
Tři králové 
Tříkrálová sbírka 2012 bude v rámci 

Ostravy a okolí probíhat ve dnech 1. až 14. 
ledna 2012. Této celorepublikové akce, kterou 
na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita České 
republiky, se pravidelně zúčastňuje také Charita 
Ostrava ve spolupráci s partnerskou Charitou sv. 
Alexandra.
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Zápis do první třídy

PF 2012
Čtenářům vítkovického zpravodaje přejeme poklidné vánoční 

svátky prosvícené harmonií a láskou a nový rok plný optimis-
mu a odhodlání. Ať v něm nechybí zdraví, štěstí, pohoda, ať 
se na svět kolem sebe dokážete dívat s nadhledem a hlavně  
s humorem. Stará dobrá pravda totiž praví, že s úsměvem jde 
všechno líp!

Za redakci vedoucí redaktorka zpravodaje Lenka Gulašiová

Základní škola Šalounova zve 
rodiče s dětmi narozenými od 
1. září 2005 do 31. srpna 2006 
k zápisu do první třídy. 

V pondělí 16. ledna 2012 pro-
běhne od 13 do 17 hodin v přízemí 
Střední odborné školy Ahol zá-
pis pro odloučené pracoviště ZŠ 

Halasova s výukovým programem 
pro děti se studijními předpoklady. 

Zápis do první třídy v ulici 
Šalounova 56 proběhne v úte-
rý 17. ledna 2012 od 12 do 16 
hodin. Děti si zde mohou vybrat 
z osmnácti zájmových kroužků, 
čeká je plavecký výcvik, v rámci 

výuky se naučí pracovat s počíta-
či, k dispozici je interaktivní tabule, 
pedagogové pracují s moderními 
metodami výuky. 

Rodiče by s sebou měli k zápi-
su vzít rodný list dítěte, průkazku 
zdravotní pojišťovny a svůj občan-
ský průkaz.                -red-

Do Vítkovic přišel Mikuláš
Nádherný podvečer plný rozesmátých a šťast-

ných dětí s očima plnýma důvěry a naděje. Tak 
nějak to vypadalo v pondělí 5. prosince v Roth-
schild Palace ve Vítkovicích, kam  toho dne dorazil 
Mikuláš s čerty a anděly, aby se dětí přeptal, zda 
byly celý rok hodné a zda si zaslouží jeden z balíč-
ků připravených pro ně na pódiu velkého sálu. 

Děti, které se ještě před chvíli zalykaly smíchem 

nad kousky dvou rozpustilých klaunů, jsou ztichlé, 
špitají si s rodiči a některé si ani samy pro nadílku 
jít nechtějí. „Já nezlobím! Ani doma, ani ve školce,“ 
ujišťuje pětiletá Lucinka své okolí ještě dřív, než 
se vypraví za Mikulášem. Aby se k němu dostala, 
musí projít kolem čertice řinčící řetězem. Té se ale 
bát nemusí…  

Pokračování na str. 2

Zimní Vítkovice na snímku Karola Hercíka.
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Do Vítkovic přišel Mikuláš
Pokračování ze str. 1

„Jsem rád, že mikulášská, připravená naší Komisí školství, kultury, tě-
lovýchovy a sportu ve spolupráci s Radou městského obvodu Vítkovice, 
oslovila tolik vítkovických rodin a že se program dětem i rodičům zjevně 
líbí,“ komentoval sál plný lidí starosta Petr Dlabal, který se společně 
s mnoha svými kolegy Setkání s Mikulášem ve Vítkovicích účastnil. 

Úřad městského obvodu Vítkovice nejenže hradil náklady na nájem 
sálu a program, ale také přispěl na každý balíček částkou 30 korun. Při 
pohledu na rozesmáté děti, které se v doprovodu spokojených rodi-
čů vracely potemnělými vítkovickými ulicemi, vyzdobenými vánočními 
motivy, do svých domovů, bylo jasné, že to byla velmi dobře vložená 
investice!   -gl-        Foto: Jiří Zerzoň

Někteří z vycházkářů přijali pozvání do knihovny v Kutuzovově ulici, kde se Vítkovičtí sešli na podvečeru „My, co tu žijem pospolu“.

Pátek 2. prosince 2011 byl velmi chladný 
a větrný. Přesto na plánovanou vycházku 
přišlo čtrnáct vycházkářů. Přivítal nás vá-
noční strom na náměstí, který zde právě 
ten den vztyčili. Překvapením bylo, že jsme 
šli do nemocnice! Ano, tentokrát jsem jim 
povídala o historii vítkovické nemocnice. 

Byli jsme ohlášeni, přesto jsme budili po-
zornost. Povídala jsem o klášterní škole 
a kapli, které zde byly, o prvním krásném 
vstupu do nemocnice z Mírové ulice, o po-
žární nádrži s červenými i zlatými rybkami. 
Historie této první závodní nemocnici na 
evropském kontinentu je stejně zajímavá 

jako vše ve Vítkovicích. Je dobře, že snahy 
o její likvidaci před rokem 2000 se nepoda-
řily. No ano, vždyť nad ní bdí Blahoslavená 
Marie Antonína, jíž lze spatřit v 1. poschodí 
ve slepém okně „U-Hausu“ stojícího před 
nemocnicí.     Text: Lenka Kocierzová

Foto: Karol Hercík

Třídy s nadanými dětmi slaví své první úspěchy!
Hodina angličtiny již od první třídy a ve 

druhé třídě dokonce dvě hodiny angličtiny. 
Tak to je jen nepatrná část výhod, na které 
mají nárok děti tříd pro žáky se studijními 
předpoklady při ZŠ Šalounova. 

„Oproti jiným dětem, které začínají ob-
vykle na základních školách s angličtinou 
až od třetí třídy, jsou tyto děti velmi dobře 
připraveny. Od třetí třídy se v rámci hodi-
ny informatiky navíc začínají seznamovat 
také s počítači a od šesté třídy budou moci 
v rámci povinně volitelných předmětů studo-
vat ekonomiku řízení a podnikání,“ popisuje 
nesporné výhody těchto tříd, které byly po-
prvé otevřeny ve školním roce 2010/2011, 
ředitelka Základní školy Šalounova Libuše 
Hermannová. Obrovským přínosem je také 
nízký počet dětí ve třídě, který se nyní po-
hybuje okolo 13 žáků a nepřesáhne hranici 
20 žáků. Učitelka společně s asistentkou 
tak mají mnoho času se dětem věnovat 
i individuálně. A to i v rámci družiny, kde 
mohou děti navštěvovat kroužek flétny. 
Během prvního roku se zdokonalily natolik, 
že vystupovaly dokonce na Petropavlovské 
pouti. 

