 34  
Syllabova  5, 9A, 9 B, 10, 10 A, 11, 12, 16 A, 17, 17 A, 19, 19B,     

19 D, 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, 21, 

23, 29, 29 A, 31, 37, 41, 43A, 43B, 43C, 43 D 
Thomayerova  7, 9, 13, 17, 26, 28  
U Cementárny  1, 3, 7, 9, 11A, 13, 14, 15, 17, 29, 31  
Vrázova  5, 7, 8, 9, 9 A, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 

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

 
 ve  volebním  okrsku č. 252  
 
 je volební místnost ve Střední odborné škole AHOL, s. r. o. Halasova 26,  
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  6, 5, 8, 13, 19, 21, 25, 29, 31 
Mírová  23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36A, 36B, 38, 39, 41 
Mírové náměstí  1  
nám. J. z 
Poděbrad  

2, 3, 14, 15  

Obytná  5, 6, 9  
Prokopa Velikého  5, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 33, 34, 38, 40   
Ruská 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 37 A, 38, 39  
Šalounova  18, 26, 30, 33, 35, 37, 59  
Tržní  2, 3, 4, 4 A, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16  
Zalužanského  2, 5, 9  

 
 ve  volebním  okrsku  č. 253    
 
 je volební místnost v Domě soustředěné péče na ulici Ocelářská 16,  
 Ostrava-Vítkovice              
 
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:       
Bivojova  1, 10, 12, 14  
Erbenova  1, 5, 6, 8, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 37A  
Lidická  1, 1 A, 2, 3, 3 A, 4, 5, 5 A, 6, 7, 8, 8 A, 9, 10, 11, 12, 13 A,  

14, 15, 17, 18, 19, 21, 21 A, 24,  25, 26, 27, 29,50, 52, 
55, 56  

Výstavní  108, 126 
Šalounova 7, 8, 10  

Ze  
  ve  volebním okrsku č. 254 
 
  je volební místnost v Základní umělecké škole dr. Leoše Janáčka  
  na ulici 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, 73, 74, 

74A, 76, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 
107, 109   

Jeremenkova 
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, 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, 14, 15, 15A, 17, 18, 19, 19 A, 22, 24, 24 

A, 25, 26, 27, 35, 37, 38, 38 A, 39, 39A, 40, 42,  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, 46, 48, 50, 52, 
56, 58, 60, 62, 64, 66 

Tavičská  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,  
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  
 na ulici Lidická 56, Ostrava-Vítkovice  
 
 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:   
Ocelářská  10, 10A, 10B, 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, 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  
Šalounova  43, 45, 45A, 47, 49, 51, 52, 53, 61  
Zengrova  20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32A, 32 B, 32 C, 32 D, 33, 35,  

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

 

      Zengrova                   5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14  
  
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. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
5. 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. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou  
    volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.    
 
Ostrava-Vítkovice, dne 6. září 2012 
 
 
Petr Dlabal v.r. 
starosta  
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Slovo starosty

Nejzazší volba člověku daná, aby překonal sebe sama, zní: ničit nebo tvořit.              Erich Fromm

Bít člověka je nesprávné. Nebít ho je také nesprávné. Správné je přimět protivníka, aby se podřídil naší vůli.     Wang Cung-jü

Vše je v jednotě těla, mysli a vnitřní energii…

Vážení čtenáři, 
fakt, že říjnový zpravodaj se k vám dostává 
poněkud dříve než jiná vydání, souvisí s na-
ší povinností detailně informovat obyvatele 
našeho obvodu o připravovaných volbách 
do Zastupitelstva Moravskoslezského kra-
je. Veškeré potřebné informace naleznete 
nejen na druhé straně našeho zpravodaje, 
ale také na vyhláškách vyvěšených na zá-
konem daných místech.

V souvislosti s touto chystanou událostí, 
která se odehraje ve dnech 12. a 13. října, 

bych vás rád motivoval k tomu, abyste využili svého práva a šli vo-
lit. Pomoci něco změnit k lepšímu totiž můžete jen tím, že projevíte 
svůj názor, ne tím, že o situaci, s níž nesouhlasíte, budete pouze 
diskutovat a nadávat na ni.

Mávnout rukou a prohlásit, že i když k volbám půjdete, nic se ne-
změní, je krátkozraké. Vzpomeňte na volby v roce 2010, kdy voliči 
křížkováním dokázali popostrčit jim sympatickou tvář, které důvě-
řovali, ze zadního místa na místo volitelné. A naopak ti, kteří byli 
na špici kandidátky, nepostoupili. Možná už jste skeptičtí a máte 
tendenci tvrdit, že „všichni tam nahoře jsou stejní“. Není to pravda. 
A vy máte šanci se o tom přesvědčit, půjdete-li k volbám a nepro-
marníte tak svůj hlas.

