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Dolní oblast otevírá novou éru Vítkovic
V úterý 20. března, v den jarní rovnodennosti,
byla v Dolní oblasti Vítkovic přesně v 6.14 hod.
slavnostně rozsvícena vysoká pec č. 1. Po velkolepé proměně, jíž prošel v posledním roce,
se areál s národní kulturní památkou a statutem
Evropské kulturní dědictví otevřel veřejnosti, aby jí
nabídl mnohem více než kdykoli předtím. Skipový
výtah, cestu do tajemných útrob vysoké pece,
kde teplota v minulosti přesahovala 1500 stupňů
Celsia, i překvapivou proměnu plynojemu. „Znovu

otevíráme světu úžasnou lokalitu, boříme ploty, otvíráme vrátnice a všechny k nám zveme,“ říká Jan
Světlík, předseda představenstva a generální ředitel strojírenských Vítkovic, který stojí za celkovou
proměnou tzv. Dolní oblasti v Ostravě-Vítkovicích.
Dolní oblasti, jejíž znovuzrození otevírá i novou éru
obvodu Vítkovice, se budeme v našem zpravodaji pravidelně věnovat. Autorem snímku z prvního
slavnostního rozsvícení pece po roční rekonstrukci
je Jiří Zerzoň.

Den učitelů na radnici

Karnevalový rej
Na úterý 21. února se naše děti velmi těšily. Tento den byl totiž dnem karnevalovým.
Děti se svými učitelkami již předem nazdobily celé školky řetězy, lampiony a konfetami.
Karneval začal: zpívalo se, tančilo, soutěžilo,
vyhrávalo v bohaté tombole. Dětem i učitelkám se karneval líbil, rodiče si mohou prohlédnout množství fotek na našich webových
stránkách. Na další karneval v příštím školním roce se už moc těšíme.

Ve čtvrtek 29. března proběhla ve vítkovické radnici
vlastně už tradiční oslava Dne učitelů. Během slavnostního setkání se zástupci úřadu byli za svou práci oceněni učitelé z jednotlivých škol. „Každou školu, která
sídlí na území Vítkovic, reprezentovaly vždy dvě osoby, zástupce vedení příslušného vzdělávacího ústavu
a pedagog, jehož práci chce vedení školy vyzvednout
a ocenit,“ vrací se k příjemným okamžikům starosta
Petr Dlabal. „Blahopřejeme oceněným! A všem vítkovickým pedagogům děkujeme za jejich celoroční práci,
které si nesmírně vážíme!“ Více o jednotlivých oceněných přineseme v květnovém vydání zpravodaje.

Za mateřské školy Prokopa Velikého a Erbenova
Jana Smutná a Ema Hýžová

Nepřehlédněte
Rekonstrukce Halasovy začíná!

První máj ve Vítkovicích

110 let vítkovické radnice

Začátek dubna je ve znamení zahájení rekonstrukce budovy ZŠ Halasova. „Výběrového řízení
se zúčastnilo 18 firem, vybrána byla Teplotechna
Ostrava,“ informuje starosta Petr Dlabal s tím, že
firma by měla rekonstrukci ukončit 10. srpna tak,
aby byl čas na vybavení nové první třídy a stávající
druhé a třetí třídy potřebným zařízením.

Nezapomeňte, že na 1. máje se
už tradičně otevírají dveře společností skupiny Vítkovice Machinery
Group a že letos bude prvomájová procházka Vítkovicemi rozšířena také o mnohé novinky v Dolní
oblasti!

Letos slavíme už 110 let od postavení naší krásné
radnice. Její historii a minulost Vítkovic si připomeneme v radnici od 2. do 11. května, kde bude návštěvníky
očekávat kronikářka Lenka Kocierzová. Budou připraveny i další akce, například výstavy a besedy pro děti,
2. května bude vztyčena májka a proběhnou komentované prohlídky radnice.
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OZNÁMENÍ PRO NÁJEMNÍKY OBECNÍCH BYTŮ
Vyúčtování služeb spojených s užíváním
bytu za rok 2011

né vyúčtování, se kterým budou nájemníci seznámeni do 14. 5.
2012. Nedoplatky z tohoto vyúčtování budou předepsány k úhradě
spolu s nájemným za měsíc červenec 2012, popř. bude nájemníPodle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 372/2001 kům na úhradu nedoplatku zaslána složenka. Tento nedoplatek je
Sb. musí být vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok splatný do 31. 7. 2012. Přeplatky z vyúčtování budou nájemníkům
2011 provedeno nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí poukázány prostřednictvím šeku Poštovní spořitelny ČSOB, popř.
zúčtovacího období, tedy do 30. 4. 2012. ÚMOb Vítkovice, odbor prostřednictvím složenky ÚMOb Vítkovice. Nájemníkům, u kterých
komunálních služeb, dopravy a bytový provede výše uvedené vy- vlastník domu vykazuje dluh na nájmu či z vyúčtování služeb z miúčtování v termínu do 1. 4. 2012. K tomuto datu budou také byto- nulých období apod., bude přeplatek tohoto vyúčtování použit na
vými techniky doručeny nájemníkům faktury s konkrétním rozúčto- kompenzaci výše uvedených dluhů včetně poplatků z prodlení, tak
váním nákladů na jejich byt. V případě, že nájemce s výsledkem jak to umožňuje § 580 občanského zákoníku. Přeplatky budou vydluhů bude
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Agentura práce určená klientům sociálních služeb
Od března realizuje Centrum sociálních ru. Druhou aktivitou je zajištění rekvalifika- vstupu do projektu, je poskytování peněžslužeb Ostrava, o.p.s., projekt s názvem ce na základě vyhodnocení a výstupů po- ních příspěvků účastníkům na cestovné,
Agentura práce určená klientům sociál- radenského programu, obory rekvalifikač- stravné a péči o děti.
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Agentura práce určená klientům sociálních služeb

přijímacího pohovoru. Druhou aktivitou je zajištění rekvalifikace na základě vyhodnocení a
2
výstupů
poradenského programu, obory rekvalifikačních kurzů odpovídají nabídkám trhu práce a
potřebám účastníků. Po absolvování programu a případné rekvalifikaci následuje
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Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.