„Jde bez nadsázky o školu rodinného 
typu, kde je velmi dobře nastavena i spo-

lupráce a komunikace s rodiči. Děti jsou 
díky této péči více samostatné a relativně 
brzo se naučí i samostatně studovat a psát 
úkoly,“ pokračuje paní ředitelka, která pou-
kazuje na fakt, že již nyní je u některých dětí 
vidět, že mají skutečně velmi dobré studijní 
předpoklady. „Všechny děti, které se sem 
dostanou, jsou velmi šikovné, jejich výkony 
jsou vyrovnané a jsme rádi, že se jim u nás 
líbí,“ dodává paní Hermannová. Mezi nada-
nými žáky je i pár velmi chytrých rómských 
spolužáků, u nichž je vidět, že rodinám 
na jejich vzdělání opravdu záleží. Někteří 
z nich patří dokonce k premiantům třídy  
a není to náhoda. Děti se totiž do speciální 
třídy dostanou pouze na základě přijímacích 
testů, u nichž nechybí ani školní psycholož-
ka. „Testy nejsou nijak složité, jde přece 
jen o budoucí prvňáčky, takže je nechceme 
zastrašit. Ale na základě těchto testů jsme 
schopni rozpoznat, zda dítě studijní před-
poklady má nebo ne. Důraz klademe i na 
rodinné zázemí. Děti, zvlášť v těch prvních 
ročnících, velmi potřebují pomoc rodičů.“ 

Třídy pro žáky se studijními předpoklady 
jsou součástí odloučeného pracoviště 
ZŠ Šalounova, které je nyní v pronajatých 
prostorách Střední odborné školy Ahol, 

kde je také družina a jídelna. Tyto prosto-
ry jsou upravené a díky příspěvku ÚMOb 
Vítkovice také velmi moderně vybavené. 
V roce 2012/2013 by měly být třídy pro děti 
se studijními předpoklady přestěhovány 
do nově rekonstruovaných prostor bý-
valé ZŠ Speciální v ulici Halasově, kde 
bude zřízena i družina a samozřejmě bu-
dou mít žáci nadále možnost navštěvovat 
jídelnu SOŠ. V této škole se bude nachá-
zet pouze devět těchto tříd, tím si škola za-
chová statut školy rodinného typu. „V tuto 
chvíli je již projekt rekonstrukce schválen  
a stavba by měla proběhnout v první polovi-
ně roku 2012 tak, aby v září byly nové třídy 
pro tyto nadané děti připraveny,“ vysvětluje 
situaci Marie Braková, vedoucí odboru fi-
nancí, rozpočtu a školství městského obvo-
du Ostrava-Vítkovice. 

Máte nadané dítě? Přáli byste si, aby 
ho škola bavila a aby studovalo se stejně 
nadanými dětmi? V tom případě neváhejte  
a přiveďte svého syna nebo dcerku na zápis. 
Prostory třídy i družiny si můžete prohléd-
nout po dohodě s vedením ZŠ Šalounova 
kdykoli i během vyučování.  Kontakt na: 
www.zssalounova.cz nebo telefonicky na 
čísle 596 614 537.       -hal-

Předvánoční Vítkovice

http://www.zssalounova.cz
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Slovo starosty

Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.            Goldoni

Aby se nám tu dobře žilo

Rok 2011 se ne-
zadržitelně chýlí 
ke svému závěru. 
Ohlédneme-li se 
za ním, myslím, že 
Vítkovicím přinesl 
mnoho dobrého. 
Rozpočet, který 
jsme si na toto obdo-
bí stanovili, se nám 
podařilo dodržet a 

v jeho rámci proběhlo mnoho rekonstrukcí 
a oprav. O většině z nich jsme průběžně in-
formovali v našem zpravodaji, v němž jsme 
také věnovali pozornost stavbám provádě-
ným v programu IPRM. Občany Vítkovic 
bude určitě zajímat, že během roku 2011, 
do konce listopadu, bylo v rámci programu 
IPRM proinvestováno zhruba 49,611 milio-
nu korun. Tyto prostředky jsme investovali 
například do regenerací bytových domů 
Sirotčí 39A, Štramberská 6, Zengrova 12 
a do revitalizací veřejných prostranství, 
chodníku a komunikace v ulici Prokopa 
Velikého.

Podařil se nám také posun v oblasti ná-
jmů. Na začátku roku jsme si předsevzali 
regulovat nájemné tak, aby všichni nájem-
níci v jednom domě platili stejné nájemné za 

Další změny v sadu Jožky Jabůrkové

Mikuláš na autoburze
Děti, jež doprovázely rodiče na nedělní vítkovickou autoburzu, čekalo překvapení v po-

době čerta, který je tahal do pytle, ale nabídl jim i házení uhlím do kotle. S andělem zdo-
bily vánoční stromeček, a když řekly Mikulášovi básničku či zazpívaly písničku, dostaly 
balíček sladkostí a hračku. Maminky doprovázející děti měly vstup zdarma a tatínkové 
mohli ochutnat čertovu pálenku.           -gl-

V průběhu letošního roku se tvář sadu 
Jožky Jabůrkové opět o něco více rozjasni-
la. „Povedlo se nám instalovat další sochu, 
tentokrát sochu medvídků u letos nově re-
konstruovaného dětského hřiště,“ připomíná 
letošní změny místostarosta Leoš Adamík  
a oceňuje fakt, že se akademickému so-
chaři Miroslavu Rybičkovi, autorovi původ-
ních medvídků, které ještě mají vítkovičtí 
patrioti v paměti, podařilo najít původní 
model a současně byl ochoten tuto sochu 

vytvořit ještě jednou. „Medvídci jsou díky tomu dokonalou replikou  
a zaslouženě přitahují pozornost dětských i dospělých návštěv-
níků parku.“

Zatímco na jedné straně se vedení obvodu snaží park co nejvíce 
zvelebovat, na straně druhé se potýká s bujícím vandalismem, 
ničením zařízení sadu a s množstvím odpadků. „I proto jsme zří-
dili funkci správce parku,“ zdůvodňuje místostarosta krok, od kte-

rého si vedení vítkovické radnice slibuje lepší udržování čistoty  
a pořádku v parku a také větší péči o květinové záhony a veške-
rou zeleň. 

