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Dominantou křižovatky ulic Zengrovy a Výstavní je budova strojní průmyslovky.
Informace o přijímacích zkouškách na tuto školu a o jejích aktivitách naleznete na stranách 4 a 5.

Přijímačky se blíží!
Do 15. března 2012 je třeba odevzdat přihlášky ke
studiu na střední školy. To platí také o Střední škole
technické a dopravní z Ostravy-Vítkovic, kde se pak
23. a 24. dubna budou konat přijímací zkoušky na studijní obory formou písemných testů z českého jazyka,
literatury a matematiky. Na učební obory se bude konat v daném termínu pouze výběrové řízení, a to na
základě prospěchu ze základní školy.
Škola nabízí studijní obory Dopravní prostředky, Autotronik, Elektrotechnika a Provoz a ekonomika dopravy. Kdo se rozhodne pro učební obor, může si vybrat
z nabídky oborů Strojní mechanik, Karosář, Autolakýrník, Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář a Elektromechanik pro zařízení a přístroje.
Studium probíhá v moderních učebnách, nově
a opravdu špičkově vybavená je učebna určená pro
obor Autotronik. Žákům, kteří se rozhodnou pro autoopravárenské obory, škola v průběhu studia umožní
získat zdarma řidičské průkazy skupiny B a C. Zajímavá náplň žáky čeká i mimo studium. Velmi oblíbené
jsou lyžařské a cyklistické kurzy, žáci školy se velmi
dobře prosazují i v soutěžích ve florbalu a košíkové.
-gl-

Neodolatelná vyhlídka
z vysoké pece
Už 20. března, v den jarní
rovnodennosti,
bude
otevřena
vyhlídková trasa
vysoké pece č.
1 v Dolní oblasti
Vítkovic. Novou
éru této technické památky zahájí symbolický
odpich v podobě
rozsvícení
objektu, jenž byl
během roční rekonstrukce zahaSnímek zachycuje přípravu na montáž skipového výtahu, který bude len tmou. „Velice
návštěvníky dopravovat na vrchol si cením nejen
vysoké pece.
toho, co se děje
v Dolní oblasti, ale vůbec všech aktivit, které
jsou soustředěny kolem generálního ředitele
společnosti Vítkovice Jana Světlíka,“ konstatuje starosta Petr Dlabal. „Namátkou mohu připomenout například zdařilou rekonstrukci zámku
ve Výstavní ulici i proměny Ruské ulice, jejíž
součástí se díky skupině Vítkovice Machinery
Group stala čerpací stanice na CNG, nová
rychlokovárna i vedle ní stojící citlivě rekonstruovaná historická budova. Všechny tyto počiny
se totiž odrážejí i na celkovém dojmu, jímž náš
obvod působí jak na náhodné návštěvníky, tak
na své obyvatele.“
Foto: Jiří Zerzoň
Více o Dolní oblasti Vítkovic se dozvíte na
straně 5.

Nepřehlédněte
Den učitelů

Zápis do mateřinky

Unikátní endoskop

Před 420 lety se narodil Jan Amos Komenský.
Toto výročí si připomeneme 28. března. Zmíněný
den je v České republice zároveň Dnem učitelů.
Všem pedagogům, kteří působí ve školách na
území obvodu, a nejen jim, srdečně blahopřejeme! O setkání učitelů se zástupci radnice budeme
informovat v dubnovém vydání zpravodaje.

Zápis do Mateřské školy Prokopa
Velikého se bude konat 11. a 12.
dubna 2012 od 10 do 16 hodin. Mateřská škola má čtyři samostatné
budovy v ulicích Prokopa Velikého,
Erbenova, Obránců míru a Kořenského.
Jana Smutná, ředitelka

Zcela nové možnosti dává Centru péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice nový unikátní
endoskop SpyGlass. Přístroj za téměř tři miliony korun umožňuje zjistit nádory podjaterní krajiny v jejich počátečním stadiu. Endoskopické
pracoviště se stalo vůbec prvním na Moravě,
které tento optický přístroj vlastní.
-red-
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Odbor sociálních věcí informuje
V lednovém zpravodaji jsme občany informovali o legislativních
změnách v sociální oblasti od 1. ledna 2012. Náš odbor i nadále
vykonává sociální práci pro různé cílové skupiny. Na úseku sociální
péče zajišťujeme komplexní sociální práci a poradenství pro osoby
v hmotné nouzi, rodiny s dětmi, seniory, zdravotně postižené osoby, osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, osoby sociálně vyloučené, osoby žijící rizikovým způsobem
života, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí.
Od 1. ledna 2012 vykonává odbor sociálních věcí také agendu
sociálního kurátora pro dospělé.

Odbor zajišťuje zejména tyto činnosti a poskytuje pomoc:
- s orientací v nabídce sociálních služeb v Ostravě a okolí,
- při výběru vhodné sociální služby (azylové domy, domovy pro
seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba atd.),
- s vyřizováním osobních dokladů (při podání žádosti o vystavení
občanského průkazu, cestovního pasu, rodného listu, průkazu
pojištěnce zdravotní pojišťovny),
- poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy, např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky
státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi či pro osoby se
zdravotním postižením,
- s překonáváním problémů s hledáním, změnou či udržením zaměstnání,
- s přihlášením do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce,
- při řešení finančních problémů (exekuce, dluhy),
- při hospodaření s finančními prostředky,
- při řešení bytové situace,

Příklady táhnou. Kéž by!