Vážení voliči, přistupte, prosím, k volbám zodpovědně. Jde o nás, 
o obyvatele Moravskoslezského kraje. A proto by měli být zvoleni 
lidé, kteří to s tímto regionem myslí opravdu dobře!

Petr Dlabal, starosta městského obvodu Vítkovice

Je vám mezi 6 a 100 lety a hledáte pro 
sebe vhodnou pohybovou aktivitu? V tom 
případě máme pro vás skvělý tip! Zavítej-
te do vítkovické nebo zábřežské pobočky 
Českého svazu wa-te jitsu a zapište se do 
některého stylu bojového umění – karate, 
sebeobrany, tai chi, kobuda nebo zápasu 
kumite. Klub vedou vynikající a zkušení mis-
tři Ján Vasilenko (10. dan wa-te jitsu, 7. dan 
karate), prezident Českého svazu wa-te jitsu 
a ISKA pro Českou republiku, vicemistr svě-
ta a Evropy, a Jana Riplová (5. dan wa-te 
jitsu), vedoucí pracovnice, viceprezidentka 
Českého svazu wa-te jitsu a ISKA pro Čes-
kou republiku a mistryně Evropy i vicemis-
tryně světa. 

„Bojové sporty jsou především o rozvoji 
vnitřní energie, mají skvělý vliv na zdraví člo-
věka a v neposlední řadě se účastníci kurzu 
naučí sebeobraně,“ popisuje tento sport Ján 
Vasilenko, který sám začínal navštěvovat 
tréninky juda již v roce 1970. Později začal 
studovat karate Shotokan v TJ Důl president 
Gottwald a následně TJ Baník Ostrava. Tam 
dokonce 11 let dělal trenéra. „Po odchodu  
z TJ Baník Ostrava jsem založil Junior kara-
te klub Ostrava (v té době třetí klub v Ostra-
vě), ze kterého vzešlo mnoho mistrů ČR jak  
v kata, tak i v kumite,“ pokračuje pan Vasi-

lenko. „Vždy jsem měl hlavně zájem o sebe-
obranu, proto jsem studoval wing-chun, páky 
u mistra jiu jutsu pana Petráše, alkampf-jitsu 
a okinawské styly karate jitsu u mistrů karate 
Okinawy. Mistr Johny Vansimpsen (9. dan 
aiki jitsu, Belgie) mě přijal za svého žáka.

Toto mé snažení vedlo v roce 1996 k za-
ložení stylu bojového umění wa-te jitsu dó  
v ČR, který upřednostňuje vynikající údero-
vou techniku, ve spolupráci s kryty, kopy, 
pákami a tlakovými body. Systémem výuky 
a pojetím technik se řadíme k původně oki-
nawským stylům te a wa-jitsu. Postoje jsou 
vyšší, podobně jako ve školách Shorin ryu  
a stylu Bílého jeřába. Vše je v jednotě těla, 
mysli a vnitřní energii. Styl je koncipován 
tak, aby jej zvládli všichni zájemci bez 
rozdílu věku.“ A tato slova potvrzuje i fakt, 
že zde chodil i 3,5letý chlapec, který začínal 
trénovat společně s tatínkem, a dodnes zde 
trénuje i 68letá paní. Ta se věnuje tai chi. 
„Menší děti zaujme nejčastěji právě karate, 
u něhož se mohou takzvaně vybít. Starší lidé 
se velmi často věnují tai chi, což je skvělá 
metoda, jak jednoduchým způsobem udržet 
své zdraví. Účinek cvičení tai chi a čchi kung 
na zdraví člověka je již prověřen čínskou ti-
síciletou tradicí těchto cviků, kdy v mnoha 
případech dochází ke zlepšení zdraví.“ Čes-

ký svaz wa-te jitsu dó a bojových umění je 
členem České unie bojových umění. 

Ján Vasilenko má přímo ve Vítkovicích 
malé dóžó se zrcadly, makiwarou, panákem 
na wing-chun a nechybí mu ani potřebné 
cvičební pomůcky pro rozvoj vnitřní energie. 
Tento útulný prostor slouží většinou zájem-
cům, kteří se chtějí věnovat těmto sportům 
do hloubky a vyhledávají klid. V zábřežské 
pobočce v ulici Plzeňské 16 pak probíhá 
většina tréninků. Jsou zde tatami, zrcadla, 
ring, bouchadla, pytle, lapy, helmy. Využijte 
kondiční trénink bojového umění pro životní 
styl a zdraví! Bližší informace naleznete na 
www.watejitsu.eu.           Lenka Hatlapatková

Vlevo Ján Vasilenko, vpravo Jana Riplová  
a uprostřed Kyoshi Zensei Gushiken, 9. dan ka-
rate a 6. dan kobudo, prezident Mezinárodní fe-
derace okinawského karate a kobudo, přímý žák 
senseie Seitoku Matayoshi.