Leoš Adamík připustil, že vedení radnice zvažovalo také vari-
antu večerního uzamykání sadu. „Uvědomujeme si však, že prů-
chod přes park využívá v nočních hodinách hodně lidí, kteří jím 
například procházejí po odpolední směně nebo jím spěchají na 
směnu noční. Kromě toho osoby, které budou chtít v parku v noci 
být, zamčená brána nezastaví…“

Sad Jožky Jabůrkové čekají další pozitivní změny. „Podali jsme 
žádost o financování  projektu na další regeneraci parku a dosad-
bu dřevin. Pokud bude úspěšná, bude to další posun v renovaci 
parku. Pokud ne, budeme pokračovat pomaleji z vlastních zdro-
jů,“ pokračuje místostarosta a dodává, že do areálu velmi dobře 
zapadla lezecká věž, která měla v době stavby mnoho oponentů. 
„Výrazně oživila park, chodí sem mnoho lidí i z okolních měst. 
Věž společně s rekonstruovanou budovou, kde je vnitřní lezec-
ká stěna a sociální zázemí, podporuje návštěvnost parku.“  -gl-

metr čtvereční. V mnoha domech je totiž výše 
nájemného u obecních bytů různá, například 
podle toho, jak se lidé podíleli na opravách 
bytu, což jim umožnilo platit nižší nájemné. 
Stává se, že v jednom domě je rozdíl nájem-
ného za metry čtvereční u některých bytů až 
dvojnásobný. To chceme do budoucna srov-
nat. V rámci zmíněných šetření jsme mimo 
jiné zjistili, že v domech v ulici Ocelářské, 
kde po povodních v roce 1997 proběhly re-
konstrukce domů díky rozsáhlým dotacím, je 
třeba na základě smlouvy o poskytnutí dota-
cí nájemné snížit. Myslím, že pro obyvatele 
domů to byla pozitivní zpráva.

Bohužel, vzhledem k celkové finanč-
ní situaci nejen v Ostravě, ale také v celé 
republice, se nám nedaří plnit plán, který 
jsme si předsevzali, tak rychle, jak bychom 
si přáli. Ale věřím, že většina občanů se na 
danou situaci dívá podobně jako já, pozitiv-
ně. Život je barevnější, když se člověk do-
káže radovat i z maličkostí, které se pove-
dou, z každého krůčku kupředu. A v našem 
případě rozhodně jen o maličkosti nešlo.  
O tom svědčí rekonstruované ulice i domy  
a množství společenských a kulturních 
akcí, které pro naše občany pořádáme.  
O tom, že to vše lidé pozitivně vnímají, 
svědčí jejich časté vstřícné reakce, které 
jsou pro nás příjemnou zpětnou vazbou.

Také mne těší, když od mnoha lidí, přede-
vším majitelů firem sídlících ve Vítkovicích, 

slyším chválu na velmi dobrou spolupráci 
s pracovníky naší radnice. Žadatelé, kteří 
přicházejí mimo úřední dny, jsou totiž mile 
překvapeni ochotou našich zaměstnanců 
přizpůsobit se jejich potřebám a časovým 
možnostem. Cením si vstřícného jednání 
našich pracovníků a velmi je vítám. Úřední 
dny jsou velmi užitečné, občané se mohou 
spolehnout na to, že v tu dobu budou jejich 
záležitosti vyřízeny, ale ne každý návštěv-
ník radnice má volno pouze v úředně sta-
novených termínech… Věřím, že podobně 
vstřícné jednání bude na naší radnici pravi-
dlem i v roce příštím.

Do nového roku občanům Vítkovic přeji 
nejen dobré zkušenosti s lidmi z radničního 
týmu, ale především klid a pohodu. Pomohlo 
by, kdyby život na Ostravsku přestal být tak 
uspěchaný, kdyby lidé měli možnost zpo-
malit, více se věnovat svým blízkým a sami 
sobě. Měli by také mít čas zamyslet se nad 
uplynulým rokem, zhodnotit to dobré i méně 
povedené, uvažovat nad tím, čeho by chtěli 
dosáhnout v roce příštím. Lidé mají mít přá-
ní, vize a touhy, neměli by stagnovat, ale 
měli by jít stále dál. Nestačí spokojit se s tím, 
čeho jsme už dosáhli, je třeba plánovat, 
uskutečňovat, směřovat k lepšímu životu… 
Proto všem přeji, ať rok 2012 je příjemný ve 
všech směrech, ať je naplněn pevným zdra-
vím, láskou, pohodou, úspěchem a štěstím!

Petr Dlabal, starosta obvodu Vítkovice



Střední zdravotnická škola v Ostravě-Vít-
kovicích spolupracuje s obcí Vítkovice již od 
roku 1933, kdy byla zřízena jako státní ško-
la, ovšem ještě pod jiným názvem. V roce 
2013 tedy SZŠ oslaví již osmdesát let od 
svého založení. 

„Samotná vzdělávací instituce prošla 
během svého vývoje mnohými změnami. 
Jednou z těch nejdůležitějších byl i vznik 
Vyšší odborné školy zdravotnické, která 
se stala součástí SZŠ. Největší zásluhu na 
jejím vzniku měl ředitel Zbyněk Vavrečka, 
který školu vedl do roku 2004,“ vysvětluje 
současná ředitelka školy Iva Pelikánová, 
pod jejímž vedením prochází SZŠ trans-
formací oborové struktury a stává se tak 
otevřenou evropskou školou vzdělávající 
pracovníky nelékařských profesí v Morav-
skoslezském kraji, školou s ojedinělými 
studijními programy a zahraniční spoluprací 
s Německem a Švýcarskem. 