Kontakt na pracovníky detašovaného pracoviště v ulici
Zengrově 14, Ostrava-Vítkovice:
Danuška Báliková, vedoucí odboru sociálních věcí,
telefon 599 453 227
Nikola Kriebelová, sociální pracovnice, telefon 599 453 226
Dalibor Gavelčík, kurátor pro dospělé, telefon 599 453 264
Petra Velká, sociální pracovnice, telefon 599 453 222

Danuška Báliková,
vedoucí odboru sociálních věcí



Tak jako každé ráno si to s pejskem ženu kolem vítkovické tržnice,
tentokrát doslova bičován čerstvým sněhem. Musíme rychle. Betynka,
tak se jmenuje naše jezevčice, a já směřujeme na povinný zdravotní
okruh do blízkého parčíku. Jak jsem již řekl, je to rutinní, skoro až monotónní záležitost. Kdybych však dnes nebyl vyrušen nenadálým vjemem. Až jsem se musel zastavit…
Se zaslzenýma očima jsem pozoroval, co se to tu na křižovatce
děje. Malý kluk, vybavený reflexní oranžovou vestou a malým hrablem
na sníh, čistil přechody pro chodce. Hned byl zde a hned zase jinde.
Sněhu opravdu přibývalo. Lidé přecházeli, auta se míjela, autobusák
pozorně vytáčel pravotočivou zatáčku. Snad jen ten jediný si uvědomil,
že je tam nějaký malý človíček, který pomáhá nejen lidem, ale i autobusům. Možná že mu i pokynul. To jsem vlastně v duchu učinil i já a sám
sebe jsem se ptal, zda je to realita, nebo jen přelud? Co je to za malého
„hrdinu“, který by mohl sedět doma u počítače, případně jen tak bloumat městem jako mnozí další? Vždyť jsou zde na úklid jiní, placení…
S Betynkou jsme se vrátili domů. Bez přezutí jsem popadl fotoaparát,
že kluka vyfotím. Bohužel náš malý hrdina – pomocník nikde. Nebudu
mít důkaz pro nevěřící Tomáše, pomyslel jsem si. Šel jsem se převlíknout a z okna jsem jej opět uviděl. Jen se tak mihnul. Zřejmě šel již na
jiný rajon...

Jednání zastupitelstva
v mimořádném termínu
Pět členů zastupitelstva Úřadu městského obvodu Vítkovice,
Aleš Dobrozemský, Petra Juránková, Vojtech Kiss, Aleš Knott
a Petr Páša, využilo na základě § 52 odstavce 1 zákona č. 28/2000
Sb. možnost svolat jednání zastupitelstva v mimořádném termínu.
Jednání proběhlo 8. února, na programu byly tři body. Bod 1 vzali
zastupitelé na vědomí s tím, že po kontrole prováděné pracovníky
MMO bude tento bod zařazen do programu řádného jednání zastupitelstva. V bodě 2 zastupitelé rozhodli, že Rada MOb Vítkovice
nebude rekonstruována. V bodě 3, různé, proběhla diskuse mezi
zastupiteli, do které se zapojili i přítomní občané Vítkovic.
-red-
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- při vztahových problémech,
- při řešení domácího násilí,
- poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami,
- poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody,
- vykonává funkci opatrovníka – jestliže soud ustanoví opatrovníkem statutární město Ostravu (podle § 27 odst. 3 občanského
zákoníku a podle § 29 odst. 3 občanského soudního řádu), vykonává funkci opatrovníka občanům městského obvodu. V případech, kdy funkci opatrovníka nevykonává, poskytuje občanům
poradenství v této oblasti (sepisování návrhů na zkoumání způsobilosti k právním úkonům, řešení konkrétních sociálních situací
občanů vykonávajících funkci opatrovníka),
- ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
- občanům, kteří nemohou vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat důchod, nebo s ním účelně hospodařit,
může obec ustanovit zvláštního příjemce dávky důchodového
pojištění.

Malý hrdina už odešel…

Možná že se zase někdy zjeví. Nebo pomůže zase někdo jiný. Vždyť
příležitostí k pomáhání je stále dost.
Ale tobě, malý neznámý hrdino, chci alespoň touto cestou poděkovat!
Text a foto: Karol Hercík, zastupitel

Další krok k rekonstrukci
školní budovy

Do 1. března 2012 měli zájemci možnost reagovat na výběrové
řízení, které vypsal Úřad městského obvodu Vítkovice na projekt
s názvem Rekonstrukce budovy školy a snížení energetické náročnosti ZŠ Halasova 30 Ostrava-Vítkovice. Zmíněná rekonstrukce by měla budovu školy připravit tak, aby v září 2012 byla plně
k dispozici dětem, které zatím našly zázemí v budově Střední odborné školy AHOL. Bližší informace o výsledku výběrového řízení
přineseme v některém z dalších vydání zpravodaje.
-gl-
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Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Slovo starosty
Vážení občané obvodu Vítkovice,
vážení čtenáři,
v březnovém zpravodaji věnujeme mimo
jiné prostor aktivitám spojeným s rozvojem Dolní oblasti Vítkovic. Jde o velkorysý
projekt, který vnese život nejen do daného prostoru, ale jenž se s největší pravděpodobností pozitivně odrazí také v dění
v našem obvodu. Velmi pravděpodobně
lze předpokládat, že návštěvníci Dolní oblasti budou stále častěji mít zájem strávit
ve Vítkovicích více času. Že budou chtít
poznat cihlovou zástavbu, která je pro náš
obvod tak typická, že zde budou hledat
možnosti občerstvení, zábavy i odpočinku.
K tomu, aby se co nejlépe orientovali, by
měly přispět opravované prostory v domě