Blahopřání jubilantům
Na radnici městského obvodu Vítkovice proběhlo 25. září v 10 

hodin setkání jubilantů, které přivítal starosta Petr Dlabal s přá-
ním pevného zdraví, štěstí a optimismu. Oslavencům pak byly 
předány dárky jako upomínky na příjemně strávené dopoledne 
na radnici. Žáci Základní školy Šalounova slavnostní okamžiky 
zpříjemnili kulturním vystoupením, které bylo hezkou tečkou toho-
to milého setkání.       Milena Pacnerová

Volejbal v tělocvičně
Volejbalový turnaj, který pořádala Komise pro školství, kulturu, 

tělovýchovu a mládež při Radě městského obvodu Vítkovice, se 
19. září kvůli nepříznivému počasí odehrál v tělocvičně Základní 
školy Šalounova 56.               Magdaléna Hegnerová
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Představujeme Komisi dopravy a služeb…

Služba, která je běžná na realitním trhu 
Spojených států či Velké Británie, se po-
malu dostává i do České republiky. Prv-
ní inspektoři nemovitostí, kteří pomáhají 
zajistit, aby lidé nekupovali pověstného 
zajíce v pytli, se objevují také v Moravsko-
slezském kraji.

„Při koupi bytu nebo domu laik stěží od-
hadne, jaká tajemství nemovitost skrývá. 
Inspektor nemovitostí mu může skutečný 
stav objektu pomoci odhalit. Díky nezá-
vislému odbornému posouzení tak může 

klient ušetřit až statisíce korun a zároveň 
předejít různým problémům,“ říká Ivo To-
meček ze společnosti Inspektor nemovi-
tostí Ostrava a dodává, že koupit byt nebo 
dům bez inspekčního zápisu vystaveného 
inspektorem nemovitostí je jako koupit vůz 
bez technické prohlídky. „Inspektor nemo-
vitostí kontroluje technický stav objektu 
před jeho koupí nebo prodejem, sepíše 
závady, které objevil, a vyčíslí náklady na 
jejich odstranění. Kupující pak má v ruce 
účinný nástroj pro vyjednání slevy, jež 

může představovat desetitisíce až stati-
síce korun. Naopak prodávající předejde 
následným rozhořčeným reakcím nového 
majitele nemovitosti i případné soudní do-
hře.“  Služeb inspektorů nemovitostí mo-
hou využívat jak realitní kanceláře, které 
chtějí deklarovat svou důvěryhodnost, 
solidnost a otevřený přístup ke klientům, 
tak banky, pojišťovny, obecní úřady a další 
subjekty. A samozřejmě také jednotlivci, 
kteří si chtějí koupit nemovitost a nechtějí 
být podvedeni.

Ani v realitách nemusíte kupovat zajíce v pytli

V rámci Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Vítkovice pracuje celkem osm 
skupin, z toho rada má šest komisí a za-
stupitelstvo dva výbory. Jde o doporučující 
a kontrolní orgány, které pomáhají radě při 
důležitých rozhodnutích. První komisí, kte-
rou vám dnes představíme, je Komise do-
pravy a služeb. Jejím předsedou je Zdeněk 
Bernatík, tajemníkem Tomáš Brak, členy 
jsou Josef Bednařík, Aleš Knott, Jan Okoun 
a Miroslav Stupník.

„Naším úkolem je radě doporučit stavby 
a rekonstrukce, které se v naší části města 
týkají komunální dopravy, jež je nutné reali-
zovat a zároveň je jejich provedení reálné. 
Zabýváme se jak podněty občanů, tak jed-
notlivých odborů,“ vysvětluje činnost komi-
se její předseda Zdeněk Bernatík. „Každý 
návrh musíme pečlivě zvážit, případně zko-
ordinovat s plány energetiků nebo plynařů 
a dalších subjektů. Nemůžeme například 
navrhnout výstavbu nového parkoviště 
v místě, kde se za dva roky bude dělat nová 
kanalizace apod. Bohužel, ne vždy nám 
majitelé těchto sítí poskytnou relevantní in-
formace.“ Konkrétní výsledky nebo úspěchy 
komise jsou těžko měřitelné, ale na druhé 
straně je jich více než dost. Každá stavba, 
rekonstrukce nebo významná změna týkají-
cí se dopravy a služeb v tomto obvodu byla 
na počátku právě v rukou této komise. Ta 