V letošním školním roce studuje na SZŠ 
v pěti čtyřletých programech, které budou 
ukončeny státní maturitní zkouškou, cel-
kem 663 žáků zdravotnické lyceum a obo-
ry zdravotnický asistent, nutriční asistent, 
laboratorní asistent a asistent 
zubního technika. Na Vyšší od-
borné škole pak v tříletých pro-
gramech ukončených absolutori-
em a získáním titulu diplomovaný 
specialista studuje 473 studentů 
denního a kombinovaného studia 
- diplomovaná všeobecná sestra, 
diplomovaný zubní technik, diplo-
movaný nutriční terapeut a diplo-
movaný farmaceutický asistent.  
Teoretická i praktická výuka pro-
bíhá ve třech budovách, z nichž 
se jedna, právě SZŠ, nachází  
v ulici Jeremenkově ve 
Vítkovicích. Kromě těchto pro-
stor využívá instituce k realiza-
ci odborné praxe více než 400 
odborných pracovišť v celém 
Moravskoslezském kraji. 

„Absolventi nacházejí uplatnění 
ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních, domovech důchodců, 
laboratořích, hospicích v Morav-
skoslezském kraji, i mimo něj, 

ale také v zahraničí, kde jsou kvalifikova-
ní pracovníci nelékařských povolání velmi 
žádaní. Absolventi obou institucí mohou 
pokračovat v akademickém studiu na vy-
sokých školách i v zemích Evropské unie,“ 
pokračuje Iva Pelikánová a dodává: „Naše 
škola spolupracuje s městským obvodem 
Ostrava-Vítkovice již dlouhá léta především 
na kulturních akcích jako Petropavlovská 
pouť, Den zdraví, Studentský den, organi-
zace Univerzity volného času na SZŠ nebo 
na Maturitním plesu SZŠ, který mimocho-
dem bude probíhat v lednu 2012. Finančně 
se společně podílíme také na aktivitách 
vedoucích k inovaci budovy chráněné pa-
mátkovým úřadem. Je již zastaralá, ale má 
svou charismatickou, originální podobu, 
která si zaslouží uchování pro následující 
generace. Ráda bych proto touto cestou 
poděkovala za kvalitní spolupráci nejen 
vedení obvodu Ostrava-Vítkovice, ale také 
pedagogickým i nepedagogickým pracov-
níkům školy, kteří se podílejí svým kvalitním 
působením na rozvoji školy. Všem patří 
přání klidného nového roku 2012 a mnoho 
zdraví a úspěchů.“        Lenka Hatlapatková
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Ze života našich škol Setkání maminek v mateřské škole
Ve vítkovické knihovně proběhl 8. pro-

since vánoční jarmark, na kterém si ná-
vštěvníci mohli koupit vánoční dekorace  
a výzdobu. 

Ale co jarmarku předcházelo? Letos se 
naše maminky domluvily, že nám s výrob-
ky pomohou. Sešly jsme se společně na 
celé odpoledne a o nápady nebyla nouze. 
Jedna maminka nám předvedla zajímavou 
techniku pletení z papíru a samozřejmě 
nás naučila, jak zhotovit nevšední výrobky. 

V příjemné atmosféře s pohoštěním nám 
pod rukama vznikaly vánoční stromečky, 
adventní věnce nebo ozdoby na stromeček. 
Samozřejmě jsme se i dostatečně nasmály, 
protože ne každé se tvořivost dařila, jak by 
si představovala.  Nakonec jsme vše zvlád-
ly a byly se svými výtvory spokojeny. Toto 
setkání s maminkami bylo první, ale ne 
poslední. Moc se těšíme na další, ani jsme 
netušily, jak šikovné a nápadité maminky 
máme.       Kolektiv MŠ Erbenova

Učeň roku 2011 
Žákyně druhého ročníku oboru vzdělání ku-

chař-číšník Ahol - Střední školy gastronomie, 
turismu a lázeňství Nikol Štefanová byla oce-
něna v celorepublikové soutěži Učeň roku 
2011. Plaketu a věcný dar za výborné stu-
dijní výsledky a další mimořádné školní ak-
tivity převzala v pátek 4. listopadu v Senátu 
Parlamentu České republiky v Praze, kde 
proběhlo slavnostní vyhlášení s předáním 
ocenění nejlepším žákům. Soutěž o nejlepší 
učně každoročně připravuje Sdružení sou-
kromých škol Čech, Moravy a Slezska pod 
záštitou 1. místopředsedy Senátu Přemysla 
Sobotky.      Marie Adamová

Bez obav – zvládnu to
V rámci projektu „Bez obav - zvládnu 

to“ se v sobotu 5. listopadu zúčastnily děti 
z dětských domovů Hrabová, Lichnov  
a Budišov nad Budišovkou vzdělávací 
akce na téma Animační činnosti v ces-
tovním ruchu. Ahol - Střední škola gastro-
nomie, turismu a lázeňství v Ostravě-Vít-
kovicích pro ně zorganizovala návštěvu 
hvězdárny a planetária Johanna Palisy 
v Ostravě-Porubě a Památníku II. světové 
války v Hrabyni. Děti si také vyzkoušely 
hru Geocaching. Po rozšifrování souřad-
nic pomocí získaných informací v plane-
táriu hledaly pomocí GPS navigace kra-
bičku zvanou cash. Děti se tak seznámily 
s celosvětovou hrou, která si získává stále 
více příznivců. Projekt „Bez obav - zvlád-
nu to“ však tímto sobotním dnem zdaleka 
nekončí. Už teď se děti z dětských domo-
vů mohou těšit například na kurz italské 
kuchyně či dekorativní vyřezávání ovoce 
a zeleniny.              Dana Kowalská

Střední zdravotnická škola se připravuje na 80. narozeniny
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Tanec je
jeho život…

Čtyři tituly mistra České republiky druž-
stev v latinskoamerických tancích, dva titu-
ly vicemistra Slovenské republiky družstev 
v latinskoamerických tancích, trojnásobný 
finalista mistrovství ČR v latinskoameric-
kých tancích, semifinalista a finalista me-
zinárodních tanečních soutěží IDSF a vítěz 
mnoha pohárových soutěží a festivalů. To 
je jen několik ukázek z největších úspěchů 
vítkovického rodáka Petra Poláka. 