U Šraněk, kde v minulosti býval fotoateliér.
Chceme, aby se návštěvníci o Vítkovicích
dozvěděli co nejvíc, aby co nejlépe pochopili, v jak unikátním prostředí se nacházejí.
Slavnostní otevření tohoto prostoru plánujeme na 23. června, tedy na den, kdy se
bude konat Petropavlovská pouť.
Kromě toho jsme rozhodnuti co nejúžeji
kooperovat a rozvíjet spolupráci se sdružením Dolní oblast Vítkovice, tak aby nabídka
pro návštěvníky technických památek byla
co nejkomplexnější a aby Vítkovice vnímali jako zajímavý a pozitivně laděný celek,
který má co nabídnout. Myslím, že podnikatelům, kteří působí na území našeho
obvodu, otevírá tento projekt nové a zatím
netušené možnosti. Je na každém, jak je
využije.
Pokud jde o nás, chceme rozvoj podnikání v našem obvodu podporovat co nejvíce. K tomu je určen i nový projekt v po-

Aby se nám tu dobře žilo...

V roce 2008 prošla historicky vyhlížející
vítkovická pošta velkou rekonstrukcí, která ještě více podtrhla půvab této budovy.
Rekonstruovány byly i původní kovové
schránky uvnitř, kterých si po příchodu nelze nevšimnout. V minulosti tady byly poštovní služby rozděleny ve dvou patrech,
dnes zde naleznete vše v jedné místnosti
se třemi přepážkami. Obrovskou výhodou
je nejen bezbariérový přístup, který už má
většina pošt v republice, ale především
velmi pohodlný příjezd autem až před poštu a bezplatné parkování. „Kvůli tomu, že
nemáme vlastní doručovatele, ti přešli pod
poštu Ostrava 30, jsme jen malou poštou.
Přesto nabízíme širokou paletu služeb.
Pošta má v pracovní dny otevřeno denně od 8 do 18 hodin s pauzou mezi 11.30
a 12.30 hodin. V sobotu je otevírací doba
od 9 do 11 hodin. Na poště pracuje sedm
zaměstnanců ve dvou směnách,“ vysvětluje Marie Gottfriedová, vedoucí pobočky
pošty v Ostravě-Vítkovicích. Ta kromě běžných poštovních služeb, které zde využívají
hojně především firmy sídlící v této oblasti, nabízí také služby aliančních partnerů,
jako je Česká pojišťovna, Poštovní spořitelna, Českomoravská stavební spořitelna,

Albert Einstein
době přílohy zpravodaje, která bude dávat
prostor právě podnikatelským subjektům
sídlícím ve Vítkovicích. A hovořím-li o podnikatelích, mám na mysli nejen větší firmy,
ale také fyzické osoby, jež mají zajímavý
a obecně přínosný předmět podnikání,
a které mají zájem svou činnost více prezentovat. Prostor mohou využít i příspěvkové organizace a jiné subjekty. O možnosti,
za jakých podmínek se mohou v příloze
představit, se více dozvědí od vedoucí
redaktorky zpravodaje Lenky Gulašiové.
Kontakty na ni najdou v tiráži zpravodaje.
Vážení čtenáři, věřím, že připravované
akce, o nichž se na těchto stránkách zmiňujeme, přispějí k upevnění pozitivní image
našeho obvodu, a že společně budeme mít
možnost sledovat, jak se pestrá duha vítkovického života rozrůstá o další pastelové
odstíny!
Petr Dlabal, starosta obvodu Vítkovice

Malá vítkovická pošta slouží
mnoha zákazníkům

Penzijní fond Stabilita nebo stavební spoření Raiffeisen banky. „Lidé už si pomalu začínají zvykat na to, že na poště mohou uzavřít životní pojištění, stavební spoření nebo
penzijní připojištění, vyřešit si zde veškeré
věci týkající se účtů u Poštovní spořitelny.
Od roku 2009 poskytujeme klientům i služby Czech POINT,“ pokračuje paní vedoucí.
„V rámci kontaktního místa Czech POINT si
lidé u nás mohou například zažádat o výpis
z trestního rejstříku, katastru nemovitostí,
řidiči zjistit počet bodů. Vzhledem k tomu,
že v této oblasti je velký počet firem, často
se zde využívá i služba elektronického podpisu a žádosti o výpisy z obchodního rejstříku. Nově máme zaveden i systém úřadu práce DONEZ, což je evidence docházky nezaměstnaných. Vybraní lidé se nám
musí v určitý den a hodinu hlásit. Systém
jim pak navrhne další schůzku. Nemusejí
docházet tak často na úřad práce, a přesto
jsou kontrolováni. Běžně se hlásí dvakrát
až třikrát týdně.“ Letošní novinkou České
pošty je zcela nové portfolio balíkových
služeb. „Obchodní balík byl v podstatě
nahrazen takzvaným balíkem do ruky. To
je ten, který doručovatel donese až domů
či na místo, které si adresát určí. Další
novinkou je balík na poštu. Místo adresy
osoby může být uvedena adresa pošty a
zákazníkovi je doručeno pouze oznámení, většinou formou sms či e-mailu, kde a
kdy si může balík vyzvednout. Tento balík
si klient může nechat poslat na jakoukoli
poštu. To znamená, že když bude například na dovolené a něco si zapomene,
není problém si to nechat poslat na místní poštu. A novinkou je také balík expres,
který je však možné poslat jen z vybraných