rozhodla o tom, že jde o důležitou stavbu  
a doporučila ji radě ke schválení. „Když 
rada schválí naše doporučení a stavba je 
zařazena do rozpočtu, je naším úkolem 
mimo jiné i kontrola projektové dokumen-
tace. Musíme odsouhlasit každý detail, tak 
aby stavba proběhla pokud možno bez pro-
blémů. Aby nebyly narušeny existující inže-
nýrské sítě, aby například parkovací místa 
nezasahovala tam, kam nemají, a tak dále,“ 
doplňuje Tomáš Brak, tajemník komise, na 
kterého se občané mohou osobně obracet 
se svými podněty. Ty mohou samozřejmě 
zasílat i písemně nebo e-mailem. Komise 
řeší nejen stavby a opravy chodníků a ko-
munikací, ale i rozšíření parkovacích míst, 
údržbu dopravního značení, případné roz-
misťování retardérů, řeší rozvoj cyklostezek 
v obci, projednává také návrhy návaznosti 
spojů na regionální dopravu, řeší výstav-
bu nových zastávek, ale i neoprávněné 
umisťování reklamních letáků a bannerů na 
městský majetek a jiné.

„V uplynulém roce jsme například do-
poručili rozšíření parkoviště v ulici Mírové, 
kde nakonec vzniklo 26 nových parkova-
cích míst, což je ve středu obce více než 
přínosné. V roce 2007 jsme zase navrhli 
stavbu nového placeného parkoviště po-
dél ulice Ruské vedle nemocnice. Tyto 
prostory denně obsazovali zaměstnanci 

společnosti Vítkovice a lidé přijíždějící do 
obce nebo do nemocnice neměli v cent-
ru kde zaparkovat. Parkoviště zpočátku 
bylo často prázdné, ale dnes už je pravi-
delně využívané. Parkovné je zde totiž jen  
5 korun na hodinu, takže cena je více než 
přijatelná. Nápad nejenže prošel, ale pro-
spěl celé obci i návštěvníkům nemocnice,“ 
pokračuje pan Bernatík a Tomáš Brak ho 
doplňuje: „Podařilo se nám také napojit 
naše cyklostezky na páteřní trasy protínající 
celou Ostravu. Naposledy jsme realizovali 
výstavbu cyklostezky v ulici Výstavní, která 
vede od Přívozu až do Hrabůvky, a nyní ře-
šíme další prodloužení této trasy přes ulici 
Starobní až k poliklinice v Hrabůvce. Pokud 
se podaří městu postavit také plánovanou 
cyklostezku od Slezkoostravského hradu 
kolem Ostravice směrem na Paskov, rádi 
bychom prosadili propojení této trasy s na-
šimi, a to přes starý nepoužívaný most přes 
Ostravici, který je nedaleko ulice Rudné 
směrem na centrum. Jde však o velkou 
investici, jako ostatně v mnoha dalších pří-
padech.“ Komise dopravy a služeb se se-
tkává pravidelně minimálně čtyřikrát ročně, 
mnohdy však i častěji. Pokud máte jaký-
koli podnět, který by vítkovickým občanům 
mohl zlepšit život, můžete se obracet přímo 
na členy této komise nebo na tajemníka 
Tomáše Braka.           Lenka Hatlapatková

Barevný svět malých pacientů  
s onkologickým onemocněním

Do 10. října 
potrvá v ob-
chodním domě 
Futurum vý-
stava fotografií 
přední české fo-
tografky Kamily 
Berndorf fové 
s názvem Můj 

nový život. Je věnována dětem žijícím s onkologickým onemoc-
něním. Ke zhlédnutí je zde zhruba 50 velkoformátových snímků 
dětských pacientů v aktuálně probíhající nebo po ukončené on-
kologické léčbě. Výstava se snaží ukázat pacienty jinak, než jak 
je vnímá většina společnosti. Barevně a pozitivně, odtabuizovat 
problematiku dětské onkologie ve společnosti a informovat veřej-
nost o výrazném zlepšení léčebných výsledků.

-hal-

Dárky za návštěvu Avionu
Z Vítkovic to máme do Avion Shopping Parku jen pár zastávek 

tramvají. Takže je dobré vědět, že to máme jen kousek k místu, 
kde budou od 8. 
října do 31. prosin-
ce 2012 rozdány 
dárky v hodnotě 
více než 2 milionů 
korun! Dárek čeká 
v Avionu na kaž-
dého, a to každý 
den. Stačí se za-
registrovat do no-
vého klubu Avion 
a sbírat body. Ty 

se totiž načítají už ve chvíli, kdy návštěvník vstoupí do obchodního 
centra. Za každých 50 nasbíraných bodů pak zaregistrovaný je-
dinec získá okamžitou odměnu. Mezi odměnami nebudou chybět 
například oblíbené dárkové poukázky s platností půl roku.
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Sportovní areál světových parametrů