„K tanci mě přivedli rodiče, otec byl sám 
v mládí také tanečník. Základní baletní po-
hybovou průpravu jsem absolvoval jako 
dvanáctiletý v Základní umělecké škole 
Leoše Janáčka ve Vítkovicích, pak již ná-
sledovaly skutečné latinské a standardní 
kroky v taneční škole Trend,“ vzpomíná 
na své začátky Petr, který vyrůstal pod 
vedením nejlepších trenérů a učitelů tance 
nejen u nás, ale i v zahraničí. Následova-
ly další taneční kluby a dva roky tancoval  
i pod hlavičkou Slovenského tanečního sva-
zu. Své poslední účinkování v ostravských 
klubech završil v jednom z nejúspěšnějších 
tanečních klubů TJ Sokol Vítkovice, oddílu 
Akcent Ostrava. Ještě donedávna zde pů-
sobil jako reprezentant, trenér a učitel na-
stupující generace mladých tanečníků. Pod 
jeho vedením a díky způsobu, jakým při-
stupuje k učení a trénování dětí, mládeže 
a dospělých, vyrostla spousta úspěšných 
tanečních párů. Za deset let zkušeností  
a praxe v oblasti výuky společenského tan-
ce rovněž trénoval a vychovával tanečníky 
v mnoha tanečních klubech a školách po 
celé České republice, jako např.: TŠ ZITA 
Mladá Boleslav, TK QUICK Olomouc, TK 
ISIS Přerov a další…   Působil jako spolu- 
trenér mistrů Maďarska profesionálů v lati-
ně pro rok 2010. I nadále se věnuje profe-
sionálně tanci, tentokrát však za hranicemi 
naší země.  A co Petrovi tanec dal a vzal? 
„Věnuji tanci každou volnou chvilku, ale ur-
čitě mohu říci, že mě obohatil. Naučil jsem 
se správnému držení těla, sebekontrole, 
trpělivosti, koncentraci, disciplíně a díky 
pravidelným tréninkům jsem také stále po 
fyzické i psychické stránce v dobré kondici. 
Poznal jsem spoustu nových přátel a míst 
po celém světě.“        -hal-

Mezinárodní festival adventních a vánočních 
zvyků, koled a řemesel Souznění

Třináctý ročník festivalu Souznění se bude, podobně jako v minulých letech, konat po-
slední adventní víkend na několika místech Moravskoslezského kraje, k nimž patří ta-
ké Ostrava. Letos od 15. do 18. prosince nabídne multižánrové koncerty a vystoupení 
uměleckých souborů v zajímavých prostorách, doprovodné výstavy, ukázky uměleckých 
řemesel, filmovou projekci a chybět nebude ani slavnostní mše svatá. Více informací na 
www.souzneni-festival.cz. 

Je to velmi zvláštní, kam všude 
mne v životě Vítkovice už zavedly a 
jak na sebe některé mé vítkovické 
příběhy navazují. Někdy vás něco 
provází celý život a minete to, ale 
moje kruhy se začínají zavírat...

Jednoho dne byl před konáním 
kulturní komise na radnici jeden 
z rodáků a patriotů a kuli jsme 
pikle, jak bychom dali vítkovické 
pamětníky dohromady. V euforii 
krásné akce se otevřely dveře  
a radniční informátor mi přivedl 
dvě turistky. Dala jsem jim průvod-
ce Vítkovicemi a vydala se s nimi 
oběhnout co nejvíce z vítkovic-
kých budov. Prošly jsme náměstí, 
kolem zámečku a pohlédly na Dolní oblast 
Vítkovic. Padly jsme si do oka, našly spo-
lečnou známou… A navíc se ukázalo, že 
jedna z turistek je manželkou pana Jiřího 
Wintra Neprakty.  Dámy totiž byly na verni-
sáži jeho děl na Slezskoostravském hradě!  

 Život mne naučil chytit příležitost za pa-
česy, a tak jsem při první cestě do Prahy 
zavítala do střešovické vily. Byla jsem přiví-
tána se zvědavostí a přívětivostí.  Vysypala 
jsem ze sebe novinky, které by pana Wintra 
mohly zajímat, zasmáli jsme se, zavzpo-
mínal na výstavy v Ostravě… Od té doby 
tam mé kroky vedly několikrát. Se zákusky, 
které miloval stejné jako já, a s červeným 
vínečkem jsem strávila pár hodinek s člově-
kem, jenž mne provázel od dětství obrázky 
v Dikobraze, Kopytem a Mňoukem a dalšími  
v knihách, které jsou v mých knihovnách.

Co bylo ale nejúžasnější? Při vyprávění 
o Kadlíně na Mělnicku a o mé práci tam re-
alizované mi bylo nabídnuto, zda bychom 
tam nechtěli vtipy pana Neprakty vystavit. 
A tak do dvou měsíců mohli návštěvníci 
Kadlínského léta spatřit na sedmdesát vtipů 
se zemědělskou tematikou. Vybírala jsem 
je z několika tisíců obrázků, paspartovala, 
strávila jsem tak s dílem Wintra a Švandrlíka 
desítky hodin. A stálo to za to, protože jsem 
dostala i svolení pro práci s jeho obrázkem 

v tvůrčí dílně pro kadlínské děti. Ty nám vy-
tvořily přes čtyřicet barevných variant vtip-
ného obrázku. Vyslechli jsme si také jed-
nu z povídek o autorovi v přednesu pana 
Aleše Morávka, bývalého herce Semaforu. 
Přijeli manželé Kopečtí, kteří dokumentují 
vše spojené s panem  Nepraktou, novinář 
Miroslav Sígl, který publikuje v Praze, a sa-
mozřejmě dnes už má přítelkyně, malířova 
manželka. Všem se v Kadlíně líbilo a začali 
být zvědavi i na „mé Vítkovice...“

Bohužel jsem zanedlouho dostala  
e-mail: Jiří Winter je v nemocnici, návštěvy 
vítá… Vezla jsem s sebou také Smějovy 
Figle, které malíř ilustroval, a které nejsou 
ani v jeho archivu. Koupila jsem Mozartovy 
koule, protože miloval marcipán jako já.  
A taky si na nich ten den pochutnal. Povídala 
jsem a povídala, drželi jsme se za ruce. Měl 
je velmi krásné, což nebývá u mužů časté, 
ruce, které celý život malovaly a měly lec-
cos za sebou. Naposled…

Na pohřbu 4. listopadu 2011 jsme se opět 
všichni, které jsem měla možnost z mis-
trova okolí poznat, v nové obřadní síni na 
Olšanských hřbitovech sešli, abychom se 
rozloučili.