Slovo starosty
Vážení čtenáři vítkovického zpravodaje,
letošní jaro vstoupilo do Vítkovic s opravdu nezvyklou razancí. Nehovořím ani tak
o příjemných venkovních teplotách, které
první jarní dny provázely, ale o tom, že díky
slavnostnímu rozsvícení vysoké pece č. 1
v Dolní oblasti se v okamžiku nástupu astronomického jara jméno Vítkovic, a tedy
i našeho obvodu, skloňovalo doslova v celé
republice. Už několikrát jsem se zmiňoval
o tom, že otevření Dolní oblasti veřejnosti
jistě bude mít pozitivní dopad na prosperitu
našeho obvodu, a nemohu se o tom nezmínit ani dnes. Využijme příležitosti, která
je nám dána, co nejlépe a reprezentujme
náš obvod se ctí a noblesou tak, ať co nejvíce posílíme jeho prestiž nejen v rámci
Ostravy!
K jaru neodmyslitelně patří i největší křesťanský svátek, Velikonoce. Ještě si vzpomínám, jak jsme u babičky na vsi s ostatními kluky pletli tatary a vypravovali se
za děvčaty, jak jsme později od vrbového
proutí přešli k takzvaným bužírkám, které

dívkám zřejmě způsobovaly dost bolesti…
Velikonoce provázely náročné přípravy,
smích, veselí, radost ze života. Zdá se mi,
že vše je dnes jiné, komerčně laděné. Na
vesnicích se lidé sice ještě scházejí na zábavách, které ukončují období půstu, sousedé se vypravují na pomlázku. Ve městě
je už však všechno odosobněné a hlavní
roli hrají peníze. Kluci totiž stojí především
o ně a často se stává, že dostanou-li místo
mincí nebo bankovek čokoládová či malovaná vajíčka, zničí je. Mrzí mne tento přístup, jen se obávám, že návrat k tradicím je
málem nemožný a vážím si všech, kteří je
dodržují… Přesto, nebo právě proto, všem
přeji, aby si Velikonoce užili co nejlépe, aby
vyrazili do probouzející se přírody, aby si
užili svých blízkých i přátel! Ať nám všem
svítí sluníčko a pomlázka ať je opravdu bohatá!
Petr Dlabal,

Lidová pranostika

Stan proti melanomu v Avionu
V rámci akce Stan proti melanomu si
návštěvníci Avion Shopping Parku v Ostravě budou moci ve čtvrtek 10. května nechat preventivně zkontrolovat kůži. Přímo
uprostřed obchodního centra se otevřou
mobilní vyšetřovací ambulance, v nichž
specialisté z Kožní kliniky Fakultní
nemocnice Ostrava budou provádět potřebná vyšetření i edukaci na dané téma.
Můžete si také prohlédnout 24 dalších
obchodů v severní části centra, které byly
otevřeny v polovině března. Nechybí zde
ani úžasná klouzačka pro děti z prvního
poschodí do přízemí. Pohodlnější nakupování umožňuje nový vchod v severní části
a dalších 180 parkovacích míst!

starosta městského obvodu Vítkovice

Dobrá zpráva! Našli jsme malého hrdinu, o němž se v březnovém vydání zpravodaje zmiňoval zastupitel Karol Hercík.
Jeho snímek i povídání o něm přineseme
v květnovém vydání.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Vážení občané,
rádi bychom vám připomenuli, že k místnímu poplatku za zvláštní způsoby užívání
veřejného prostranství jsou povinny se bez
vyzvání přihlásit nejpozději 5 pracovních
dní před zahájením užívání všechny fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství některým ze způsobů uvedených v § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, nebo v čl. 6 bod 1 písmeno a)
– m) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve
znění pozdějších změn a doplňků. Poplatek
není vázán pouze na podnikatelskou činnost.
V případě místního poplatku se přijímají
žádosti:
a) za provádění výkopových prací,
b) umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb,
c) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje,
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb,
e) za umístění stavebního zařízení včetně
stavebních mechanismů (např. kontejner),
f) za umístění reklamního zařízení (např.
reklamní poutače typu „A“), za umístění
zařízení cirkusů,

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných
obdobných atrakcí,
h) za umístění skládek,
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa,
j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce,
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce,
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Podmínkou přiznání se k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
je skutečnost, že fyzická nebo právnická
osoba fakticky užívá veřejné prostranství
některým ze způsobů uvedených v § 4
odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
nebo v čl. 6, bod 1 písmeno a) - m) obecně závazné vyhlášky statutárního města
Ostravy č. 13/2010, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství ve znění pozdějších změn a doplňků. Veřejným
prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, bez ohledu
na oplocení daného prostoru a vlastnictví
k tomuto prostoru, mimo samotného vlastníka (viz osvobození a úlevy, čl. 8 obecně závazné vyhlášky statutárního města
Ostravy č. 13/2010 a č. 12/2011).
V řízení o přiznání se k místnímu poplatku