V rámci projektu IPRM Budoucnost Vítkovic by měl být do červ-
na roku 2014 nákladem 68 milionů korun v našem obvodě, v ulici 
U Cementárny, vybudován nový sportovní areál s in-line dráhou 
určenou pro mezinárodní závody. První in-line dráha bude dlou-
há 200 metrů a široká 6 metrů, druhá bude dlouhá 450 metrů 
a široká 8 metrů. Třetí dráha, tzv. turistická, která bude dlouhá 

První autorská výstava v galerii v Domě u šraněk
Petra Pláteníková

Galerie v Domě u šraněk v Jeremenkově ulici 
č. 13 uvedla v září první autorskou výstavu ze sé-
rie, která je připravena pro tento rok. Mladé umění 
zastupuje vítkovická výtvarnice Petra Pláteníková, 
studentka 3. ročníku Ostravské univerzity, Fakulty 
umění, oboru animace. Expozice obsahovala kres-
by postav i zvířat a také náčrty krajiny či interiérů, 
prostě pozadí nezbytného k vytvoření animovaných 
příběhů. Ty Petra nabídla veřejnosti k promítnutí 
hned tři. A když si uvědomíme, že oko k animaci, 
oživení příběhu, potřebuje nejméně 22 obrázků za 
sekundu, tak se výtvarník opravdu zapotí. Na sním-
ku je autorka při instalování své výstavy.

Foto a text: Karol Hercík

Možná jste si v pátek 24. srpna všimli 
objemně naložených vozidel projíždějí-
cích Ruskou ulicí. Šlo o dvě nadrozměr-
ná vozidla, která do Ostravy přivezla díla 
Stanislava Kolíbala, Karla Malicha, Karla 
Nepraše a Aleše Veselého. Národní galerie 
tyto čtyři sochy, které deset let stály vedle 
Veletržního paláce v Praze-Holešovicích, 
zapůjčila Nadaci Machinery Found. Nyní 
budou vystaveny v Dolní oblasti Vítkovic.

Foto: Jan Filusz

Sochy 
pro Dolní oblast 
Vítkovic

1200 metrů a široká 3 metry, bude postavena v zalesněné části 
území. Tuto dráhu budou moci v zimě využívat i běžkaři. Dále 
zde bude vybudováno víceúčelové hřiště, tenisový kurt, odrazo-
vá stěna, street basket stěna, dětská hřiště s umělými povrchy 
a travnaté hřiště. Postaveny budou také přístupové komunikace, 
chodníky, parkoviště a objekty zázemí.              -gl-
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Říjen v knihovně
● Od čtvrtka 4. října mů-

žete v Galerii MaM zhléd-
nout výstavu akvarelů ma-
lířky a dětské spisovatel-
ky Ivy Hoňkové s názvem 

Probuzení. Výstava potrvá do 30. listopa-
du.

● Ve středy 10. a 24. října ve 13.00 
hod. pokračují kurzy Virtuální univerzity  
3. věku. Univerzita probíhá zábavnou  
interaktivní formou a je určena pro výuku 
starobních a invalidních důchodců i zájem-
ců z řad dlouhodobě nezaměstnaných ka-
tegorie 50+.

● Workshop k projektu Paměť romských 
dělníků O leperiben se uskuteční ve středu 
10. října. 

● V úterý 23. října ve 14.00 hod. se mů-
žete setkat s uznávaným muzikologem  
a varhaníkem Jiřím Čechem na přednášce 
Přírodní inspirace v hudbě čtyř století. 

Pondělí   1. října 2012 zavřeno
Úterý   2. října 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 den pro maminky s dětmi  
  (tatínci vítáni), procházka, podzim v sadu Jožky Jabůrkové
Středa   3. října 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost
Čtvrtek   4. října 2012 10.00 – 13. 00 den pro seniory – luštíme křížovky a sudoku
  14.00 – 16.00 klub seniorů
Pátek   5. října 2012 15.00 u vodotrysku – vycházka Vítkovicemi –
  základní okruh kolem deseti objektů vítkovického života
Pondělí   8. října 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost
Úterý   9. října 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 den pro maminky s dětmi
  (tatínci vítáni), bavíme se s Josefem Ladou
Středa 10. října 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost
Čtvrtek 11. října 2012 14.00 – 16.00 klub seniorů
Pondělí 15. října 2012 zavřeno
Úterý 16. října 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 den pro maminky s dětmi
Středa 17. října 2012 zavřeno
Čtvrtek 18. října 2012 14.00 – 16.00 klub seniorů
Pondělí 22. října 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost
Úterý 23. října 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 den pro maminky s dětmi
Středa 24. října 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost
Čtvrtek 25. října 2012 14.00 – 16.00 klub seniorů
Pondělí 29. října 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost
Úterý 30. října 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 den pro maminky s dětmi
Středa 31. října 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost

Kontakt: Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice, tel. 599 453 246, 732 709 134
www.ostrava-vitkovice.eu
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

Knihovna pro vás

● Od 1. do 5. října se vít-
kovická knihovna zapojí do 
12. ročníku Týdne knihoven, 
tentokrát pod mottem Čti, žij 
zdravě!