pošt ve velkých krajských městech do 10
hodin. Místem doručení musí být také jedno z těchto měst. Pak je zaručeno dodání
ještě v ten den. Nadrozměrný balík mohou
klienti, kteří mají smluvní vztah s Českou
poštou, podat jen ve vybraných velkých
poštách. U nás ani expres, ani nadrozměr
balík lidé podat nemohou,“ dodává paní
Gottfriedová. Vítkovická pošta však má,
navzdory tomu, že je jen malou podací
poštou, široké portfolio zákazníků. „Je to
dáno tím, že zde sídlí opravdu hodně firem
a institucí, které podávají mimo jiné i hromadné zásilky. V posledních letech se také
stále zvyšuje počet fyzických osob a firem,
které se živí obchodem přes internet. Tyto
subjekty k nám nosí opravdu velké množství zásilek a balíčků. A tím, že mohou přijet
autem až téměř ke vchodu, je to pro ně o to
pohodlnější.“
Lenka Hatlapatková
Foto: Jiří Muladi
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� e života našich škol
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Vítěz AHOL CUP 2012 v kategorii barman Jan Růžička
se svou trenérkou Danou Kowalskou.

AHOL CUP 2012
Již počtrnácté naservírovala AHOL
– Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství z Ostravy-Vítkovic odborné i laické
veřejnosti gastronomický zážitek v podobě celorepublikové gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí AHOL
CUP 2012, která se uskutečnila 15. února v reprezentativních prostorách Clarion
Congress Hotelu Ostrava.
Soutěže se zúčastnilo 36 barmanů,
8 kuchařů a 8 tříčlenných družstev z 21 škol
z České republiky, Slovenska a Polska.
Nad regulérností průběhu soutěže a výkony
mladých kuchařů a barmanů dohlíželi nekompromisní komisaři. Mezi hosty a diváky letošního ročníku nechyběl ani starosta
městského obvodu Vítkovice Petr Dlabal.
Soutěž vyvrcholila v pozdních odpoledních hodinách vyhlášením výsledků. Pro
AHOL byl letošní ročník mimořádně úspěš-



ný. Nejvíce komisařům z České barmanské
asociace chutnaly namíchané drinky Jana
Růžičky, žáka 2. ročníku oboru Hotelnictví.
Z druhého místa se radovala rovněž žákyně naší školy Šárka Liberdová, za třetí
místo byla oceněna Nikol Burelová z Valašského Meziříčí. V soutěžní kategorii kuchař
se nejvíce dařilo našim slovenským sousedům z Topoľčan. Za nejlepšího kuchaře byl
vyhlášen Peter Bracho. Druhé místo patří
Eriku Gavlovskému z Jablunkova a třetí
místo vybojoval Jan Žoha ze Střední školy
prof. Zdeňka Matějčka z Ostravy-Poruby.
První místo v kategorii tříčlenných družstev
si z Ostravy odvezlo družstvo z Frenštátu pod Radhoštěm, druhé místo obsadilo
družstvo ze Střední školy Horažďovice, třetí
příčku pak získala Střední škola společného stravování z Ostravy-Hrabůvky.
Marie Adamová

Studuj technické obory!
Do 15. března mohou podat přihlášky ke studiu na Střední průmyslové škole v Ostravě-Vítkovicích ti žáci, které zajímají technické obory, a kteří chtějí absolvovat studium v kvalitní škole s dlouholetou tradicí. První kolo přijímacích zkoušek pak proběhne 23.
dubna, druhé 24. dubna.
Škola kromě nových studentů přivítá v nadcházejícím školním roce také studenty Střední odborné školy v Kunčicích,
která byla v rámci optimalizace odborného školství vedením
Moravskoslezského kraje zrušena. „Společně se studenty jsme
převzali také učební obor Obráběč kovů a dva maturitní obory,
Mechanik strojů a zařízení a Mechanik seřizovač. Tyto obory škola nabízí i novým žákům v prvních ročnících,“ vysvětluje ředitel
školy Jiří Mlýnek.
Kromě nově zavedených oborů vítkovická průmyslovka dlouhodobě nabízí také maturitní obory Strojírenství zaměřené buď
na výpočetní techniku, nebo na automobilní techniku, obor
Ekonomika a podnikání orientovaný na strojírenskou technickou administrativu. A nejen to… „V posledních třech letech se
nám podařilo uspět v projektech podporovaných Evropskou unií
a díky tomu jsme kompletně vybavili všechny učebny výpočetní
technikou včetně napojení na internet,“ zdůrazňuje ředitel školy.

Den Harryho Pottera
Střední odborná škola AHOL
na náměstí Jiřího z Poděbrad se
2. února proměnila v kouzelnickou
školu v Bradavicích. Proběhl zde
totiž čtvrtý ročník soutěže s názvem
Den Harryho Pottera (The Harry
Potter’s Day). Více než 150 žáků
ostravských základních škol si zde
porovnávalo své dovednosti v anglickém jazyce i znalosti z literárního
světa oblíbeného kouzelníka. Akci
podporuje statutární město Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské a záštitu nad soutěží převzal
starosta městského obvodu Vítkovice Petr Dlabal.
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Interiér školy

„Samozřejmostí je audiovizuální technika, kterou mohou vyučující využívat v každé hodině. Přínosné pro žáky i vyučující jsou
elektronické vyučovací materiály, tedy podklady k odborným
i všeobecně vzdělávacím předmětům, které podstatně usnadňují a zároveň zkvalitňují výuku a poskytují mnohem více času na
praktická cvičení.“
-gl-