za užívání veřejného prostranství se postupuje ze dvou hledisek:
a) v případě situování záboru VP na
místní komunikaci I. až IV. třídy nebo na
veřejně přístupné účelové komunikaci na
území městského obvodu Vítkovice předchází samotnému řízení o místním poplatku
vydání rozhodnutí silničním správním úřadem o povolení zvláštního užívání místní
komunikace na základě žádosti poplatníka.
Rozhodnutí vydává odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství Úřadu městského obvodu Vítkovice,
Mírové nám. 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 108A.
Po vydání rozhodnutí se poplatník dostaví
na odbor financí, rozpočtu a školství Úřadu
městského obvodu Vítkovice, Mírové nám.
516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, kancelář
č. 109 k vyřízení přiznání k místnímu poplatku, k výpočtu místního poplatku a přidělení
variabilního symbolu.
b) v případě záboru veřejného prostranství v zeleni – poplatník se dostaví
na odbor komunálních služeb, dopravy
a bytový, kancelář č. 117, k vyřízení souhlasu s umístěním záboru v zeleni. Po udělení
souhlasu se poplatník dostaví na odbor financí, rozpočtu a školství, kancelář č. 109,
k výpočtu místního poplatku a přidělení variabilního symbolu.
Marie Braková,
vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství
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Vítkovický rarášek již potřetí
V obvodní knihovně v Kutuzovově ulici
proběhl 7. března již třetí ročník recitační soutěže pro školská zařízení v obvodu
Vítkovice s názvem Vítkovický rarášek.
Soutěž opět zorganizovala ZŠ Šalounova.
Letošního ročníku se zúčastnilo méně
dětí než v předchozích letech. Začala totiž
řádit chřipka a mnoho soutěžících nominovaných ze školních kol se nemohlo pro nemoc dostavit.
Nicméně atmosféra byla jako vždy příjemná, přišli se podívat i rodiče dětí, kteří měli
určitě radost ze svých malých recitátorů.
Porota vyslechla spoustu pěkných přednesů a rozhodla takto: V kategorii Pidirarášci,
děti přípravných ročníků a MŠ, první místo získala Karolínka Měrková, v kategorii

Rarášci, 1. a 2. třídy základních škol, získal první místo Vojtěch Smrek a v kategorii
Raraši, 3. až 5. třídy, první místo obsadil
Ondřej Bandi. Hlavní a putovní cenu získal
Vojtěch Smrek, žák 2. třídy ZŠ na náměstí
Jiřího z Poděbrad při ZŠ Šalounova. Ten
také s žákem 1. třídy reprezentoval školu
na městské přehlídce dětských recitátorů
v Ostravě-Porubě, kde obsadili ve své kategorii pěkné 4. místo.
Děti byly odměněny diplomy a věcnými cenami, které poskytl Úřad městského
obvodu Vítkovice. Velké poděkování patří
Jarmile Košťálové, která nám v knihovně
jako vždy vytvořila pěkné a důstojné prostředí.
Libuše Hermannová, ředitelka školy

Návštěva na radnici

Nemocnice pro medvídky

V rámci tématu „Čím
bych chtěl být, až budu
velký“ jsme s dětmi navštívili radnici v našem obvodě. Přivítala nás usměvavá paní Braková, která nás
provedla celou budovou.
Děti měly možnost poznat
různé profese, práci účetních, recepčních, práci
v sekretariátu, v podatelně, i práci pana starosty Petra Dlabala, který nás přijal ve své kanceláři a s radostí odpovídal na dětské otázky: proč má tak velkou
sedačku, k čemu tolik knih, nač potřebuje v kanceláři mapu nebo
vlajku a podobně. Taky děti požádaly o opraváře, protože nám
protéká záchod. Tato žádost byla asi reakcí na informaci od paní
Brakové, že na úřad chodí lidé hlásit také závady ve svých bytech. Tuto žádost však pan starosta nezaslechl a také nestihl odpovědět na všechny všetečné otázky našich dětí, které byly z návštěvy radnice nadšené. A my taky. Hana Vidláková, MŠ Erbenova

V úterý 6. března
nás navštívili budoucí doktoři s úžasným
projektem „Nemocnice pro medvídky“.
Děti prožily nevšední dopoledne ve
společnosti mediků,
studentů Ostravské
univerzity, kdy si v
rámci her procvičily znalosti o lidském těle, prohlédly si vybavení, se kterým
se mohou setkat v nemocnici, navštívily praktického lékaře,
rentgen, úrazovou ambulanci a všechny se zúčastnily operace zajíčka, jehož trápilo slepé střevo. Nakonec děti navštívily
lékárnu, kde dostaly vitaminy a omalovánku. Záměrem projektu budoucích lékařů bylo zbavit děti pocitu strachu z různých lékařských vyšetření a bílých plášťů lékařů. Tento projekt proběhne ve všech vítkovických mateřských školách.
Renáta Polzerová, MŠ Prokopa Velikého