● Zveme také 
všechny hříšníky, 
jelikož po celý tý-
den probíhá upo-
mínková amne-
stie.

● Na dospělé 
čtenáře čeká kni-
hovnické luštění 
Hledáme příjme-
ní slavných de-
tektivů. Všichni 
zúčastnění obdrží 

drobnou odměnu. 
● V úterý 2. října jste všichni srdečně 

zváni na Hovory o knihách, které začínají  
v 10.00 hod. Dozvíte se spoustu nových 
tipů na zajímavou literaturu, o které si mů-
žete v družném duchu popovídat se svými 
knihovníky.

Odpoledne od 15.00 do 16.00 hodin si 
děti zařádí a knihovníci zaúpí při soutěži  
s názvem Postav si věž z knih!

● Nesmíme zapomenout ani na rodiče 
s malými dětmi. Ti jsou zváni na středu  
3. října v 10.00 hod. na výtvarnou dílnu 
Mami, tati, něco si vyrobíme! Tentokrát 
s poněkud jinotajným podtitulem Fantazie 
z nudlí. 

● Ve čtvrtek 4. října v 16.00 hod. se koná 
divadelní představení Bylo nás pět na mo-
tivy knihy Karla Poláčka v provedení stu-
dentky Terezy Agelové.

● Vyhodnocení fotografické soutěže  
O nejkrásnější knihovničku se uskuteční 
v pátek 5. října ve 14.00 hod.

Oznámení
Od 1. října dochází ke změně vedoucí pobočky. Paní Evu Chudejovou, která odchází 

na pobočku Vietnamská v Ostravě-Porubě, vystřídá paní Kateřina Ševčíková.
Eva Chudejová: „Děkuji čtenářům a návštěvníkům vítkovické pobočky za přízeň  

a pracovníkům Úřadu městského obvodu Ostrava-Vítkovice za dobrou spolupráci. Své 
nástupkyni přeji šťastné vykročení v nové funkci.˝
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Fanděte vítkovickým hokejistům!

Volnostylaři v zahraničí

V pátek 21. září vyjeli vítkovičtí ho-
kejisté do Kladna a v neděli se o body 
poprali v domácím derby s HC Oceláři 
Třinec. Oba zápasy se však odehrály 
po uzávěrce zpravodaje, takže aktu-
ální výsledky nepřinášíme. Přinášíme 
však rozhovor s manažerem pro ko-
munikaci HC VÍTKOVICE STEEL 
Zdeňkem Janiurkem, kterého jsme 
se zeptali, jak se hokejisté připra-
vovali na novou sezonu…

„Hráči absolvovali zhruba dvouměsíční přípravu na suchu, která 
byla letos o trochu delší než v uplynulých letech, protože předešlá 
sezona skončila dříve. Letní přípravu začali Vítkovičtí výšlapem na 
Pustevny se svými fanoušky, absolvovali také týdenní soustředě-
ní v Řecku a tréninky zakončili netradičně rozebráním palubovky 
na ploše multifunkční haly ČEZ Aréna. Samotná ČEZ Aréna pro-
cházela rozsáhlou rekonstrukcí. Po ukončení letního drilu zhruba 
v polovině července následovaly individuální tréninky, na přelomu 
prázdnin se hráči sešli konečně i na ledě. V průběhu srpna absolvo-
vali celkem osm přípravných utkání, z nichž šest vyhráli, a v září se 
zúčastnili také Memoriálu Gabora Ocskaye ml. v Szekesfeherváru, 
kde se tým umístil na třetím místě. Přípravy hokejistů na novou 
sezonu však ovlivnila již zmíněná rekonstrukce ČEZ Arény. V před-
závodním období totiž neodehráli jediný zápas na ledě, kde nyní 
hrají ligu. Poprvé vyjeli na domácí led až ve středu před prvním 
zápasem. Připravovali se však naplno a jejich hlavním cílem je 
play-off.“

V jakém složení je nyní vítkovický tým? Kolik hráčů po uply-
nulé sezoně odešlo a kolik přišlo? 