Někdy vedle vás jdou celý život lidé, kte-
ří projdou a nic. Jiná setkání jsou krátká, 
ale silná, nezapomenutelná. A takové bylo  
i moje setkání s jedním z mála mužů, jichž 
si je možno vážit pro práci, kterou zanecha-
li. To jsou pro mne skuteční VIP...  A to byl 
Jiří Winter Neprakta.

Jsem tomuto setkání ráda a vím, že i mé 
přátelství s jeho manželkou bude pokračo-
vat a uvítám ji i u nás.

Lenka Kocierzová

Přes Vítkovice k Nepraktovi

http://www.souzneni-festival.cz/
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Knihovna pro vás Prosinec v knihovně
                           

 V knihovně proběhlo 2. prosince adventní setkání obyvatel 
Vítkovic My, co tu žijeme pospolu III, 5. prosince byla  v Galerii 
MaM zahájena výstava tvorby Růženy Vaškové pod názvem Cesta 
z Nigreda, která potrvá do 31. prosince. V úterý 6. prosince byly děti 
pozvány na tradiční mikulášskou nadílku s pestrým programem,  
8. prosince se konal Vánoční jarmark MŠ Prokopa Velikého.

 Ve čtvrtek 15. prosince je pro děti připravena výtvarná dílna 

Vánoční hvězda. Hvězdu ze sádrových obvazů si děti mohou vy-
robit  od 15 do 16 hodin.

 V pátek 16. prosince v 17 hodin se uskuteční Klavírní re-
citál Agáty Hypšové. Zazní skladby W. A. Mozarta, F. Chopina,  
B. Martinů, E. Suchoně a dalších skladatelů.

Srdečně zve a na setkání s vámi se těší 
Eva Chudejová a kolektiv knihovny

První vítkovický Studentský den
Na území našeho obvodu se nachá-

zí šest středních škol a od loňského roku 
i jedna škola vysoká. Poprvé se podařilo, 
že se 17. listopadu pod hlavičkou Komise 
školství, kultury, tělovýchovy a sportu Rady 
MOb Vítkovice uskutečnilo setkání vítko-
vických středoškoláků. Zúčastnili se ho 
studenti Střední školy technické a doprav-
ní Ostrava-Vítkovice, Střední zdravotnické 
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 
Ostrava, Střední průmyslové školy Ostrava-
-Vítkovice a RB Středního odborného učiliš-
tě autoopravárenského Ostrava-Vítkovice, 
Zengrova ulice. 

První vítkovický Studentský den se ode-
hrával na půdě SŠTD v Moravské ulici. 
Akce se zúčastnilo přes čtyři sta studentů 
a hostů. Studenti si odnášeli ceny věnova-
né MOb Vítkovice, diplomy i pamětní listy. 
Poháry za první cenu ve florbalovém turnaji 
si odnesly studentky Střední školy zdravot-
nické a studenti RB Středního odborného 
učiliště autoopravárenského. Děkujeme 
všem, kteří se studentského dne zúčastnili, 
studentům, ředitelům a hlavně pedagogům 
škol Lence Hruškové, Pavlíně Žákové, Věře 
Ciompové, Petru Čeganovi i všem dalším.

Text a foto: Lenka Kocierzová

Adventní setkání obyvatel Vítkovic

Pracuje s knihami a sám je píše. Ideální 
spojení… Petr Schink, vystudovaný kni-
hovník a mladý autor, na jehož autorském 
kontě jsou například romány Vylévání krve 
a Století páry, tvoří zhruba od svých šest-
nácti let. Ve Století páry se vrátil do 19. 
století a vytvořil zajímavé dílo, které sám 
řadí k odnoži fantasy žánru nazývanému 
steam-punk. „Tento typ literatury je ve svě-
tě žádaný, pokud vím, u nás se mu mnoho 
autorů nevěnuje,“ představuje krátce svou 
práci a přechází k druhé: „Vylévání krve je 
sci-fi z minulosti, gangsterka z alternativní 

Ameriky 50. let minulého století. K oběma 
knihám mě inspirovaly, především grafic-
kým provedením, počítačové hry Fallout  
a Arcanum. Proto myslím, že by mohly 
oslovit právě ty, kteří mají k počítačovým 
hrám blízko.“ 

V současné době Petr Schink pracuje na 
pokračování Století páry, rozpracovány má 
i povídky. A co sám nejraději čte? „Přednost 
dávám fantasy. Rád si přečtu dobrou detek-
tivku, osloví mě i thrillery,“ přiznává s úsmě-
vem mladý autor, jehož dílo může být i pod 
vaším stromečkem…        -gl-

Ježíšek může naložit třeba knihu vítkovického knihovníka 

V pátečním adventním podvečeru jsme se sešli my, obyvatelé 
Vítkovic, v naší knihovně v Kutuzovově ulici. Setkání s názvem „My, co 
tu žijem pospolu“ se stává tradicí. Pohoštění, cukroví, vánočky přiná-
šené z našich domovů plnily stoly, knihovnu provoněl punč z kuchy-
ně Habrnalových. Koledy a vánoční melodie za doprovodu cimbálové 
muziky zpívaly sestry Saskie a Anetka Luskovy. Zazněl Mozart v nád-
herném  podání mladých pěvců Adama Grygara a Jiřího Siudy. Dáša 
Traplová nás rozesmála povídkou Františka Nepila. Terezka Havelková 
zahrála na flétničku Vzhůru, bratři a Petr Krňávek za doprovodu Natálie 
Rauscherové dojímavě zazpíval Schubertovu Ave Maria. Lucie Vrbová 
zpívala koledy moravské. Paní doktorce Růženě Maškové, kterou jsme 
loni ocenili za to, že se ujala zmrzajícího psíka Míši, jsme letos zno-
vu poděkovali. Letošní ocenění od nás dostala paní Naďa Habrnalová,  
u které nacházejí domov osamělé kočky i kocouři. 

Nezbývá než poděkovat knihovnicím za přípravu a starostlivost v prů-
běhu večera, zastupitelům i starostovi obecního úřadu za finanční při-
spění.               Eva Samselyová, primáška muziky a průvodkyně večerem

Foto: Lenka Kocierzová
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Štědrý večer pro lidi bez domova a maminky v nouzi 
Klasická štědrovečerní veče-

ře, nadílka drobných věcných 
darů pod vánočním stromkem 
a kulturní program v podo-
bě hudebního vystoupení. Tak 
oslaví Vánoce lidé v Charitě 
Ostrava, jejíž pobočka je také ve 
Vítkovicích… 

„Snažíme se seniorům, ale i lidem 
bez domova a maminkám v tísni, při-
pravit co nejpříjemnější Štědrý den, 
a to včetně drobných dárků. Všem 
rozdáváme také novoroční přání,“ 
říká Dalibor Kraut z Charity Ostrava. 
„Každý charitní dům si vánoční pro-
gram připravuje adekvátně tomu, zda se 
jedná o službu pobytovou, kdy lidé užívají 
službu trvale, například domov pro senio-
ry, nebo ambulantní, kdy lidé službu pouze 
dočasně využívají, například denní centrum 
pro lidi bez domova. Kromě toho připravu-
jeme také v Charitním domě sv. Alžběty 
v Ostravě-Mariánských Horách již tradiční 
vánoční jarmark pro veřejnost, kde budou 
k prodeji výrobky vytvořené seniory z cha-
ritního domu. Jarmark probíhá až do Vánoc. 
Dárky čekají i na zaměstnance Charity 
Ostrava. Letos se nadílka připravuje v rám-
ci aktivizačních programů pro seniory a lidi 
se zdravotním postižením, kteří užívají naše 
služby.“

Jak vaší organizaci mohou lidé v tom-
to období nejvíce pomoci?

„S vděčností přivítáme jakoukoliv formu 
pomoci a zapojení se do podpory lidí v nou-
zi. Užitečné je pánské zimní ošacení, teplé 
ponožky, rukavice, čepice nebo spodní prá-
dlo. Naši uživatelé velice ocení také pro-
středky osobní hygieny jako mýdla, šampo-
ny, zubní pasty a kartáčky. Děti by potěšily 
hračky. V minulém roce se například lidé 
z jedné ostravské firmy nabídli, že připra-
ví pro děti v Charitním azylovém domě sv. 
Zdislavy program a nadílku. Jelikož finanční 
situace Charity Ostrava a obecně organiza-
cí poskytujících sociální služby se zhoršuje 
a tento trend bude pokračovat i v příštím 
roce vlivem dopadů novelizovaných záko-
nů souvisejících se sociální politikou státu, 
velice nám pomůže pro zachování provozu 
služeb jakýkoli finanční dar. Máme povoleny 
také dvě veřejné sbírky: na udržení kvality 
přímé péče v rámci sociálních a zdravotních 
služeb Charity Ostrava pro lidi v nepříznivé 
životní situaci je možné přispět na konto: 
17000277/0100 u KB Ostrava a na finan-
cování investic na konto: 43-7286460257/
0100 u KB Ostrava (více na  www.ostrava.
charita.cz). Lidé však mohou přispět také 

formou dárcovské SMS na podporu 
charitního Hospice sv. Lukáše (DMS 
HOSPICLUKAS) nebo na podporu 
azylového domu sv. Františka pro 
muže (DMS AZYLFRANTISEK) zasla-
né na číslo 87 777. Cena jedné SMS je 
30 Kč, z této částky obdržíme 27 Kč.“

Jaké plány má Charita Ostrava 
do roku 2012?

„Prioritou je zachování provozu 
stávajících služeb pro seniory, lidi se 
zdravotním postižením, lidi bez přístře-
ší, ohrožené děti a mládež, lidi s du-
ševním onemocněním, lidi v závěru 
života a také poradenské služby pro 

lidi v nepříznivé životní situaci. Tento úkol 
se budeme snažit naplnit i přes zmiňované 
ekonomické faktory způsobující nedostatek 
prostředků pro provoz těchto potřebných 
služeb. Také bychom rádi udrželi provoz 
zimního nočního nízkoprahového centra 
pro lidi bez přístřeší v Charitním domě sv. 
Benedikta Labre v ulici Lidické 54 v Ostra-
vě-Vítkovicích, který zajišťuje v době silných 
mrazů základní ochranu ženám i mužům 
bez domova před umrznutím. Pokud budou 
schváleny projekty Charity Ostrava, připra-
vujeme v letech 2012 a 2013 rekonstrukci 
dvou domovů pro seniory a přilehlých za-
hrad z prostředků programu švýcarsko-
-české spolupráce.“      -hal-

Klienti Charity sv. Alexandra mají obrovskou radost i z maličkostí
Posláním Charity sv. Alexandra je pro-

vozovat chráněné dílny, v nichž své uplat-
nění nacházejí osoby se zdravotním posti-
žením (OZP/TZP). Charita sídlí v Ostravě-
-Kunčičkách, své detašované pracoviště 
pro odborné poradenství a podporované 
zaměstnávání má však v Ostravě-Vítkovi-
cích a další detašované pracoviště v OZO 
Ostrava. V současné době Charita sv. 
Alexandra provozuje čtyři chráněné dílny 
v rekonstruovaných prostorách bývalého 
uhelného hlubinného dolu Důl Alexandr 
v Ostravě-Kunčičkách, kde je do pracov-
ního procesu zapojeno více než 50 za-
městnanců, z toho 45 osob se zdravotním 
postižením. 

„Naše charita působí na úplně stejné bázi 
jako každý výrobní podnik. Hlavní rozdíl je 
však v tom, že zde pracují zdravotně posti-
žení lidé, kteří se jen díky této charitě mohli 
zapojit do pracovního procesu a tak se osa-

mostatnit. Máme čtyři chráněné dílny: textil-
ní a keramickou, stolařskou, separace od-
padů a zpracování plastů. V rámci poslední 
zmíněné dílny máme dokonce lis na drcení 
plastů,“ vysvětluje Věnomír Merta z Charity 
sv. Alexandra. „Problém je, že jsme schop-
ni konkurovat v kvalitě a ceně, ale ne v ter-
mínu. Zdejší zaměstnanci mají svá omezení 

a nemůžeme je přetěžovat. Ale svou práci 
dělají velmi zodpovědně, jsou rádi, že jsou 
mezi lidmi a že jsou užiteční, což se odráží 
v kvalitě odvedené práce. A aby zde byla 
pracovní atmosféra co nejpříjemnější, sna-
žíme se celoročně pořádat pro naše lidi 
různá bowlingová odpoledne a jednou roč-
ně dokonce dvoudenní poznávací zájezd. 
K příjemnému zakončení roku patří i vánoč-
ní výrobní porada, která probíhá dva dny 
před Štědrým dnem. Tady zhodnotíme vý-
sledky celého roku a následuje neformální 
pohoštění ve formě obědu a nechybí samo-
zřejmě ani cukroví a malé dárky vyrobené 
právě v chráněných dílnách, část dárků za-
kupujeme. Jde o maličkosti, ale naši klienti 
z nich mají obrovskou radost. A radost mají 
i z toho, že mohou prožít příjemný před-
vánoční den v komunitě lidí, s nimiž jim je 
dobře. V době svátků jsou naše chráněné 
dílny oficiálně zavřeny.“                    -hal-

http://www.ostrava.charita.cz
http://www.ostrava.charita.cz
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Strážci zákona informují

Všimněte si!

Vaše zdraví

Dvacetiletý Akcent
Taneční klub Akcent Ostrava, člen TJ Sokol Vítkovice, srdečně zve na jubilejní oslavy 20. výročí 

svého vzniku. Akce s názvem XXLet proběhne v neděli 18. prosince od 14 a od 18 hodin v sídle 
klubu v Hasičské ulici.

Připravena je úžasná taneční show s neuvěřitelně bohatým programem, v rámci níž se poprvé  
a naposledy představí jak současné taneční formace, tak i některé nejúspěšnější formace minulých 
let. 

Akcent se má čím pochlubit! Za dvacet let vybojovali tanečníci klubu neuvěřitelných 154 titulů 
mistrů České republiky, 22 titulů mistrů Evropy a 20 titulů mistrů světa! V rámci mezinárod-
ních soutěží procestovali 103 596 km, navštívili Polsko, Dánsko, Norsko, Rakousko, Portugalsko, 
Ukrajinu, Slovinsko, Rusko, Slovensko, Německo, Maďarsko, Srbsko, Kubu, Anglii, Francii, Itálii  
a dokonce i Las Vegas. Přivezli 381 pohárů jen z formačních soutěží a 14 256 medailí vážících 
432 kg! Na soutěže bylo ušito 2838 formačních kostýmů z 5,1 km látek! V případě zájmu si lze 
rezervovat vstupenky v hodnotě 200 Kč v kanceláři klubu.             -hal-

Bezplatný kurz pro veřejnost
Městská policie Ostrava pořádá v rámci 

projektu Bezpečnější Ostrava 14. prosin-
ce poslední letošní bezplatný kurz pro ve-
řejnost. Místem konání bude budova v ulici 
Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé 
ředitelství městské policie). Kurz začíná 
v 16 hodin.

Ústřední téma setkání s občany se bude 
tentokrát týkat poskytování nevýhodných 

půjček a lichvy, včetně problémů, do kterých 
se občané v této souvislosti mohou dostat. 
Občanům budou na toto téma přednášet 
strážníci i policisté. Účastníkům kurzu se 
také představí zástupci všech subjektů za-
pojených do projektu Bezpečnější Ostrava.

Nebude chybět oblíbená sebeobrana. A i 
tentokrát bude připraven dětský koutek pro 
děti účastníků kurzu. 

Připomínáme, že je vhodné si s sebou 

přinést sportovní oblečení (pro výuku se-
beobrany), popř. volnější obuv na přezutí  
a hygienické potřeby (možnost využití spr-
chy po sebeobraně). Sportovní obuv není 
třeba, výuka základů sebeobrany probíhá 
v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 
599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo pro-
střednictvím elektronické pošty na adrese 
info@mpostrava.cz.

Doprava  
ve svátečních dnech
• Od 5. prosince je v prodeji Jízdní řád 

ODIS 2011/2012 (Ostravsko). 
• Dopravní podnik Ostrava nebude o vá-

nočních školních prázdninách ve dnech od 
23. prosince 2011 do 2. ledna 2012 vypra-
vovat školní spoje a spoje v jízdním řádu 
označené poznámkou „c“.

• 24. 12. 2011 – Provoz jako v sobotu 
s omezením po 17. hodině.

• 25. 12. 2011 – Provoz jako v neděli 
s omezením zhruba do 8 hodin.

• 26. 12. 2011 – Provoz jako v neděli.
• 31. 12. 2011 – Provoz jako v sobotu.
• 1. 1. 2012 – Provoz jako v neděli s ome-

zením zhruba do 8 hodin.

                            

Zaměstnanci skupiny Vítkovice Ma- 
chinery Group měli ve dnech 8. a 9. listo-
padu jedinečnou možnost nechat si zkon-
trolovat svůj zdravotní stav profesionály. 
Zdravotníci Vítkovické nemocnice pro-
vedli během Dnů zdraví bezplatně množ-
ství různých vyšetření v podobě měření 
krevního tlaku, tělesného tuku a hladiny 
cukru v krvi. Akce byla organizována ve 
spolupráci s Českou průmyslovou zdra-
votní pojišťovnou.    -red-

Baník v nemocnici

Fotbalisté ostravského Baníku Martin Lukeš, Václav Svěrkoš a Benjamin Vomáčka v říj-
nu navštívili malé pacienty hospitalizované ve Vítkovické nemocnici. Trio fotbalistů při své 
návštěvě potěšilo také děti ve firemní školce nemocnice. Kromě fotografování fotbalisté 
podepisovali kartičky, rozdávali dárky, ochotně zodpovídali zvídavé otázky dětí a také si 
s nimi zahráli fotbal.

Zprava Benjamín Vomáčka, Václav Svěrkoš a Martin Lukeš – fotbalisté Baníku navštívili dětské od-
dělení a školku Vítkovické nemocnice.

             

Dny zdraví

mailto:info@mpostrava.cz