Foto: archiv školy

Čokoládová vařečka
Základní škola Šalounova se opět zúčastnila soutěže mladých kuchařů – amatérů
s názvem Čokoládová vařečka. Soutěž
proběhla 9. února ve Střední škole společného stravování v Ostravě-Hrabůvce, kde
své kuchařské umění předvedlo 32 žáků
základních škol.
Na čtrnáctém ročníku zastupovala
naši školu žákyně osmé třídy Dominika
Janalíková. I když se neumístila na předním místě, odnesla si nejvyšší ocenění.
Cenu starosty městského obvodu Ostrava-Jih předal Dominice starosta Karel
Sibinský společně s přenosnou soupravou
DVD s televizí. Dominice moc blahopřejeme!
Libuše Hermannová, ředitelka školy
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Dolní oblast Vítkovic
Colours of Ostrava
i Janáčkův máj

Pojmenujte plynojem!

Úspěšně pokračující „oživování“ Dolní oblasti Vítkovic je příslibem
i pro obvod Vítkovice a podnikatelské subjekty, které na jeho území
působí. Půjde nejen o den otevřených dveří 1. května, kdy si budou návštěvníci moci premiérově prohlédnout Dolní oblast se třemi
klíčovými objekty vysoké pece č. 1, plynojemu a VI. energetické
ústředny. O pár dnů později, 17. května, se zde odehraje prolog Janáčkova máje a v létě ožije Dolní oblast a samozřejmě také obvod
Vítkovice festivalem Colours of Ostrava.
-glFoto: Jiří Zerzoň

Lákavou nabídkou, jak se zapsat do historie Vítkovic i Ostravy, je
možnost zúčastnit se soutěže o nejlepší název rekonstruovaného
historického plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic. Ten bude, nyní už
v podobě multifunkční auly přestavěné podle projektu architekta
Josefa Pleskota, veřejnosti slavnostně zpřístupněn 1. května během dne otevřených dveří.
Své nápady na dobře padnoucí název plynojemu můžete posílat
na e-mailovou adresu plynojem@vitkovice.cz. Pětadvacet autorů
nejlepších návrhů bude oceněno dvěma volnými vstupy na koncert
Jaromíra Nohavici. Ten v průběhu koncertu osobně vyhlásí nejlepší
název plynojemu.
-gl-

Den strojařů
Strojní průmyslovka se sídlem ve Vítkovicích pořádá 29. a 30. března mezinárodní
soutěž s názvem Den strojařů. Akce, jíž se
kromě sedmi průmyslových škol z Moravskoslezského kraje a jedné z Olomouce zúčastní i tři průmyslovky ze Slovenska a dvě
z Polska, se odehraje v Horní Bečvě.
„Tuto soutěž považuji za vrchol naší
dlouhodobé a velice smysluplné spolupráce s vítkovickým obecním úřadem,“ říká
ředitel vítkovické střední průmyslové školy Jiří Mlýnek. „Vedení radnice podporuje

rozvoj naší školy a podílí se na mnoha našich aktivitách, my zase často přispíváme
k dobré atmosféře akcí pořádaných obecním úřadem hudebními vystoupeními nebo
výstavami prací našich studentů. Jako plus
beru i fakt, že pan starosta Petr Dlabal se
o dění v naší škole zajímá také jako její absolvent.“
Technické zadání soutěže, které je společné pro všechny školy, poskytla společnost Huisman Konstrukce ze Sviadnova.
„Jde o úkol, který má zadavatel již vyřešen,
ale zajímá jej, jak by k němu přistoupili budoucí mladí konstruktéři. Je pravděpodobné, že bude-li řešení, s nímž se soutěže

zúčastní studenti, zajímavější a přínosnější
než stávající podoba, bude dána studentské variantě přednost a výsledek bude
uveden do praxe,“ pokračuje ředitel školy
a chválí letitou spolupráci se společností
Huisman, v jejíž konstrukci pracuje mnoho
absolventů školy.
Záštity Dne strojařů se ujala náměstkyně
hejtmana Moravskoslezského kraje Věra
Palková, která předá vítězům hodnotné
ceny. Soutěž kromě Úřadu městského
obvodu Vítkovice a společnosti Huisman
Konstrukce podpoří také Národní strojírenský klastr, jehož členem škola je.
-gl-

Šibřinky
Ve vyzdobeném sále Českého domu vítala 3. února od 17 hodin věrné návštěvníky Šibřinek cimbálová
muzika z Háje ve Slezsku. Vedoucí Pavel Vašíček
a primáška Lenka Honková zde hráli poprvé. Po přivítání manželi Buroňovými se na parket vydali Vítkovští
sokoli s tanci z minulého sletu. Pilky, Kačok, Řezník
a další skladby s noblesou předvedli ti dříve narození,
ale jejich suknice se ve víru tance zvedaly jako zamlada. Po nich mladší členové TJ Sokol Vítkovice ze
souboru Odra roztančili Radostnou zemi, kterou budou předvádět na letošním sletu v Praze. Zpěvačky
Odry zpívaly, všechny provázel potlesk hostů.
Protože venku mrzlo, až praštělo, zahřáli nás Dalibor
a Zuzka Janasovi temperamentní a ohnivou salsou.
Perníčkový tanec už byl pro hosty, kteří při klasice
vzali parket za svůj. Malá oáza tradic byla zateplena
přátelským povídáním, sousedskými úsměvy a vzpomínkami.
Text a foto: Lenka Kocierzová
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Poděkování
za podporu
Tříkrálové sbírky
Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra
děkují všem, kteří svými dary podpořili
Tříkrálovou sbírku. V ostravském a letos
i v novojičínském regionu byla vykoledována částka přesahující 1,5 milionu korun.
V obvodu Vítkovice se podařilo vykoledovat částku 3009 korun. Získané finance budou využity na podporu rozličných projektů, které přispějí ke kvalitě života sociálně
slabých jedinců.
-red-