„Odešli útočníci Juraj Štefanka, Juraj Sýkora, Petr Pohl a Peter 
Húževka a obránci Ctirad Ovčačík a Jaroslav Koma. Kariéru defi-
nitivně ukončil také Pavel Trnka. Tým opustili velcí hráči, kteří hráli 
často oslabení, ty se ale trenérům podařilo nahradit sice menší-
mi, ale na druhé straně zase hbitějšími hráči. Posilami jsou Ru-
dolf Huna (útočník HC Lev Poprad), Ondřej Roman (útočník San 
Antonio Rampage – AHL), Michal Barinka (obránce HC Fribourg-
-Gottéron), Vladimír Svačina (útočník HC AutoFinance Poprad) 
a Radim Hruška (útočník HC Kometa Brno). A jak řekl Mojmír 
Trličík, hlavní trenér A mužstva, věříme a doufáme, že Rudo Huna 
a Ondřej Roman naváží na své předchozí výkony. Že Rudo bude 
patřit k nejproduktivnějším útočníkům a že ze spolupráce s Ondře-
jem Romanem a z jeho finálních přihrávek budou profitovat ostatní 
hráči. Mistra světa z roku 2010 Michala Barinku snad není ani nut-
né představovat.“ 

V tuto chvíli je již potvrzena výluka kanadsko-americké 
NHL, přijdou do HC VÍTKOVICE STEEL posily?

„Prvním ohlášeným a již i potvrzeným hráčem Vítkovic je vítěz 
Stanley Cupu z roku 2004 Pavel Kubina, bývalý hráč Tampy a na-
posledy Philadelphie Flyers. S Pavlem Kubinou bylo vedení klubu 

domluveno již několik týdnů dopředu a v současné chvíli je oficiál-
ně zapsán i na soupisku A mužstva a je tak právoplatným hráčem 
týmu. S výpomocí Pavla Kubiny je ale spojena komplikace v podo-
bě patnáctizápasového distancu z roku 2005 za porušení dobrého 
jména české extraligy. V tuto chvíli si tak Kubina bude muset odpy-
kat celý trest, zatím. Pozitivem je, že Kubina byl dopsán na soupis-
ku Vítkovic už před zahájením extraligy, a tudíž po nedělním utkání 
bude mít ze svého trestu „umazána“ už čtyři utkání. Intenzivně klub 
jedná i s dalšími hráči. Roman Polák také dopředu přislíbil výpomoc, 
nyní se dořešují detaily. Filip Kuba ještě se svým rozhodnutím váhá, 
ale je reálné, že by mohl být k dispozici. Tomáš Fleischmann je 
v podobné pozici jako Filip Kuba. Bohužel u Rostislava Olesze nám 
v tom brání jeho zdravotní stav. Až se dá do pořádku, tak se musí 
v prvé řadě hlásit v Chicagu a pak bychom se teprve mohli o ně-
čem bavit. Jde o hráče, kteří mají k Vítkovicím určitý silný vztah. Ti, 
o nichž byla zmínka, trénují přes léto ve Vítkovicích už několik roků, 
hráči z týmu je znají, navíc jsou patrioty. Byli by pro nás pomocí.“

A na co se mohou těšit v rámci letošní sezony fanoušci?
„Tak především na nové prostředí, upravené tribuny i zázemí, to 

vše by mělo prospět divákům a samozřejmě také atmosféře na 
domácích utkáních. Ti, co byli už na prvním domácím zápase se 
Zlínem, určitě potvrdí, že změny jsou zásadní a ku prospěchu. Prá-
vě lepší divácké zázemí až pro 10 157 sedících diváků a především 
zajímavý a kvalitní hokej by mohly přilákat do ČEZ Arény spous-
tu fanoušků, v což vítkovičtí hokejisté doufají. A věří také, že se 
o mohutnou podporu vlastních fanoušků budou moci opřít. Jednot-
né vstupné je 130 korun, permanentní vstupenku na základní část, 
včetně případného play-off, lze zakoupit za 2700 korun. V prodeji 
už je také nová kolekce různých druhů trik, mikin a je připraven 
i nový druh šály na hokejovou sezonu 2012/2013. A stejně jako 
každý rok jsme ještě před zahájením sezony uspořádali velkolepý 
křest nového dresu HC VÍTKOVICE STEEL, který letos proběhl 
v sobotu 8. září v OC FORUM Nová Karolina.“

Lenka Hatlapatková

Mistrovství světa v Thajsku
Ve dnech 4. až 11. září se v thajském městě Pattaya uskuteč-

nilo Mistrovství světa juniorů a juniorek v zápase řeckořímském 
a ve volném stylu 2012, kterého se zúčastnili zápasníci ze 
76 států. Českou republiku zde reprezentoval v zápase 
ve volném stylu v kategorii do 74 kg i vítkovický zápasník 
Marek Barva, který byl Svazem zápasu ČR nominován 
jako jediný volnostylař. Náklady na pobyt však nehradil 
svaz, ale oddíl zápasu TJ Sokol Vítkovice. Marek, v je-
hož váze se o titul mistra světa utkalo 36 zápasníků, sice 
nezabodoval, ale určitě si z mistrovství odnesl cennou 
zkušenost.