Akcenťáci si k dvacetinám vytančili tituly mistrů
Narozeninový dárek v podobě titulu mistra Evropy, dále dvojnásobného vicemistra světa a dvojnásobného vicemistra Evropy
a k tomu devítinásobného mistra ČR si nadělil ostravský taneční
klub Akcent, který koncem loňského roku oslavil své dvacetiny.
O tuto úžasnou bilanci se zasloužili všichni tanečníci od mini až
po dospělé, a to v disciplínách show dance a disco dance. „Za
dvacet let se podařilo našim tanečníkům získat neuvěřitelných 154
titulů mistrů České republiky, 22 titulů mistrů Evropy a 20 titulů mistrů světa. To jsou skvělé výsledky, kterých si nesmírně vážíme,
a věříme, že se tanečníkům, trenérům i choreografům bude dařit
i v následujících letech,“ přeje Lenka Buroňová, trenérka a choreografka TK Akcent Ostrava.
Klub vznikl v roce 1991 v dnešní Vítkovické střední průmyslové škole a gymnáziu (původně SOU Vítkovice) v Hrabůvce jako
soubor zájmové umělecké činnosti. Po zrušení souborů základní
umělecké činnosti si TK Akcent pronajal původně využívané prostory a od roku 1997 se transformoval do právní formy občanského sdružení. Od roku 1999 využívá i prostory bývalého kina Vítek,
které na vlastní náklady opravil, stejně jako i sál v hlavní budově
Střední školy technické, kde klub působil od svého založení až do
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loňského roku. V roce 2001 se Akcent stal součástí TJ SOKOL
Vítkovice jako oddíl tanečního sportu. „Jsme rádi, že dnešní mladí
lidé mají chuť tančit a především, že jsou ochotni věnovat tomuto
koníčku téměř veškerý volný čas, protože bez toho bychom nikdy
nebyli tak úspěšní. Za každou medailí a diplomem je kus dřiny každého dítěte a spousta času nejen trenérů, ale i obětavých rodičů,“ dodává Lenka Buroňová.
Foto: Petr Krupička
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Dolní oblast Vítkovic
Rozsvícením historické vysoké pece číslo 1 se otevřela nová naučná a prohlídková trasa po industriálních památkách Dolní oblasti Vítkovic. Slavnostního
okamžiku se v úterý 20. března zúčastnilo mnoho osobností kraje, snímek Jiřího
Zerzoně zachycuje při otevření vstupu na vysokou pec hejtmana Jaroslava
Palase, primátora Ostravy Petra Kajnara a Jana Světlíka, šéfa skupiny Vítkovice
Machinery Group. Čerstvě zrekonstruovaná vysoká pec se otevřela školním exkurzím, pamětníkům, turistům i zájemcům o architekturu…

Pryč s obezitou!
Lékaři chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice začali léčit závažné druhy obezity novou unikátní metodou.
Takzvaná laparoskopická plikace žaludku pomáhá nejen s výraznou redukcí hmotnosti, ale léčí také různá onemocnění, která s obezitou
úzce souvisí, jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak.
Principem zákroku je zmenšení objemu žaludku, kterého se dosáhne zanořením
stěny žaludku dovnitř.

Vycházka
s kronikářkou

Vitkovicka
štokrla
Vitkovicka štokrla s MPS Vítkovice, spojená s koncertem
tohoto historického sboru, se
uskuteční 9. května v 16 v obřadní síni radnice. Podrobnosti
budou vyvěšeny na plakátech
a www.ostrava-vitkovice.eu.
-lk-

Příběh Vítkovic pokračuje…
Často dostávám otázku: „Proč jste se uvzala na ty špinavé nehezké
Vítkovice, vždyť tady nic není a je strach se tady projít. Co na nich
vidíte?
Musím nad tím přemýšlet, jak to vysvětlit? Proč mám ráda rodné
místo, zatracené, opovrhované, přehlížené? Má to dnes vůbec cenu,
nějaká historie, nenosí se to, jsem do starého železa, není to potřebné
k životu, mladé to prý nezajímá.
Ano, dnešní děti k tomu moc vedeny nejsou, ale kdo jim to má povědět, kdo má vzbudit jejich zájem? Když to neudělají rodiče, škola, tak
asi nastupují takoví idealisté a naivkové jako jsem já.
Všichni, které jsem už Vítkovicemi provedla v rámci projektu
Propagace Vítkovic – a bylo jich už několik set, z toho určitě přes
stovku cizinců – se mi smějí při přiznání, že jsem nenáviděla dějepis
a letopočty.
A věřte mi, ty naše Vítkovice mají o čem vyprávět, i když to nejlepší
je z posledních dvou set let, od založení železáren, protože z té minulosti starší zde nemáme žádné hmotné památky. Trvalo dlouho,
než se celá Dolní oblast Vítkovic dostala tam, kde dnes je. Už to je
asi patnáct let od diskusí, co s ní, a vida, dnes se Ostrava prezentuje
hlavně jí!
Přitom zároveň se železárnami vznikalo to zvláštní město z režného
zdiva, které znají odborníci a cizinci jako úžasnou oblast, neznáme ho
my, i když se o to už pár let snažím.
Někteří z nás se stále snaží, aby příběh Vítkovic pokračoval, přes
všechna úskalí, výsměch a problémy v naší lokalitě. K tomu by mohlo
pomoci vědomí, že škola, do níž chodím, tady stojí už sto let a kolik
skvělých lidí z ní vyšlo. Tady vedle v domě se narodila spisovatelka,
tady bydlel zpěvák našeho divadla, vedle baletka, Concordia už má
hodně přes sto let, tady byl první biograf!
To jsou jména těch známějších záležitostí, ale víte, kde jste si rozbili
první koleno, kde jste v křokách dostali první pusu, jak jste se houpali na řetězech zábradlí před kinem. I z těchto chvil se skládá příběh
Vítkovic…To, jak jsme mluvili, jak jsme se oblékali, jak jsme stolovali,
zpívali, je naše malé vítkovické „kulturní dědictví“. Je jiné než na vesnici, je jiné než v Hrabové, jiné než na Slezské, protože Vítkovice byly
specifické skladbou obyvatel, bohatstvím, kulturou.

Do ZŠ Šalounova, kde si prohlédneme výstavu dětských prací
na téma Vítkovické zajímavosti,
se vydáme 27. dubna v 15 hodin. Jde o díla vytvořená v rámci
výtvarné soutěže O cenu starosty, která probíhá co dva roky a je
zaměřena na žáky vítkovických
základních a mateřských škol.

Zve Lenka Kocierzová



Mnozí z nás už dnes ve Vítkovicích nebydlí, ale jsem přesvědčena
o tom, že ty, kteří sem dnes přicházejí, bydlí a budují svůj domov,
zajímá to, co tady bylo, jak jsme tu prožívali dětství pod komíny, mezi
ploty fabriky. Těch, kteří mohou o tom podat vlastní svědectví, je už
málo a rychle nás ubývá. Už i mne čas dovedl do kategorie seniora, ale hrozně ráda otevírám vrátka k dětství a po letech vyhazování
a likvidace věcí zdánlivě nepotřebných zachraňuji, co se dá.
Naštěstí nejsem sama, akademický malíř Karol Hercík je velkým
patriotem, nadšencem, se kterým neustále objevujeme příběhy těch,
jejichž kroky chodily po vítkovických cestách. Jeho každodenní snaha
o zpříjemnění toho zvláštního města je obdivuhodná. Naše naladění
na stejnou strunu vyústilo v účasti na projektu Propagace Vítkovic
a dnes dokonce k možnosti vytvořit místo, kde umístíme nejen to, co
se nám podařilo zachovat, sesbírat a co jsme již dostali od lidí, kteří
jsou s Vítkovicemi spojeni. Místo, kde se můžeme setkávat, posedět,
zavzpomínat a vytvořit atmosféru časů, kdy si sousedi pomáhali, kdy
fungovala především pošta pouliční, když naše maminky vyběhly na
rynek a hned věděly, co se kde stalo. Místo, kde bychom mohli vzpomínky a kus svého života předat dál, i když se zdá, že to nikoho dnes
nezajímá.
Já jsem přesvědčena, že to naše vnoučata zajímat bude, když jim to
zajímavě zprostředkujeme. Mnoho exponátů jsme s panem Hercíkem
už „ukořistili“, o mnohých si myslíme, že čekají na půdách, ve sklepích
a vy nevíte, co s nimi. Vyhodit je to líto, děti to zatím nechtějí a nedokážete se s nimi rozloučit. Staré nechodící hodiny, šátky „kostelové“,
talíře, štokrle nebo třeba jen vysvědčení či milostné psaníčko psané
na pijáku. Věci zdánlivě nepotřebné, nemající peněžní hodnotu, cenné ale vzpomínkami a doteky tepla lidských rukou a jejich příběhy.
Oslovujeme rodáky, sběratele, lidi, kteří zde pracovali.
Naše vítkovická radnice zde stojí letos už 110 let. V prvních dvou
týdnech května bude v obřadní síni radnice výstava kronik, věcí z vítkovických domácností, vítězných obrázků dětí ze soutěže O cenu
starosty. Budu tam přítomna a ráda bych, abyste se stavili, přinesli
třeba jen vzpomínky na lidi a dětství v té zvláštní lokalitě, jež nese název Vítkovice. Bohužel, jsme již poslední, kteří toto svědectví můžeme
podat… Smutné, ale pravdivé.
Já mohu jen už dnes poděkovat za cihlu z Josefínské kolonie
Drahomíře Podroužkové, za album DTJ paní Ondrušové, manželům
Mlynářovým a dalším, kteří mi už něco ze svých vzpomínek darovali.
Lenka Kocierzová, výtvarnice a kronikářka
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Přijďte k nám pro informace nejen ohledně podnikání
Chcete začít podnikat v České republice nebo v některé z členských zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru
či ve Švýcarsku? Chybí vám informace a nevíte, kde a jak je získat? Nechte zjišťování faktů, které vám usnadní vstup do podnikánaší
školy
technické a dopravní
v Ostravě-Vítkovicích,
p. o.,
která se nachází
na
ní, Střední
na nás
– jednoduše
se obraťte
na Jednotné
kontaktní
místo.
hranici
našeho obvoduinformace
a obvodu Ostrava-Jih.
Kocierzová
Poskytujeme
především o podnikání vLenka
České
republice a v Evropské unii, uznávání kvalifikací a vysílání pracovníků,
rádi vám také poradíme, kam se obrátit v případě spotřebitelských
problémů, v případě potřeby řešení sporů či s komunikací se zahraničním úřadem. Víme také, kde se informovat ohledně podmínek zaměstnávání osob a požadavků na výrobky, které chcete
distribuovat na vnitřní trh Evropské unie.
Bezplatné služby Jednotného kontaktního místa již za jeho téměř

dvouleté existence využilo velké množství občanů, naši pracovníci
zodpověděli téměř šest stovek dotazů. Rychlost a kvalitu odpovědí na položené dotazy ocenili nejen občané, ale také Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, které Jednotné kontaktní místo Ostrava
vyhodnotilo jako nejlepší z řady kontaktních míst v České republice. Také to může být jedním z důvodů, proč využít naše služby
a získat
informace,
které pro vás budou odrazovým můstkem k zaKomentář
[S1]: Přikládám povinný
logolink, při úpravě velikosti prosím
hájení
podnikání.
zachovejte poměr stran. Velikost loga OP
VK (oranžový čtvereček včetně textu OP
Pracovníkům
Jednotného kontaktního místa můžete položit doVzdělávání …) musí být minimálně 1 cm na
výšku. Nápis Investice
rozvoje … se do
taz osobně
na doŽivnostenském
úřadě Magistrátu města Ostravy,
rozměru nezapočítává.
telefonicky na čísle 599 443 148 nebo elektronickou poštou na
adrese jkm@ostrava.cz. Více informací na www.ostrava.cz.
S našimi službami budete před konkurencí o krok napřed!

Hravé nádraží
Pátek 9. března, hala hlavního nádraží
v Ostravě… Skupiny patnáctiletých putují
po ochozu v patře od stanoviště ke stanorubrika Knihovna
prořádu,
vás sledují první povišti, hledají
v jízdním
moc, vyplňují soutěžní papíry… Jsou to žáci
Duben v knihovně
osmých
a devátých tříd ostravských škol,
Do 30.na
dubna
můžete dorazili
v Galerii MaM
navštívit
výstavu obrazů Setkávání. Svou tvorbu zde
kteří
nádraží
v rámci
STATION
představípořádaného
výtvarnice Jana Smékalová
a její studentky
Hana Holaňová a Jarka Majewská
DAY,
jako součást
projektu
z Lidové konzervatoře
múzické školy Ostrava.
Inovativní
formya spolupráce
škol a firmy
České
v Moravskoslezském
kraji. studenty
prostě
si zahráli
cestující. Bylo vidět, že
Také letosdráhy
se děti jistě
rády zúčastní workshopu vedeného
se Střední
uměleckéna
školy
Poděbradova.
Výtvarná
dílna
a můj hrdina proběhne
dubna odbavilo,
14 do 16studenti školy v rolích
Zážitkovou
formou
seJáseznamovali
s pra- ve středu
je to 4.opravdu
hodin a děti
při ní budou avyrábět
koláže oblíbených
knih.
covním
procesem
profesemi
v oborupostav
že- z dětských
železničních
zaměstnanců jim byli blízcí, vzálezniční
dopravy.
Na
odstavné
koleji
na
ně
jemné
úsměvy
sedubna
prolínaly.
Mami, tati, něco si vyrobíme! Další dílna pro rodiče a děti se uskuteční v úterý 10.
čekala
vlaková
souprava
s průvodčími,
Střední škola technická
od 10 do také
11 hodin,
odpoledne
pak od 14
do 15 hodin. Na maléAkci
i velké pořádala
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a zmizíkem.
strojvůdcem,
dostali
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jako pravidelný cestující Českých drah s některými jejich úsměvy setkám, pokud využijí
výhod, které jim dnes některé školy nabízejí,
a budou studenty naší Střední školy technické
a dopravní v Ostravě-Vítkovicích, p. o., která
se nachází na hranici našeho obvodu a obvodu Ostrava-Jih.
Lenka Kocierzová

Ostrava. Populárně naučná přednáška je rozdělena do dvou částí. První se odehraje v pátek
20. dubna od 10 do 11.30 hodin, druhá pak v pondělí 30. dubna od 10 do 11.30 hodin.

Knihovna pro vás
PROJEKT SUPERČTENÁŘ



Duben v knihovně

Ve středu 18. dubna
do můžete
16.30 hodin
se v knihovně
uskuteční beseda
• Do od
30.15.30
dubna
v Galerii
MaM navštís pracovníkem ZOO Vladimírem Adámkem spojená s ukázkou exotické zvířeny.

vit výstavu obrazů Setkávání. Svou tvorbu zde
představí výtvarnice Jana Smékalová a její studentky Hana Holaňová a Jarka Majewská z Lidové konzervatoře a múzické školy Ostrava.
• Také letos se děti jistě rády zúčastní workshopu vedeného
studenty se Střední umělecké školy Poděbradova. Výtvarná
dílna Já a můj hrdina proběhne ve středu 4. dubna od 14
do 16 hodin a děti při ní budou vyrábět koláže oblíbených
postav z dětských knih.
• Mami, tati, něco si vyrobíme! Další dílna pro rodiče
a děti se uskuteční v úterý 10. dubna od 10 do 11 hodin,
odpoledne pak od 14 do 15 hodin. Na malé i velké čekají
jarní hrátky s barevným inkoustem a zmizíkem.
• Pro dospělé čtenáře jsme připravili přednášku Vlastimily
Čechové na téma Středověká Ostrava. Populárně naučná přednáška je rozdělena do dvou částí. První se odehraje
v pátek 20. dubna od 10 do 11.30 hodin, druhá pak v pondělí 30. dubna od 10 do 11.30 hodin.
PROJEKT SUPERČTENÁŘ
• Ve středu 18. dubna od 15.30 do 16.30 hodin se v knihovně uskuteční beseda s pracovníkem zoo Vladimírem
Adámkem spojená s ukázkou exotické zvířeny.
• Dubnový zábavný kviz Pes má čtyři rohy?! se tentokrát
odehraje na téma Známe zvířata?
Srdečně zve a na setkání s vámi se těší
Eva Chudejová a kolektiv knihovny
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Týden prvňáčků

Podobně jako každý rok, i letos měli
možnost rodiče přihlásit své dítě do
knihovny zdarma. Týden prvňáčků proběhl 5. až 9. března ve všech knihovnách na území města. I ve vítkovické
knihovně se žáci prvních tříd zúčastnili
knihovnických lekcí, ve kterých byli seznamováni s hrdiny oblíbených knížek.
Žáci 1. A Základní školy Šalounova byli
pasováni starostou, panem Dlabalem,
na kamarády knížek a byly jim předány
drobné dárky. Přejme jim, aby jim radost
v očích zůstala s každou novou knížkou, kterou ve svých dlaních otevřou.
Jarmila Košťálová
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Vítkovic v roce 2011

Sympaťák s číslem 85
a přezdívkou Bagr

Třiačtyřicetiletý Jiří Burger, útočník, kapitán hokejového týmu HC VÍTKOVICE
STEEL s číslem 85, kterému nikdo neřekne
jinak než Bagr, patří již několik let k širšímu
kádru české reprezentace. Za svou dlouholetou kariéru vystřídal postupně týmy HC
Kladno, HC Vsetín a od roku 2001 hraje ve
vítkovických barvách. V sobotu 21. ledna
byl v rámci 16. vítkovického reprezentačního plesu tento profesionální hokejista vyhlášen jako jeden z deseti nejlepších sportovců Vítkovic v roce 2011.
Proč jste si vybral právě hokej? Co
vás k tomuto sportu dovedlo?
Pocházím z Kladna, kde je hokej sportem číslo jedna. A přestože u nás v rodině
nikdo hokej nehrál, mě to k tomuto sportu
vždy táhlo. Táta hrál fotbal, takže celý život
sportoval a podporoval mě. Začínal jsem

v sedmi letech a hokej mě bral víc než vše
ostatní. Dá se říct, že v tomto hokejovém
městě, v němž jsem vyrůstal, to nebylo nic
neobvyklého.
Jak často trénujete? Můžete vzpomenout, jak jste například zvládal sport
i školu zároveň?
Trénujeme každý den, opravdu sedm
dní v týdnu. Výjimkou je dovolená po sezoně, což jsou tak maximálně čtyři týdny,
a sem tam nějaký den volna. Jinak opravdu
jsme téměř každý den na ledě a trénujeme
i mimo něj. Při takovém vytížení není lehké
skloubit sport se školou. Já jsem ale měl
výhodu v tom, že jsem chodil jak na hokejovou základní školu, tak i do hokejové třídy
na střední škole, což už tak obvyklé není,
ale v Kladně jedna taková je. Rozvrh tréninků i hodin byl nakombinován tak, abychom vše zvládali a stíhali. A jak jsem to
zvládl? Zřejmě zdárně, odmaturoval jsem
(úsměv).
Můžete vzpomenout nejdůležitější
úspěchy ve vaší sportovní kariéře?
Na prvním místě je to určitě extraligový
titul se Vsetínem a pak hned také tři druhá extraligová místa s Vítkovicemi. To jsou
zatím čtyři nejdůležitější úspěchy mé sportovní kariéry.

Nejlepší sportovci

Sedmý zápas bude dlouho bolet!
Jestliže jsme v loňském roce o tomto čase se závistí hleděli na třinecké hokejisty, jak si užívají titulu
mistra ligy v ledním hokeji, letos jsme se na stříbro
ani nedostali. Skončili jsme prostě v poli poražených. Přitom chyběl jenom krůček a možná všechno dopadlo jinak…
Hokejisté Vítkovic se po dvou stříbrných medailích tentokrát rozloučili se sezonou už ve čtvrtfinále.
Hlavní trenér Mojmír Trličík k tomu říká: „Ten poslední sedmý zápas bude ještě hodně bolet, byli
jsme přece jen krůček od třetího semifinále za sebou. A to už je co říct!“
Vítkovice postrádaly zraněné obránce Marka
Malíka, Denise Reháka, Pavla Trnku a nakonec
i Ctirada Ovčačíka, z útočníků pak Radima Hrušku.
„V klubu zůstal Ujčík, a to je, myslím, klíčová otázka. Lákala ho brněnská Kometa i Kladno,“ uzavírá
trenér.
Josef Mikoláš

Co byste ještě rád v tomto sportu dokázal?
Chtěl bych si ještě alespoň jednou zahrát
finále extraligy a taky bych si hodně přál,
aby bylo z našeho pohledu vítězné. To je
také mým snem. Jinak ve svém věku už
tolik plánů nemám, spíš se zaměřuji na sezonu po sezoně.
Dokážete si představit život bez hokeje?
Jestli dobře počítám, tak hokej hraji nějakých sedmadvacet let, takže si svůj život
bez hokeje tak nějak představit nedokážu.
Kdybych se ale hokeji nevěnoval, zaměřil
bych se asi na tenis a v poslední době bych
možná upřednostnil i golf.
Říká se, že od práce se člověk nejlépe odreaguje sportem, koníčky. Jak se
však odreagovává sportovec od sportu?
Když je čas a mám volno, dávám přednost aktivní relaxaci. To znamená, že zase
sportuji, ale věnuji se například tenisu nebo
golfu. Mým velkým koníčkem je ale i práce na zahradě. Rád sekám trávu, sadím,
stříhám keře a stromky. Prostě mě baví
a uklidňuje jakákoli práce na zahradě.
A nejvíce si odpočinu samozřejmě v kruhu
své rodiny, se svou ženou a dvěma syny.

Oddíl boxu TJ SOKOL VÍTKOVICE má bronz!
V březnu se v Ostravě-Porubě uskutečnilo Mistrovství České republiky v boxu
2012 ve věkových kategoriích školní mládež
a kadeti. Hned na prvním šampionátu, kterého se náš oddíl zúčastnil, jsme ve váhové
kategorii do 60 kg získali bronzovou medaili. Vybojoval ji náš kadet Adam „Chozé“
Carcasses. Svěřenec trenérů Ladislava
Martinčíka a Stanislava Časky nestačil až
na svého semifinálového soupeře. Náš boxer vinou nedávno prodělané nemoci bohužel neměl dostatek sil k boji o zlato a připsal
si tak svoji vůbec první porážku v kariéře.
I přesto si ale úspěchu vážíme, je výsledkem
kvalitní práce s naší mládeží. Na náš trénink
proto zveme nejen všechny kluky, kteří se
chtějí naučit boxovat a vybojovat si taky nějakou medaili, ale samozřejmě i všechny zájemce, kteří by si rádi vylepšili svoji
fyzickou i psychickou kondici a třeba u nás našli i nové kamarády. Více informací
na www.boxostrava.cz nebo tel. č. 774 321 011.
Petr Maršálek

Závodníkem během chvilky
Přilba na hlavu a pevné posazení nízko nad zemí. Motokára, jejíž volant
držíte pevně v rukou, zaburácí a vyráží do první zatáčky. Zzzzzz… Pocit závodníka formule 1 se dostaví velmi rychle, adrenalin stoupá a spolu s ním se
vyplaví i chuť vyhrát. Deset minut za volantem dává člověku pocit, že by si to
celé rád zopakoval znovu, tentokrát rychleji a lépe. K tomu motivuje i listina,
která zaznamenala časy jednotlivých závodníků, nejlepší čas v jednom kole
a další zajímavé údaje. Chvilka odpočinku a jdeme na to znovu!
Co si budeme povídat, ulice Rudná přináší Vítkovicím spoustu výhod.
Například fakt, že díky ní je to kousek kamkoliv, třeba do Prostřední Suché
u Havířova, kde se MZ Kart aréna s motokárami nachází! Tam se závodníkem
můžete stát během malé chvilky!
-gl-
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�Všimněte si!
Rozloučení se zimou

V pátek 23. března jsme se ve Vítkovicích
u řeky Ostravice rozloučili se zimou. Udělali
jsme to dvakrát, tak snad se to povedlo.
Za krásného slunečného dopoledne si
udělaly malý výlet děti z mateřských škol
a prvňáci ze Šalounovy. Dlouhou cestu
malé nožičky zvládaly statečně a Moraně
ve vlnách Ostravice děti mávaly ze všech
sil. Odpoledne přichýlil dospělé hosty Český dům a členové TJ Sokol Vítkovice. Alena
Holasová se svými žáčky ze ZŠ Kosmonautů 15 z Ostravy-Jihu nacvičila pásmo
k vynášení Mařeny, jak se v našich končinách bohyně zimy nazývá. Svou roli zde
odehrál i Mařak v chlapeckých rukou. Děti
tančily s radostí a sklidily zasloužený potlesk. Roznesly mezi sedmdesátku hostů
koláče věnované Úřadem městského obvo-

du Vítkovice a s Mařenou pak vedly průvod
k řece Ostravici. Šli jsme pro mnohé neznámými končinami, přijelo i pár Porubských,
a všichni jsme šli přírodou bez paneláků
a komínů podél starého koryta řeky Ostravice až ke splavu. Za hučení a zpívání řeky
jsme do jejích vln hodili další symbol zimy
a volali: „Zimo, odejdi, jaro, přijď!“ Morana,
Mařena, Smrtholka plula modravými vlnami řeky k Ostravě, z dálky ji zdravila halda
Ema, která je z těchto míst krásně vidět,
a my jsme jí dlouho mávali…

Text a foto: Lenka Kocierzová

Atletická školka pro mateřské školy

Atletickou školku nabízí nově od školního
roku 2011/2012 oddíl atletiky SSK Vítkovice.
Zkušená trenérka Zuzana Uhrová, bývalá
sportovní gymnastka, která tomuto sportu
věnovala 12 let, z toho 8 let na vrcholové úrovni, zajišťuje sportovní výuku přímo
v mateřských školách v Ostravě a okolí
a učí děti od 4 let základům gymnastiky
a atletiky. Atletice, konkrétně skoku o tyči,
se totiž také věnovala aktivně šest let, a to
po ukončení gymnastické kariéry. „Vím, jak
je sport pro děti důležitý. Proto bych chtěla
své zkušenosti předávat dále, a proto se
věnuji dětem již od raného věku, kdy se
rozvíjí pohybové schopnosti. Atletická školka je zaměřena na všestrannou pohybovou
aktivitu a hlavně v začátcích nenutí děti ke
specializaci,“ vysvětluje trenérka Zuzana.

Běh, skok, hod, to jsou pohybové aktivity,
které jsou základem nejen pro jednotlivé
disciplíny v atletice, ale i v jiných sportech.
Učí se rozvíjet rychlost, obratnost, a to vše
hravou a pestrou formou pod vedením zkušených trenérů.
Atletická školička začíná vždy v říjnu a děti
cvičí jedenkrát týdně 45 minut v prostorách
školky. „Pomocí atletické sady JIPAS se snažím veselou a zábavnou formou naučit děti
základům pro začínající sportovce. Dětem
přitom stačí triko, kraťasy nebo elasťáky.
V herně nemusejí mít ani boty, v tělocvičně
pak tenisky nebo jarmilky,“ dodává Zuzana
Uhrová. Do atletické školy se mohou přihlásit školky z celé Ostravy, ale i z okolních
obcí. Kontakt: zuzana@atleskolka.cz, mobil:
736 214 317.

Strážci zákona informují
Zraněná seniorka v bytě
Hlídka městské policie vyjela 10. března k bytu 81leté seniorky
v Ostravě-Vítkovicích. Její přítelkyně oznámila, že se s ní již 14 dní
nemůže zkontaktovat a má obavy o její zdraví. Když strážníci dorazili na místo, zkoušeli se dozvonit, ale nikdo nereagoval. Sousedka
navíc potvrdila, že ženu z inkriminovaného bytu již delší dobu neviděla. Strážníci pojali podezření, že žena může být ohrožena na
životě, a přivolali na místo policisty a hasiče. Hasiči byt zpřístupnili.
V zadní části pak byla nalezena naštěstí živá nájemnice. Zřejmě
doma upadla a sama se nedokázala postavit. Neměla viditelná
zranění, ale byla dezorientovaná a nevěděla ani, jak dlouho zde
takto bez pomoci leží. Na místo byla přivolána sanita a žena byla
převezena do nemocnice.
-zych-
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Městská policie
zve na bezplatný kurz
Městská policie Ostrava zve na další z letošních bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější
Ostrava. Koná se ve středu 25. dubna od 16 hodin v ulici Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. Na setkání s názvem
Zavřete před podvodníky dveře budou občané seznámeni
se zásadami bezpečného chování ve vztahu k podvodníkům,
dozvědí se, jak si zabezpečit byt či dům apod. Samozřejmě
nebude chybět oblíbená sebeobrana.
Bližší informace na tel. č. 599 414 165, 950 739 407 - 408
nebo na adrese info@mpostrava.cz. Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.
Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava
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