Portrétní a fashion fotografie

Do 23. března můžete v budově školy AHOL na náměstí Jiřího z Poděbrad spatřit výstavu fotografií Martina Krištofa s názvem Portrétní a fashion fotografie. Výstava nabízí
průřez autorovou dosavadní tvorbou, jenž je doplněn o zcela nové, dosud neuveřejněné
fotografie. Většina snímků z výstavy Portrétní a fashion fotografie byla pořízena v Moravskoslezském kraji či přilehlých okresech, v souboru však nalezneme i fotky pořízené
v Chorvatsku.

Škola a v ní tvůrčí klima, to zní prima

V naší škole mají děti a mládež již pátým rokem možnost se v keramickém kroužku
seznamovat s hlínou a tvořit z ní. Materiál pro tento kroužek je pravidelně spolufinancován grantem z Magistrátu města Ostravy. V prvních letech bylo pro kroužek díky tomuto
grantu pořízeno základní potřebné vybavení. Pro barevné dotváření jsme zakoupili široký
výběr barev na keramiku, tzv. glazur, po jejichž namalování neboli naglazování teprve
keramická dílka začnou „hrát barvami“ tak, jak si děti představovaly. Mnohé keramické
práce se dětem povedly natolik, že mohly být zaslány do výtvarných soutěží a reprezentovat naši školu, několikrát byly i oceněny.
V roce 2011 jsme kromě pravidelného doplňování materiálu, barev a pracovního nářadí
pořídili z grantu Magistrátu města Ostravy novou šamotovou plošinu, která v naší peci
umožňuje vypalovat keramiku ve dvou patrech, a díky tomu se vypalování podstatně
urychlí i zlevní.
Před Vánocemi se konala keramická dílna, nyní se děti těší na další, velikonoční, na
které jsou vítány nejen všechny děti naší školy, ale také rodiče. Členové kroužku se také
chystají „zhmotnit“ své představy v keramických výtvorech pro čerstvě vyhlášenou soutěž pro vítkovické školy O cenu starosty, tentokrát na téma Vítkovické zajímavosti. Finále
soutěže proběhne začátkem dubna 2012 právě v naší škole.
Ladislava Vishwanathanová, ZŠ Šalounova

Knihovna pro vás



Březen v knihovně

• V Galerii MaM můžete od
2. do 30. března navštívit
výstavu fantaskních a surrealistických obrazů Davida
Křiváka pod názvem Jak to
vidím já. Vernisáž se uskuteční v pátek
2. března v 17 hodin.
• Březen je již tradičně měsícem knihy.
Naše knihovna se nedala zahanbit a připravila pro své návštěvníky řadu zajímavých akcí:
• Týden prvňáčků bude letos od 5. do
10. března. Pro žáky 1. tříd je připraven
bohatý celodenní program, pasování na
kamarády knížek panem starostou Petrem
Dlabalem a bezplatná registrace na jeden
rok.

• Ve středu 7. března se uskuteční od
9 do 10 hodin čtvrtý ročník recitační soutěže žáků 1. stupně ZŠ Šalounova Vítkovický
rarášek.
• Kopretinový den aneb Zadáno pro
děvčata je odpoledne plné básniček, hádanek a tance na tanečních podložkách, na
které se malé čtenářky mohou těšit ve čtvrtek 22. března od 15 do 16 hodin.
• V Den ostravských čtenářů se dospělí
návštěvníci knihovny jistě 29. března rádi
zapojí do luštění kvízu Znáte svou knihovnu? Vítězní luštitelé obdrží drobné odměny.
• Fantastická Epocha v knihovně, to
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je název akce, která bude probíhat od 12.
do 30. března. Navštívíte-li v tuto dobu
vítkovickou pobočku KMO, můžete si vlastnoručně osahat sci-fi a fantasy produkci
nakladatelství Epocha. Těm nejrychlejším
z vás se může do jedné z knih podepsat i
její autor.
• V rámci projektu Superčtenář je pro
děti připraven březnový kviz Pes má čtyři
rohy, tentokrát na téma Hádanky z říše
zvířat. Ve čtvrtek 29. března od 15 do 16
hodin pak na malé i velké přátele knihovny čeká čtenářské odpoledne s názvem Na
návštěvě v mraveništi.
Srdečně zve a na setkání s vámi se těší

Eva Chudejová a kolektiv knihovny
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Nejlepší sportovci

Vítkovic v roce 2011

V naší nové rubrice představujeme první dva sportovce,
kteří byli oceněni za své sportovní výkony v roce 2011

Atletika má své kouzlo,
své časy, metry, čísla
Byla velmi živým a neposedným dítětem, a tak se ji odmalinka snažili rodiče vést ke sportu. Zkoušela tanec i volejbal. Opravdové nadšení však přišlo až s atletikou, ke které ji nakonec přivedla babička. Dnes má dvaadvacetiletá Kateřina Cáchová za sebou již zhruba
desetiletou atletickou kariéru ve víceboji (sedmiboj). V roce 2007 získala pod vedením trenéra Michala Buzka zlato v rámci mistrovství světa do 17 let, o dva roky později vybojovala
na mistrovství Evropy druhé místo a v loňském roce si sáhla hned na dva nádherné tituly.
V červnu vybojovala na mistrovství Evropy do 22 let stříbrnou medaili a pár dnů nato si ze
světové univerziády v Shenzhenu odvážela bronz. Úspěšný rok 2011 ji vynesl nejen mezi
desítku nejlepších vítkovických sportovců, ale získala také 10. místo v celostátní anketě
Atlet roku 2011. Jen o dva stupínky výše se umístil Roman Šebrle, jehož doménou je také
sedmi- a desetiboj…
„Atletika mě bavila asi odjakživa. Vzpomínám si, že první úspěchy přicházely již na základní škole, kde jsem v běhu na 50 metrů, skoku dalekém i hodu kriketovým míčkem porážela
své vrstevníky. Všimla si toho paní učitelka ze sportovní třídy ZŠ Srbská, kam jsem v deseti
letech přestoupila,“ vzpomíná na své začátky Katka. „O tři roky později jsem začala třikrát týdně pravidelně trénovat pod vedením trenéra Michala Buzka v oddíle SSK Vítkovice.
Od roku 2005 jsem pak navštěvovala Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových,
kde jsem po čtyřech letech úspěšně odmaturovala. Nyní studuji třetím rokem na VŠB-TU Ostrava a pod vedením trenérky Martiny Blažkové se v Praze připravuji ve skupině
Rychlých holek na náročnou olympijskou sezonu,“ pokračuje Katka, která běžně trénuje
šestkrát týdně, v neděli má volno. „Před závody většinou absolvuji soustředění, kde pak trénuji samozřejmě i dvoufázově. Na sportovním
gymnáziu jsem měla individuální plán a vyučující mi vycházeli maximálně vstříc. Mohla jsem tedy odcestovat i na třítýdenní soustředění
a školu dohnat po návratu, což bylo skvělé. Na vysoké škole mám také individuální plán, ale tato sezona je pro nás natolik náročná, že třetí
ročník si budu rozkládat. Věřím však, že se mi vše podaří úspěšně skloubit.“ A jaké jsou Katčiny plány do budoucna? „Většina sportovců
má sen vyhrát mistrovství světa nebo dokonce olympiádu, vytvořit světový rekord. Až tak konkrétní sny nemám, ale přeji si být úspěšná
v tom, co dělám. Spokojená s výkony, které podávám, a chci neustále překonávat své možnosti a očekávání. A že od sebe očekávám
opravdu dost,“ dodává s úsměvem sympatická atletka Kateřina Cáchová, pro kterou je atletika vším. „Není nad pocit, že děláte to, co vás
těší, uspokojuje a živí zároveň. Atletika má své kouzlo, má své časy, metry, čísla. Nehodnotí se technika provedení ani úsměv, ale samotný
výkon. Těžko tohle najdete v jiném sportu…“

Životní úspěch přišel ve 46 letech

Jiří Kati uprostřed.

Sedmnáctinásobný mistr republiky
v benchpressu a čtyřnásobný mistr
Evropy masters v letech 2005, 2007,
2010 a 2011. To jsou jen ty největší úspěchy dnes již 47letého Jiřího Kati, rodáka
z Opavy. Do 45 let se mu nepodařilo vybojovat žádný český rekord ani masters,
to se však v roce 2010 zlomilo a pan Jiří
vytvořil hned pět českých rekordů v kategorii do 90 kg, včetně rekordu na mistrovství republiky mužů. O rok později se

dostal do váhové kategorie do 93 kg, v níž
se mu podařilo vytvořit celkem jedenáct
českých rekordů! Posbíral všechny rekordy
šampionátů jak v rámci benchpressu, tak
silovém trojboji, masters i mužů. Doslova
životním výkonem bylo nedávné zvednutí
252,5 kilogramu, což byl absolutní český
mužský rekord jak v kategorii do 93 kg, tak
i ve všech váhových kategoriích. A toto se
panu Jiřímu podařilo ve 46 letech! Právem
se tak dostal do desítky nejlepších vítkovických sportovců roku 2011…
„Výkonu 252,5 kilogramu si cením více
než titulu z mistrovství Evropy masters, což
je mistrovství nad 39 let. Jen pro srovnání,
kdybych tento výkon podal na mistrovství
Evropy mužů v benchpressu nebo silovém trojboji, získal bych stříbrnou medaili,
a to i na mistrovství světa mužů v trojboji.
A pokud bych závodil na mistrovství Evropy
masters v trojboji, vybojoval bych zlato. Já
jsem však závodil jen v rámci mistrovství
Evropy masters v benchpressu,“ vysvětluje Jiří Kati, který si silový trojboj a benchpress vybral proto, že již v minulosti dělal

benchpress v rámci své atletické kariéry.
„Zhruba ve 29 letech, kdy jsem oficiálně
skončil s atletikou, jsem založil oddíl silového trojboje v Opavě a v roce 1994 jsem
absolvoval svůj první závod,“ vzpomíná
na své začátky pan Jiří. „Ze začátku jsem
trénoval čtyřikrát týdně, ale časem jsem
tréninky zmírnil jen na dvakrát týdně, aby
tělo stíhalo regeneraci. Jinak se člověk
zregeneruje ve 25 letech, jinak ve 47 letech. Sportoval jsem vždy při práci, sport
nikdy nebyl mým zaměstnáním. I proto je
běhání a posilování mým největším koníčkem a relaxací po příchodu z práce. Rád
sleduji také atletické výkony našich reprezentantů v ostatních stylech. Pamatuji
si časy, tabulky, rekordy, a to dokonce
i historické!“ dodává s úsměvem pan Jiří,
kterého sice již delší dobu trápí problémy
s ramenem, ale svých snů a plánů se nevzdává. „Pokud se mé zdraví alespoň trochu zlepší, rád bych překonal svůj absolutní český rekord. A i když jsem již svými
výkony na jiných závodech de facto porazil několik mistrů světa, rád bych nějaké
mistrovství světa konečně i vyhrál.“
Lenka Hatlapatková
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�Všimněte si!

Zdraví v jeskyni

Ozdravný program pro děti přímo v jeskyni. Právě to nabízí
Dětská ozdravovna se speleoterapií Mladeč-Vojtěchov, která se
věnuje léčbě alergických a astmatických dětí. „Pořádáme také
specializované ozdravné pobyty pro školní kolektivy z oblastí se
zhoršeným životním prostředím, vlastně jde o školy v přírodě,“ říká
ředitel ozdravovny Jaroslav Kotík a dodává, že v posledních deseti letech se zde léčilo přes 1200 dětí z Moravskoslezského kraje,
z toho zhruba 400 pocházelo přímo z Ostravy. „Pobyt v naší ozdravovně, který plně hradí zdravotní pojišťovny, je především určen
pacientům od 3 do 15 let a většinou probíhá v třítýdenních cyklech.
Vysokou účinnost vykazuje zejména při léčbě pacientů trpících
onemocněními respiračního traktu, například astmatem, alergiemi,
chronickou rýmou, opakovanými záněty horních cest dýchacích,
a některými kožními onemocněními, k nimž patří například atopický
ekzém, i poruchami příjmu potravy.“

Silový čtyřboj
Dalibor Dostál z RB SOU autoopravárenského získal stříbro v celkovém pořadí jednotlivců v silovém čtyřboji, který
se konal 9. února v tělocvičně Střední
školy společného stravování v Hrabůvce.
Dalibora s jeho 183 body dělil od prvního místa pouze jeden bod! Na desátém
místě se umístil Martin Liška se 105 body.
Vedení školy děkuje oběma borcům za
vzornou reprezentaci školy.

Vladimír Víteček

U více než poloviny dětí léčených v této léčebně se v dalším
roce výrazně zlepšil zdravotní stav a snížilo množství podávaných
farmak.
-red-

Sluneční       
poskakovač
V lednu se žáci RB SOU autoopravárenského zúčastnili na půdě VŠB-TU
Ostrava soutěže, která byla zaměřena na
realizaci objektů jezdících pouze na světlo. Žáci vítkovické školy soutěžili s vozítky v kategorii bez elektroniky. Z akce si
přivezli spoustu zkušeností, které využijí
v příštím ročníku.

Nezapomeňte na poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů pro letošní rok je splatný k 31. březnu. V průběhu února byly
poplatníkům zaslány poštovní poukázky, úhradu mohou majitelé psů provést i převodem z účtu na účet číslo 19–1649309349/0800 u pobočky České spořitelny v Ostravě,
variabilní symbol je uveden na poštovní poukázce, konstantní symbol 558. Na úhradu
bez variabilních symbolů nebude brán zřetel. Zaplatit je možné také přímo u správce
poplatku, tedy v kanceláři č. 109 v budově radnice, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice.
Nebude-li úhrada provedena nejpozději do 31. března 2012, bude úřad nucen vymáhat
ji výkonem rozhodnutí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů, čímž se zvýší celková částka k úhradě.
-red-

Strážci zákona informují
Oběšený u tramvajových kolejí
Ostravští policisté prověřují okolnosti úmrtí zatím neznámého muže oběšeného v ulici Halasově. Jeho tělo policie objevila
21. února mezi tramvajovými zastávkami Vítkovice Vysoké pece
a Český dům.
-red-

Vloupání do sklepa
Strážníci si 1. února na noční směně všimli světla linoucího se
ze sklepa jednoho z vítkovických domů, odkud se také ozývaly
podezřelé zvuky. Vchodové dveře do domu byly otevřené, a tak
strážníci vstoupili dovnitř. Při kontrole pak v jedné ze sklepních kójí
našli devatenáctiletého muže. Na zemi vedle něj leželo páčidlo
a před sklepní kójí ležel visací zámek s částí petlice. Dotyčný tvrdil,
že zde chtěl jen přespat. Pro podezření ze spáchání trestného činu
strážníci přivolali na místo Policii ČR.
Vladimíra Zychová
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Zápasníci ovládli Plzeň
Velká cena Plzně v zápase ve volném stylu se
uskutečnila 18. února.
Do Plzně odjela bojovat
skupina 17 zápasníků
TJ Sokol Vítkovice a ostravští zápasníci plzeňský
turnaj doslova ovládli!
V konkurenci 206 zápasníků z České republiky,
Slovenska,
Rakouska
a Německa dokázali zvítězit v šesti hmotnostních kategoriích.
Na stupně vítězů se neprobojovalo pouze pět vítkovických volnostylařů ze sedmnácti. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých
hmotnostních kategoriích zápasilo více než šest zápasníků, jsou
výsledky z turnaje úspěchem. Soutěž družstev vyhráli vítkovičtí před zápasníky ze Stříbra a Kladna.
Roman Piskoř
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