Mezinárodní turnaj v Prievidzi
V sobotu 15. září se v Prievidzi uskutečnil mezinárodní turnaj 

mládeže v zápase ve volném stylu. Turnaje se zúčastnilo 117 zá-
pasníků ze 16 oddílů Slovenska, České republiky, Bulharska 
a Srbska. Z pěti vítkovických zápasníků se ve věkové katego-
rii přípravek umístil ve váze do 30 kg na 3. místě Jirka Dušek. 
Ve stejné kategorii obsadil 4. místo Jirkův bratr Lukáš. Dále 
na 5. místě ve váze do 66 kg v kategorii starších žáků skončil 
Ludvík Nález. Šestý v kategorii mladších žáků ve váze do 
44 kg byl Šimon Kopřiva a devátý v kategorii starších žáků 
ve váze do 53 kg Tomáš Segeč.

Roman Piskoř, TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
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Strážci zákona informují

Vaše zdraví

Všimněte si!

Den otevřených dveří  
v Magnolii

Ve středu 10. října proběhne v Domově 
Magnolie v rámci Týdne sociálních služeb 
den otevřených dveří. V době od 9 do 17 
hodin se mohou zájemci seznámit s cho-
dem domova i s jeho interiérem, věnovat 
se jim budou pracovnice domova.

Monika Stehlíková,
sociální úsek Domova Magnolie

Zveme vás na dětské  
dopravní hřiště

V úterý 16. října zveme děti a širokou veřejnost na 
akci, která se bude konat na dětském dopravním hřišti 
v ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze. Začátek akce je 
naplánován na 13. hodinu, ukončení pak na 16.30 
hod. Strážníci úseku prevence připravují zajímavý 
program, který je vhodný pro děti ve věku od 3 do 15 
let. Mohou si vyzkoušet jízdu zručnosti na jízdním kole 
nebo koloběžce i všeobecný znalostní test z oblasti 
BESIP, zasoutěží si ve znalosti dopravního značení  
i zdravovědy. Je to jedna z posledních letošních mož-
ností k využití dopravního hřiště, které se pro veřejnost 
od listopadu na zimní období uzavírá. Jeho brány se 
pak znovu otevřou až na jaře příštího roku. V souladu 
s provozním řádem dopravního hřiště musí být děti ve 
věku 3 až 6 let v doprovodu osoby starší 18 let. Dětem, 
které nemají vlastní kolo či jiný „dopravní prostředek“, 
zapůjčíme zdarma kola, koloběžky nebo odrážedla  
i bezpečnostní přilby. V případě nepříznivého počasí 
se akce nekonají.

Letošní tisící porod
Personál porodnicko-gynekologického oddělení Vítkovické nemocnice  

v srpnu slavil svůj letošní tisící porod. Důvodem k oslavě se stalo děvčátko 
jménem Nela, které se v nemocnici narodilo v pátek 31. srpna v 17.45 hodin. 
Holčička měla téměř ukázkové míry 3150 gramů a 51 centimetrů.

Fakultní nemocnice představila nový  
informační systém

Maximálně přehledný orientační systém, podobný tomu, jenž známe na-
příklad z mezinárodních letišť, byl vybrán, aby lehce a jednoduše prováděl 
pacienty i návštěvníky poliklinikou Fakultní nemocnice Ostrava. „Po před-
chozích zkušenostech a po probrání různých návrhů jsme zvolili jednoduchý 
systém s velkými písmeny, bez složitých barevných efektů. Šlo nám o to, 
aby se konečný uživatel, tedy návštěvník objektu, co nejlépe orientoval,“ říká 
Tomáš Oborný, tiskový mluvčí nemocnice. „Změny značení v poliklinice na-
vazují na inovaci orientačních prvků v celém areálu nemocnice, kde přibudou 
mapy, které návštěvníkům usnadní orientaci v poměrně rozlehlém prostoru 
nemocnice.“                       -gl-

Bezplatný kurz pro veřejnost
Městská policie zve na další letošní bezplatný kurz 

pořádaný v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Kurz 
s názvem Nebezpečný internet se koná ve středu 
31. října od 16 hodin v budově v ulici Hlubinské 6  
v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské policie).

Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeobrana  
a také tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti 
účastníků kurzu. Bližší informace na tel. 599 414 165, 
950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické pošty 
na adrese info@mpostrava.cz. Není potřeba se pře-
dem na kurz přihlašovat.

Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava


