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Barvami zářící nová fasáda školy v Halasově ulici v závěru října prošla prvními
sněhovými chumelenicemi…

Halasova završila rekonstrukci školství ve Vítkovicích

Škola v Halasově ulici vstoupila do nového života v plné parádě 8. října. „Celková rekonstrukce
stávající budovy byla zahájena v dubnu letošního
roku,“ informuje Jan Kubík, vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství, a dodává, že součástí rekonstrukce bylo snížení energetické náročnosti, tedy zateplení pláště
objektu s výměnou výplní otvorů. „Největším zásahem do budovy byly statické úpravy stropní konstrukce nad třetím patrem pro využití podkrovního
prostoru, kde bylo zřízeno šest speciálních učeben, včetně sociálního zařízení.“ Investorem akce
byl městský obvod Vítkovice, realizátorem stavby

v hodnotě bezmála 22 milionů korun Teplotechna
Ostrava.
„Halasova završila celkový systém rekonstrukce
školství ve Vítkovicích, na němž jsme cílevědomě
pracovali mnoho let,“ komentuje místostarosta
Leoš Adamík dokončení rekonstrukce budovy,
která se díky nové fasádě, oknům i modernizovanému interiéru změnila k nepoznání. Halasovu už
na náměstí Jiřího z Poděbrad nepřehlédnete!
Více informací přinášíme na vnitřní dvoustraně
zpravodaje.
-glFoto: Jiří Zerzoň

Ve skle zakletá

Mikulášská nadílka
Komise školství, kultury, tělovýchovy
a mládeže ve spolupráci s Radou městského
obvodu Vítkovice pořádá ve středu 5. prosince v 16.30 hod. v sále Rothschild Palace ve
Vítkovicích Setkání s Mikulášem. Pro děti je
připraven program s mikulášskou nadílkou.
Poukaz na dárkový balíček v celkové hodnotě 80 korun, který bude Mikulášem předán
dětem, lze zakoupit za 50 korun v Mateřské
škole Prokopa Velikého a Základní škole
Šalounova 56, případně v pokladně radnice
městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, a to ve dnech od 12. do 26. listopadu.
Vstupné: dospělí 10 korun, děti 5 korun.
S případnými dotazy se obracejte na paní
Magdalénu Hegnerovou, tel. č. 599 453 135, radnice Vítkovice.

-red-

Vernisáž výstavy s názvem
Ve skle zakletá,
na níž se představí obrazy výtvarnice Lenky
Kocierzové
a
sklo firmy Moser
Karlovy
Vary,
které je vytvořeno podle jejích
návrhů, bude zahájena 6. listopadu v 17 hodin v Domě knihy
Librex na ostravském Smetanově
náměstí. Vernisáž doprovodí projekce filmu a beseda. Výstava potrvá do 3. prosince.
-gl-

Nepřehlédněte
Změna úředních hodin
krajského úřadu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje změnil své páteční úřední hodiny:
pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

9.00 – 17.00
9.00 – 14.30
9.00 – 13.00

www.ostrava-vitkovice.eu

SMS jízdenky

Svoz velkoobjemových odpadů

Dopravní podnik Ostrava zavádí od
1. listopadu 2012 nový, bezpečnější
způsob prodeje SMS jízdenek. Nově
budou cestující objednávat SMS jízdenky pouze použitím jediného telefonního
čísla a druh objednávané jízdenky rozliší
tvarem textu zprávy. Více na straně 2.

Ve spolupráci s odborem komunálních služeb,
dopravy a bytovým Úřadu městského obvodu
Vítkovice poskytuje i v letošním roce firma OZO
Ostrava kontejnery na velkoobjemové odpady
z domácnosti. Občané zde mohou bezplatně odložit svůj nepotřebný velkoobjemový odpad. Termíny
umístění kontejnerů naleznete na straně 2.
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Zvyšujeme bezpečnost
ve Vítkovicích
V minulém čísle jsme vám představili komisi dopravy a služeb, dnes vám prozradíme, čím se zabývá komise bezpečnosti a veřejného pořádku… „Komise plně podléhá radě, takže naší
hlavní povinností je plnit úkoly, které vzejdou z jednání rady a týkají
se bezpečnosti a veřejného pořádku na území obvodu,“ vysvětluje
předseda komise Aleš Knott a pokračuje: „Jedním z nejdůležitějších a dlouhodobých úkolů je co nejpřesnější a nejaktuálnější monitoring Vítkovic, který provádíme ve spolupráci s městskou policií.
V našem obvodu dochází velmi často k vandalismu, ke krádežím
a drobné kriminalitě, snažíme se proto vytipovat oblasti, kde je nepřetržitý monitoring opravdu nutný. Návrh pak předkládáme radě
a následně zastupitelstvu. V současné době jsou monitorovány hlavní části obce, především Mírové náměstí a náměstí Jiřího
z Poděbrad. Nyní chystáme monitoring sadu Jožky Jabůrkové, kde
vandalové ničí majetek obce a škody, které tam způsobují, jsou
opravdu vysoké. Monitorovací zařízení by mělo působení vandalů nejen omezit, ale zároveň by mělo pomoci při jejich dopadení. Další monitorovací zařízení by mělo snížit kriminalitu také před
vítkovickým nádražím, které je v posledních měsících dost problémovou oblastí. A plánujeme zajistit monitoring také dalších částí
obvodu…“
Komise bezpečnosti a veřejného pořádku je pětičlenná a schází
se obvykle jednou měsíčně. „Na každé setkání komise máme dopředu stanovené téma, jež je nutné vyřešit. Často řešíme i nejrůznější připomínky a náměty občanů, kteří sledují situaci ve Vítkovicích a svými podněty pomáhají zvýšit bezpečnost zdejších obyvatel a jejich majetku. V rámci komise pak navrhneme několik variant
řešení a připravíme podklady, které předáváme dál ke schválení
radě a následně zastupitelstvu. Pokud je návrh schválen, podílíme se následně ve spolupráci s městskou policií i na jeho realizaci
a samozřejmě průběžné kontrolujeme i následnou funkčnost navrženého řešení,“ pokračuje předseda komise, která se zabývá také
monitoringem a kontrolou heren na území obvodu. „Velké množství heren, které se zde nacházejí, na sebe logicky navazuje velké
množství zastaváren, a tím pádem i zvýšenou drobnou kriminalitu.
Je to problém, s nímž bojujeme už mnoho let, a tak se alespoň
snažíme ve spolupráci s městskou policií pravidelně kontrolovat,
zda herny provozují vše v souladu se zákonem. Další oblastí je
bezpečnost v dopravě, kterou řešíme společně s komisí dopravy
a služeb a opět i s městskou policií. Jde například o bezpečné přecházení žáků do škol, bezpečné parkování vozidel a podobně. Doslova oříškem pak pro nás je řešení bezpečnosti v lokalitách, kde
žijí nízkopříjmové skupiny lidí. Takových oblastí zde máme hned
několik. Problémem je nejen zvýšená drobná kriminalita, ale i větší
škody na obecním majetku, především pak na domech, v nichž
tito lidé žijí,“ dodává Aleš Knott. Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek však myslí i na seniory, kteří jsou nejvíce ohroženou
skupinou. „Ve spolupráci s Městskou policií Ostrava a odborem
sociálních věcí připravujeme projekt, v rámci něhož by se senioři
prostřednictvím besed v Domě u šraňků mohli dozvědět, jaká rizika
jim z hlediska bezpečnosti hrozí, jak jim předcházet, případně co
dělat, když už se stanou obětí krádeže nebo podvodu. Zástupci
městské policie by prostřednictvím těchto besed přítomné seznámili i s nejčastějšími triky podvodníků a zlodějů, s nimiž se mohou
setkat, a vysvětlili by všem, jak situaci čelit bez úhony.“ Zájemci
z řad seniorů se tedy mohou hlásit buď v klubu seniorů v Domě
u šraněk, nebo u Danušky Bálikové, vedoucí odboru sociálních
věcí, případně přímo u Aleše Knotta. Jakmile bude dostatek zájemců, bude zveřejněn termín besedy.
Kontakt: Aleš Knott, tel. č.: 777 179 939
e-mail: aknott@vitkovice.ostrava.cz
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Mění se objednávání SMS jízdenek
Ke změně objednávání
SMS jízdenek přistupuje
Dopravní podnik Ostrava
s cílem zjednodušit systém prodeje SMS jízdenek
a připravit jej na další rozvoj.
Cestující si budou nově objednávat SMS jízdenky zasláním požadavku na nové
telefonní číslo 902 06. Toto telefonní číslo bude stejné pro oba
stávající typy SMS jízdenek, které nabízíme. Nové budou také
tvary textu SMS zprávy – text pro dospělé bude DPO70 a text
zlevněné pro děti, psy a zavazadla bude DPO70Z.
Nový způsob objednávání umožní cestujícím poslat požadavek na SMS jízdenku pomocí běžné SMS podle svého aktuálního tarifu operátora. Samotné zpoplatnění SMS jízdenky
proběhne až zasláním jízdenky na mobilní telefon cestujícího,
který zaslal svůj požadavek. Tím se zamezí i odečítání částky za
SMS jízdenku v případě, že cestující omylem zašle požadavek
ve špatném tvaru.
Původní telefonní čísla pro objednávání SMS jízdenek budou
v platnosti do konce roku 2012, což znamená, že od 1. listopadu do 31. prosince 2012 bude cestujícím umožněno nakupovat
SMS jízdenky oběma způsoby.

Svoz velkoobjemových odpadů
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů
v obvodu Vítkovice
Místo přistavení

Datum

U cementárny u domu č. 31
U křižovatky ulic Rostislavova, Holubova
U křižovatky ulic Maixnerova, Pasteurova
Ulice Štramberská ve dvoře u domu č. 2
U křižovatky ulic Starobní a Meziuliční
Na Obvodu – parkoviště vedle popelnic
Ulice Sirotčí u domu č. 39
Ulice Sirotčí u domu č. 45
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova
(u garáží)
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí
U křižovatky ulic Sovova, Závodní
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova
Celkem:
Přistavení kontejneru vždy do 10.00 hod.
Odvoz druhý den po 10.00 hod.

12. 11.
12. 11.
13. 11.
13. 11.
14. 11.
14. 11.
15. 11.
15. 11.
19. 11.
19. 11.
20. 11.
20. 11.
21. 11.
21. 11.
21.11.
22. 11.
22. 11.
22. 11.

Počet
kontejnerů
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

Do kontejneru na velkoobjemové odpady patří: televizory,
ledničky, pračky, ždímačky, mrazničky, vysavače, rádia, koberce, stoly, židle, skříně, matrace, vany, dřezy, sanitární keramika, lustry, pneumatiky apod.
Do těchto kontejnerů v žádném případě neukládejte cihly,
kamení, stavební suť, odpady ze zeleně, komunální a nebezpečný odpad.
Bližší informace: Pavel Hučala, tel. č. 599 453 241.
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K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.

Slovo starosty
V úvodu chci poděkovat všem občanům
Vítkovic, kteří šli k volbám. Je škoda, že
účast byla tak nízká, v našem obvodě se
k volbám dostavilo jen 24 procent voličů.
Ti ostatní se vzdali možnosti přispět svým
hlasem ke změnám a k tomu, aby je zastupovali lidé, kteří by mohli přinést něco
nového, lepšího… A děkuji také všem pracovníkům našeho úřadu, kteří se postarali
o to, aby volby ve Vítkovicích proběhly bez
jakýchkoliv zádrhelů. Vše bylo připraveno
a zorganizováno velmi dobře a na vysoké
profesionální úrovni.
Za námi jsou nejen volby, ale také
Dušičky. Památku zesnulých jsme si připomněli v pátek 2. listopadu, kdy se mnozí z nás vypravili s kytičkou a svíčkou na
hřbitov. Stojíme o to, aby místo posledního odpočinku, v našem případě vítkovický
hřbitov, bylo opravdu důstojné a aby také
odpovídalo všem nárokům současné doby.
Proto jsme v letošním roce rozšířili kolumbárium, místo pro ukládání pohřebních

uren, o nové dvě sekce a vzhledem k zájmu o tuto službu připravujeme v příštím
roce rozšíření další. A nepůjde o jedinou
změnu, která se na vítkovickém hřbitově
odehraje. Na jaře 2013 budou renovovány
veřejné toalety sloužící návštěvníkům tohoto pietního místa.
Úvahami o roce následujícím však předbíhám událostem, které máme před sebou
a jež patří k těm příjemnějším částem roku.
Hovořím o blížícím se adventu, o mikulášských nadílkách a vůbec o období, které
předchází vánočním svátkům. Víte, obyvatelé našeho obvodu si v poslední době
stěžují, že Vítkovice jsou celé rozkopané.
Je pravda, že omezení pro vozidla i chodce
v předcházejících měsících přibylo, je pravda, že některé rekonstrukce silnic a chodníků znepříjemňují našim občanům život.
A tak chci všechny, obyvatele Vítkovic i návštěvníky našeho obvodu, poprosit o trpělivost a shovívavost. Vše, co se děje, se děje
proto, aby se nám tu lépe bydlelo. Nové
rozvody plynu zvýší bezpečnost a zkvalitní dodávky do míst, kde je vyšší odběr.
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu zase

Nové autobusové zastávky
V říjnu letošního roku započala u křižovatky ulic Rostislavova a Syllabova výstavba nových autobusových zastávek na trase
linky č. 36. „Projednávání o nutnosti zřízení
těchto zastávek proběhla již v roce 2011,
a to na základě podnětů občanů, kteří
v blízkosti této lokality bydlí,“ říká Tomáš
Brak, referent odboru komunálních služeb,
dopravy a bytového.
„Při projednání této stavby na komisi dopravy při Úřadu městského obvodu Vítkovice a následně při přípravě rozpočtu na
rok 2012 bylo rozhodnuto, že i vzhledem
k novému využití areálu bývalé fakultní nemocnice, dnes lékařské fakulty, je zřízení
zastávek opodstatněné. Zadali jsme tedy
zpracování projektové dokumentace firmě
VS Projekt, v souladu s příslušnými normami, zákony a stanovisky dotčených orgánů, včetně Dopravního podniku Ostrava.
Veškerá vyjádření byla kladná a ke stavbě
jsme obdrželi i potřebné stavební povolení.
Věříme, že nové zastávky, které budou do-

končeny v průběhu listopadu, nabídnou občanům Vítkovic i studentům fakulty rychlejší
a pohodlnější spojení.“
Starosta Petr Dlabal připomíná, že už před
několika lety se občané žijící ve zmíněné lokalitě obraceli na úřad se žádostmi, aby pro
tuto část Vítkovic bylo zajištěno kvalitnější
autobusové spojení. „To se podařilo,“ konstatuje Petr Dlabal a dodává, že vítkovický obvod se na stavbě zastávek finančně
podílí spolu s Magistrátem města Ostravy.
„Přestože občané bydlící v této lokalitě
o zlepšení dopravního spojení velmi stáli
a stojí, ozývají se nyní některé hlasy, které
stavbu zmíněných zastávek odmítají, případně žádají o posunutí zastávek do jiného
prostoru. To není možné, protože konkrétní místa byla vybrána po pečlivém zvážení
a po konzultaci se všemi zodpovědnými
složkami. Stavba zastávek je navíc realizována v obecném zájmu, aby zvýšila komfort
a kvalitu veřejné dopravy ve městě.“

Francis Bacon

zabrání
zbytečným
únikům vody. Nikdo
z nás určitě nechce,
aby kvůli prasklému
starému vodovodu došlo k propadnutí cesty,
jak to občas vídáváme
ve zprávách. O trpělivost prosím i proto,
že to vše zdaleka nekončí. Vždyť v rámci
programu IPRM nás v příštím roce čeká rekonstrukce Zengrovy ulice a náměstí Jiřího
z Poděbrad. Trpělivost však přináší ovoce, v našem případě půvabnější Vítkovice
s kvalitními podmínkami pro život.
Všem také přeji, aby v nadcházejících
dnech dokázali být trpěliví a shovívaví především k sobě navzájem. Čeká nás předvánoční shon, ale i dobře známý pocit toho,
že musíme stihnout vše, co jsme letos ještě nezvládli. Proto je dobré si uvědomit, že
nic dohánět nemusíme, že nejpodstatnější
je náš osobní pocit vyrovnanosti a dobré
vztahy s našimi blízkými.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Střední škola technická a dopravní
Ostrava-Vítkovice zve u příležitosti
oslav 70. výročí založení školy širokou veřejnost, bývalé žáky a zaměstnance na den otevřených dveří, který
proběhne 12. prosince 2012. Těšíme
se na vaši návštěvu!

Plavání
v mateřských
školách

-gl-



Podzim přišel k nám
Že je to pravda, se přesvědčily děti z mateřských škol Prokopa Velikého a Erbenova
na svém výletě do Bělského lesa. Co podzimního tam viděly? Žloutnoucí padající listí, podzimní houby václavky, veverky shánějící zásoby. Také se přesvědčily, že se
musí tepleji oblékat, protože počasí je jiné
než v létě.

I v letošním školním roce mají děti z vítkovických mateřských škol možnost navštěvovat kurzy plavání. Tentokrát jezdíme do
bazénu na atletický stadion ve Vítkovicích.
Děti se naučí překonat strach a ostych
z vody, zvládnou splývání i základní plavecké styly, dobře se zabaví a zasportují
si. Dětem se plavání líbí a celý týden se na
něj těší.
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Halasova završila celkový systém rekonstrukce školství ve Vítkovicích

�

Školu si oblíbili učitelé, děti i rodiče

A je to tady! Děti, rodiče i učitelé základní školy v Halasově ulici se radují. A mají
proč! Škola je kompletně rekonstruována,
moderní a krásná. Pohled na vnitřní interiéry, barevně odlišené třídy a kreativní
vybavení učeben je fascinující. „Konečně.
Jsme rády, že se vše povedlo a věříme, že
v brzké době budou dokončeny i poslední
úpravy ve třetím podlaží a podkroví, kde
vznikly speciální učebny,“ hlásí učitelky této
školy pro žáky se studijními předpoklady.
Provoz nové školy byl zahájen počátkem
září, oficiálního otevření se však všichni

dočkali v pondělí 8. října, kdy byly stavební práce v posledním podlaží a v podkroví
dokončeny. Slavnostního ceremoniálu se
zúčastnilo vedení školy i městského obvodu Ostrava-Vítkovice a dorazili i zástupci
města, kraje a další významné osobnosti.
Škola, v níž se v současné době učí žáci
první, druhé a třetí třídy, je konečně plně
v provozu. V následujících letech se postupně první tři patra budovy zaplní celkem
devíti třídami…
Slavnostní přestřižení pásky v pondělí 8. října.

Škola pro děti se studijními předpoklady
„Už před mnoha lety jsme začali řešit nepříznivý fakt odchodu mnoha vítkovických
dětí do základních škol mimo obvod, které
neměly výuku přizpůsobenou pomalejšímu
tempu méně nadaných žáků,“ vrací se do
minulosti místostarosta Leoš Adamík (na
snímku vlevo). „Tato situace byla problematická jak pro rodiny, které musely řešit
každodenní cestování svých ratolestí mimo
Vítkovice, tak pro vedení obvodu, kterému
bylo už před lety jasné, že tuto situaci je
třeba od základů změnit. Prvním krokem
bylo zřízení tzv. nultých ročníků, ve kterých docházející děti získávaly v předškolní přípravě kontakt s kolektivem, některé
i základní hygienické návyky. Ukázalo se
však, že tyto kroky významnější vliv na
zkvalitnění výuky nepřinesly. Vznik první
soukromé školy Primaškola a ohlas, který
tento krok měl, potvrdily výrazný zájem rodičů o kvalitu výuky jejich dětí. Proto, když

ve škole v Rostislavově ulici výrazně zesilovaly problémy mezi žáky hokejových
a nehokejových tříd a vzrůstajícím počtem dětí z nepřizpůsobivých rodin, jsme
v zásadě uvítali možnost převedení této
školy na soukromý subjekt prestižní školy
PORG. V našem obvodu tak byl rekonstruován objekt pro provoz jedné z nejprestižnějších základních a středních škol
v naší republice. V té chvíli jsme proto ak-


celerovali již probíhající jednání o možnosti
převodu budovy Halasova 30 do majetku
obce. Pro docházkově upadající školu
jsme nalezli a rekonstruovali odpovídající
prostory v objektu budovy v Erbenově ulici
v těsné blízkosti parku Jožky Jabůrkové,
čímž jsme současně v budově v Halasově
ulici vytvořili prostor pro umístění základní
školy pro děti se studijními schopnostmi.
Vznikla tak jedna příspěvková organizace
se třemi rozdílnými vzdělávacími programy
ve třech samostatných budovách v ulicích
Šalounova, Erbenova a Halasova. Škola
s výukovým programem pro děti se studijními schopnostmi, jejíž hlavní budova
byla právě nyní jako poslední dokončena,
tyto prostory po třetím roce provozu určitě
velmi uvítala. Nová škola na náměstí Jiřího
z Poděbrad tak bude jistě splňovat veškerá kritéria pro to, aby děti perfektně připravila ke studiu na středních školách.“

„Dobře se nám tu líbí!“ hlásí prvňáčci
Škola v Halasově ulici pro děti se studijními předpoklady je školou rodinného
typu. To potvrzují jak reakce učitelů, tak
i samotných rodičů a dětí… „Syn Lukášek
nastoupil letos do první třídy a jsme velmi
spokojeni. Bydlíme kousek odtud a z modernizované školy máme radost. Líbí se
nám nejen samotná třída, ale i zázemí celé
školy. Také spolupráce s třídní učitelkou je
perfektní, komunikuje s námi téměř denně.
Nemám žádné výtky,“ říká Petra, maminka
sedmiletého Lukáška, která syna přivedla
do školy i v doprovodu jeho malé dvouleté
sestry. „Uvažovali jsme, že syna dáme na
Paskovskou do Hrabové, kde jsem chodila i já a mám tam své kořeny, ale rekonstruovaná budova a přístup učitelek nás
přesvědčily o tom, že dojíždění je zbytečné, že Jirka může nastoupit i sem v místě
bydliště. A jsme rádi. Je to pro nás pohodlnější. Škola je moderní, v Ostravě není moc
tak pěkných škol. Jsme spokojeni. Už teď
zvažujeme, že i druhého syna, který teprve
začal chodit do školky, sem později dáme
taky,“ hlásí Lenka, maminka prvňáčka Jirky.
A jak jemu se tady zamlouvá? „Dobře,“

4

odpovídá stručně. „Nejvíce se mi líbí, jak
se učíme. Mám rád počítání. A líbí se mi,
že tady máme hračky, vojáčky a kostičky
a o přestávkách si můžeme hrát. Paní
učitelka je hodná. Už nám dává i domácí
úkoly.“ A do první třídy se těšila i sedmiletá Viktorka, která má ve druhé třídě sestru
Natálku. Ta je teď však v lázních. Do šatny
Viktorku přivedla sympatická babička, která
vnučku celý týden hlídala. „Paní učitelka je
na nás někdy hodná a někdy na nás zvoní
zvonečkem, ať nemluvíme,“ hlásí Viktorka,
která na sebe prozradila, že nejraději má
domácí úkoly. „Dnes mám taky hotový úkol.
Už dostáváme i známky a také červené puntíky, když jsme hodní. Už jich mám sedm.
A dostáváme i černé puntíky za zlobení,
ale ten nemám.“ Černým puntíkem se však
může „pochlubit“ šestiletý Damien. „Zlobil
jsem paní učitelku, ale už mám i červený
puntík,“ pyšní se. „Ve škole se mi moc líbí,
těšil jsem se sem. Nejraději mám počítání.
Už umím počítat do stovky. Paní učitelka je
moc hodná. Ve škole cvičíme a zpíváme
a o přestávkách si můžeme hrát, i když zlobíme,“ dodává s úsměvem malý Damien,

První školní den 3. září 2012.

kterého rodiče původně chtěli dát do soukromé základní školy. „Od začátku jsme věděli,
že chceme syna dát do školy s rozšířenou
výukou angličtiny a byli jsme nadšeni, když
jsme zjistili, že Halasova je nejen nově zrekonstruovaná, bezpečná a krásná, ale zároveň jde o téměř rodinnou školu pro žáky se
studijními předpoklady. Navíc angličtina se
zde vyučuje ve speciálně upravené učebně
již od první třídy. Proto jsme se rozhodli dát
Damiena sem. S přístupem paní učitelky
i vychovatelky jsme moc spokojeni. Všichni
jsou tu příjemní, vstřícní. Jsme rádi, že jsme
si vybrali právě tuto školu. Sice sem jezdíme autem, protože bydlíme ve vzdálenější
části Vítkovic, ale nemáme to zas tak daleko,“ dodává maminka Lada.
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Uklidňující podkrovní
prostory…

O tom, jak budou jednotlivé místnosti uspořádány a o spoustě dalších detailů spolurozhodovala i Libuše Hermannová, ředitelka ZŠ Šalounova. „Přáli jsme si, aby škola byla moderní
a praktická, proto jsme se několikrát sešli s projektantem. Tomu
jsem vylíčila své představy, co vše ve škole potřebujeme a jak by
měly být kmenové třídy a odborné učebny rozmístěny a společně
jsme hledali řešení. Ve finále jsme dospěli k tomu, že využijeme i půdní prostory ve čtvrtém podlaží, kde soustředíme právě
všechny odborné učebny. Myslím, že toto řešení se velmi povedlo.“ Podkrovní prostory, které zdobí dřevěné trámy, působí velmi uklidňujícím dojmem. Nachází se zde jazyková učebna, v níž
nechybí počítačově řízený ovládací pult se sluchátky, učebna
výtvarných činností, kde mohou děti modelovat z keramické hlíny, počítačová učebna, interaktivní učebna s multimediální tabulí
a přírodovědná. V té se nachází laboratorní stoly a postupně by
zde měl vzniknout koutek živé přírody s akvárii a terárii. „V tuto
chvíli probíhají kolem školy poslední terénní úpravy a v příštím
roce bychom rádi na zahradě vybudovali malé sportoviště s prolézačkami, skluzavkami a jinými herními prvky, které by využívaly
především děti z družiny. A čeká nás ještě dovybavení odborných
učeben, které byly dokončeny jako poslední.“

K této škole patří pozitivní atmosféra

Halasova je opravdu
„jiná“ škola!

A čím vším budova prošla? „Kompletní rekonstrukcí. Měnily se
veškeré rozvody elektřiny, vody i tepla. Dříve zde byl plynový kotel, nyní je budova připojena na dálkové vytápění. Máme novou
střechu, okna, zateplení. Velkou radost máme i z nové tělocvičny s oddělenými šatnami, družiny, nového sociálního zařízení
a šaten v přízemí školy. Každé poschodí je jinak barevně sladěno,
a to včetně podlahových krytin, a školní lavice jsou podle hygienické
normy výškově nastavitelné,“ doplňuje informace paní ředitelka.
Žáci současné druhé a třetí třídy strávili své první roky ve škole
v nedalekých pronajatých prostorách střední školy Ahol a na stěhování do nově zrekonstruované budovy se moc těšili. „První dva
roky byly pro všechny trochu náročnější. Rodiče, kteří vodili své
děti do první a druhé třídy do provizorních prostorů, byli zpočátku
rozpačití. Bylo jim slibováno, že škola bude moderní, na úrovni,
a pořád se nic nedělo. Když pak byla konečně zahájena rekon-

Tady budou děti sportovat

strukce naší současné školy, uklidnili se. A myslím, že jsme je
nezklamali,“ doplňuje Jitka Konečná, třídní učitelka dětí 3. ročníku, a pokračuje: „Je to opravdu jiná škola. Ve třídách je omezený
počet žáků a vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Rodiče jsou
bezvadní, spolupracují s námi a pomáhají nám. Jsme s mnohými v kontaktu i dvakrát denně a můžeme řešit aktuální problémy.
Zpětná vazba je okamžitá. A pochválit musím i děti, které jsou
zvyklé se připravovat do školy, nosí pomůcky, mají spoustu zájmů a aktivit, odpolední činnosti. Je to pro nás radost.“ Letošní
prvňáčci už nastoupili do úplně nové školy a nových prostorů
a spolu s nimi i jejich třídní učitelka Marie Tošková, která má ve
třídě šestnáct dětí. „V této škole jsem nikdy dříve neučila, takže
jsem tady poprvé a nemohu srovnávat. Vůbec nevím, jak škola
vypadala dříve, ale teď je nádherná. Třídy jsou pěkné, barevné
a přizpůsobené výuce, toalety nové a šatny praktické. Nejvíce se
však škola liší od ostatních asi počtem dětí ve třídě. Těch je zde
méně a učitelky tak na ně mají mnohem více času, vyučování je
zábavnější. Ve třídě mám velmi živé, ale moc šikovné děti. Občas
musím zvýšit hlas, zvednout ruce nebo zacinkat zvonečkem, aby
pochopily, že se nemohou překřikovat, což teď dělají nejčastěji,
ale jsou prostě úžasní. Každé ráno začínáme povídáním o tom,
jak se děti vyspinkaly a jaký je čeká den. Jsou ze školky zvyklé
si hrát, tak se snažím, ať to pro ně není taková změna. I během
výuky psaní, čtení nebo počítání proto například cvičíme, zpíváme
nebo malujeme. Děti se pak více soustředí a jsou hodnější a klidnější. Perfektní je i komunikace s rodiči,“ popisuje své první dojmy
z nové školy paní Tošková.
Lenka Hatlapatková

Co třída, to jiná barva…
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Knihovna pro vás
Listopad v knihovně

Čtvrtek
Středa
Čtvrtek
Pátek

1. listopadu
7. listopadu
8. listopadu
9. listopadu

Čtvrtek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

15. listopadu
19. listopadu
20. listopadu
21. listopadu
22. listopadu
26. listopadu
27. listopadu
28. listopadu
29. listopadu

● Již od 1. listopadu je ve
vítkovické Galerii MaM otevřena výstava literárních a výtvarných prací romské mládeže s názvem Romano Suno
– Romský sen. Budeme se na vás těšit po
celý listopad.
● V pondělí 5. listopadu v 10.00 hodin jsou do naší knihovny zváni všichni
badatelé ve starodávných hlubinách rodného města. Již potřetí mají možnost dozvědět se něco nového od paní docentky
Vlastimily Čechové. Tentokrát se zaměříme na Ostravu v době kolonizace.
● Dvě listopadové středy, 14. a 28., se
vždy ve 13.00 hodin věnujeme našim seniorům (a nejen jim). Všichni s hlavou otevřenou budou vítáni na Virtuální univerzitě
3. věku. Výuka se bude tentokrát věnovat
etice a filozofii.
● V pondělí 19. listopadu vás pak rádi
uvítáme na přednášce Život v Africe.
O své zážitky a zkušenosti se s vámi z první ruky podělí paní Martina Hájková.

14.00 – 16.00 klub seniorů
10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost
14.00 – 16.00 klub seniorů
15.00 vycházka s kronikářkou od městského
stadionu, Závodní ulice
14.00 –16.00 klub seniorů
10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost
10.00 – 12.00 tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi
10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost
14.00 – 16.00 klub seniorů
10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost
10.00 – 12.00 tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi
10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost
14.00 – 16.00 klub seniorů

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

red.:

Akce pro děti
● Pokud mají vaše děti chuť, čas a zájem
poučit se o historii Vítkovic zábavnou interaktivní formou, jistě se s námi ve středu
7. listopadu v 15.00 hodin zúčastní exkurze do Domu u šraněk.
● Těm šikovnějším především z řad slečen
je v úterý 13. listopadu od 14.30 do 16.00
hodin určena výtvarná dílna s výmluvným
názvem Šperky z přírodních materiálů.
Srdečně zve a na setkání s vámi se těší
kolektiv knihovny

Flóra trhy

Zalistujte si...



Šťastný skřítek
Milí rodičové, babičky a dědečkové, pokud přemýšlíte, co přečíst dětem před spaním
anebo jen tak, když se za okny stmívá a je vhodný čas pro pár chvil s dětmi, máme pro
vás tip. Útlou knížku s překrásnými ilustracemi mezinárodně uznávaného výtvarníka Petra
Síse. Vypráví příběh o skřítkovi, který má něco, co ostatní skřítkové nemají: překrásný
hlas, dar zpívat a vymýšlet nové písničky. Kromě toho má spoustu dobrých přátel a vůbec
všechno, co potřebuje k životu. Je šťastný. Když potom ale uvidí zlatý prsten, zlatou korunku a zlatý vozík, všechno se změní… Toník musí přijít na to, že přátelé a radostný zpěv
jsou nade všechno zlato světa. Autorem knihy je Max Bolliger.

Inspiraci pro adventní období určitě naleznete v sobotu 8. prosince na vítkovické
autoburze, kde proběhnou další flóra trhy.
Prodávat se bude sezonní zboží, a to v čase od 8 do 12 hodin. Případní prodejci se
mohou hlásit na tel. č. 608 631 361.

6

Les mytág
Podzim má v sobě vůni tlejícího listí, odlesk námrazy na kůře holých stromů a mokro
za krkem po náhlé přeháňce. Přesně těmito dojmy na čtenáře dýchá i kniha Roberta
Holdstocka Les mytág. Kdesi uprostřed anglické krajiny roste nevelký lesík, spíš remízek.
Neradno ale výletníkovi ponořit se do jeho hlubin, ven by se už totiž nejspíš nedostal. Les
tu stojí nezměněný od poslední doby ledové a shromažďuje ve svém suchém rozpraskaném dřevě i mechovém podrostu všechny mýty, legendy a hrdiny dávných dob. Nechá
je znovu ožívat a bloudit krajinou. Válečníci odění v kůžích a ozbrojení bronzovými meči
spolu bojují dávno zapomenuté bitvy a čas, čas se v tomto lese chová vůbec všelijak.
Snadno se tak může stát, že neopatrný houbař do lesa vkročí, a když se po pár hodinách
vynoří, zestárne o desítky let, zkušeností a jizev. Pojďte s námi i vy bloudit v chladném
příšeří pradávného lesa a přitom s teplým hrnkem čaje v ruce. Kniha Les mytág na vás
čeká ve vaší knihovně.
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O leperiben – projekt Paměť romských dělníků
Počátek historie „romské“ knihovny ve Vítkovicích spadá do
roku 2004, kdy Knihovna města Ostravy připravila projekt s názvem Romaňi Kereka (Romský kruh). Jeho cílem bylo vytvořit ve
Vítkovicích veřejnou knihovnu se zaměřením na romské obyvatelstvo. S podporou městského obvodu Vítkovice byla v říjnu 2006
v ulici Kutuzovově 14 otevřena krásná nová knihovna vybavená
také díky finanční pomoci nadace Hermann-Niermann Stifftung.
Knihovna se nachází v lokalitě po dlouhá léta tradičně osidlované romským obyvatelstvem, nejedná se však o romskou knihovnu
ve smyslu zaměření výhradně na toto etnikum. Cílem a záměrem
je zohlednit romské návštěvníky, nabídnout jim mj. romské tituly,
periodika i audio nosiče a vytvořit prostor pro setkávání, kde se budou nejen Romové cítit vítáni. Smyslem této činnosti je intenzivní
podpora multikulturního dialogu spolu se specifickými vzdělávacími programy. Jedním z aktuálních počinů knihovny je zapojení do
projektu Paměť romských dělníků.

Zatímco v současnosti se v souvislosti s romským obyvatelstvem hovoří zejména o problémech v sociálně vyloučených lokalitách, málokdo ví, že po roce 1945 přišly do českých měst stovky
slovenských Romů, aby zde pracovaly na stavbách či v těžkém
průmyslu. Cílem projektu Paměť romských dělníků s logem O leperiben (romsky vzpomínka) je připomenout příběhy romských
dělníků žijících především v ostravských Vítkovicích a brněnském
Cejlu.
Vedle samotného sběru vzpomínek, které budou následně uloženy v Muzeu romské kultury, se projekt soustředí na mezigene-

Sport vítkovickýma očima

rační vazby v rodinách pamětníků. Proto budou příběhy za asistence pedagogických a komunitních pracovníků sbírat samotní vnuci
a potomci pamětníků. Akademický rozměr projektu představuje
prověřování platnosti aktuálních teorií v oblasti povahy sociálně deprivovaných lokalit, vzpomínání generací, dělnické identity a interkulturní spolupráce.
Projekt, jenž je realizován od března 2012 do prosince 2015, zaštiťuje katedra sociologie Masarykovy univerzity v Brně, na spolupráci se podílí Muzeum romské kultury, brněnské občanské sdružení
DROM a vítkovická pobočka Knihovny města Ostravy.
Spolupráce knihovny ve Vítkovicích spočívá zejména v poskytování prostor a pomoci při oslovování čtenářů, návštěvníků, pamětníků a možných spolupracovníků z řad romské mládeže,
oslovování místních organizací a společností pracujících s Romy
a spolupracujících s knihovnou. To vše se děje prostřednictvím kontaktní osoby Jany Kubikové, knihovnice dětského oddělení a komunitní pracovnice projektu. Mezi organizace, které byly doposud
osloveny jako potenciální partneři projektu, patří CENTROM, občanské sdružení, Salesiánské středisko volného času Don Bosco
a SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s.
Propagace projektu je pojata moderním způsobem, to je nejen
prostřednictvím svých webových stránek www.leperiben.cz, ale
i facebooku a youtube. Účinně se tak snaží reagovat na trendy
dnešní mládeže, umožňuje zapojeným neustále sledovat aktuální
dění, být jeho součástí a utvářet jeho další vývoj. Materiály a záznamy z workshopů a projektových setkání poslouží k další propagaci
projektu, do budoucna též možná ke vzniku unikátního dokumentu.
Zapojení romské mládeže do projektu je učí vzájemné spolupráci,
podporuje však i jejich projevy samostatnosti.
Pilotní workshop projektu se uskutečnil 7. srpna 2012 v knihovně ve Vítkovicích. Byl zakončen procházkou po okolí s historickým
výkladem vítkovické kronikářky, paní Lenky Kocierzové, nazvaným
Po stopách romských dělníků, další workshop proběhl v Porubě
10. října.
Nejviditelnější částí projektu budou tři výstavy v Praze, Brně-Cejlu
a Ostravě-Vítkovicích plánované na rok 2014. Projekt Paměť romských dělníků je podpořen z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI financovaného Ministerstvem
kultury ČR.
Jana Kubiková
Foto: Petr Kiška

Školička bojových umění

Během října se do nových prostor v objektu Šalounova 18 přestěhoval oddíl bojových umění Como-3. Někteří čtenáři možná tuto
zprávu přejdou bez povšimnutí, to by ale byla chyba. Como-3 totiž
není jen tak nějaký oddíl. Trenér Martin Vaňka vychoval pro umění
asijských bojových sportů 15 mistrů republiky, šampiona Euroligy,
profesionálního mistra Evropy a v Itálii vybojoval nejcennější titul
– titul mistra světa. Pro mnohé je možná tento bojový sport drsný. To je jistě věc osobního vkusu. Členové oddílu však při tréninku získávají vedle základů gymnastiky a atletiky také znalosti
z obecné teorie bojových sportů, stejně jako, a to je velmi pozitivní,
vědomí úcty k soupeři a smyslu pro fair play.
Oddíl současně zahajuje provoz školičky bojových umění pro
děti od 6 do 10 let. Tréninky budou probíhat v nových prostorách
ve Vítkovicích, Šalounova 18 (náměstí Jiřího z Poděbrad, vedle
pošty) od 6. listopadu, vždy v úterý a ve čtvrtek od 16 hod. Děti
projdou za 100 korun měsíčně kondiční a pohybovou přípravou
pro nejmenší, naučí se také umění dětské sebeobrany a boji proti
šikaně. Rodiče, věříme, že před neúčelným plýtváním volným časem svých dětí upřednostníte jejich plnohodnotné vyžití, možnost
jejich tělesného vybití, výuce čestného boje i sebeobrany. Těšíme
se na vás a vaše děti.
-red-
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V Malém světě
techniky školáky
vítá robot Advee

�Všimněte si!
Zachraňte obraz

Každý všední den v čase od 10 do 17 hodin můžete v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovic spatřit unikátní osmimetrový obraz Zavraždění svatého Václava
z roku 1844 a zároveň přispět k veřejné
sbírce určené na restaurování tohoto monumentálního díla uznávaného vídeňského profesora umění Antona Pettera. Sbírka skončí v den zářijového svátku světce
Václava v roce 2013. Sehnat se během
této doby musí 600 tisíc korun. V prostoru
expozice je umístěna schránka pro finanční dary, lidé mohou přispívat také formou
dárcovské SMS ve tvaru DMS ZACHRANTEOBRAZ na telefonní číslo 87 777 nebo
přispět na účet 22664422/0800. Cena
DMS je 30 Kč, obecně prospěšná společnost Angelus Aureus organizující sbírku
z ní obdrží 27 Kč. Více informací najdete na
www.darcovskasms.cz

Od 1. října mají školáci možnost poznávat nejrůznější technické zajímavosti
v učebnách v budově bývalé VI. energetické ústředny v Dolních Vítkovicích, která
byla přestavěna na takzvaný Malý svět
techniky. Po náročné rekonstrukci historického objektu zde odstartoval netradiční
výukový program pro žáky i jejich učitele.

Vítkovičtí volnostylaři opět vítězili
V sobotu 20. října vítkovičtí volnostylaři zabodovali v Brně na mezinárodním turnaji v zápase ve volném stylu Velká cena Brna. Vraťa Chotaš,
muž ve váze do 96 kg, a Yvette Dohnalová, žákyně ve váze do 57 kg, zvítězili, třetí místo v kategorii mužů ve váze do 74 kg obsadil Marek Barva
a ve váze do 84 kg Michal Smieško. Ve stejném termínu se ve slovenské
Snině uskutečnil další mezinárodní turnaj zaměřený především na kadety
a doplněný o některé žákovské váhové kategorie. Ze šesti vítkovických
volnostylařů se nejvíce dařilo Filipovi Nálezovi, který vyhrál svou váhovou
kategorii do 40 kg. Druhé místo přidal ve váze do 35 kg Matěj Smilowski a na třetím místě
se umístil Vojta Piskoř ve váze do 53 kg.
Roman Piskoř, TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu, www.zapas-vitkovice.com

Strážci zákona informují
Asistenti prevence
kriminality
Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality,
v reakci na prohlubování bezpečnostních problémů
v sociálně vyloučených lokalitách realizuje v rámci
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
z evropských sociálních fondů projekt Asistent prevence kriminality.
V období od 1. července 2012 do 30. června 2014
bude zaměstnáno padesát asistentů v jedenácti městech tří krajů. Z tohoto počtu připadají
tři asistenti na Ostravu, mezi vybranými obvody jsou také Vítkovice. Úkolem asistentů je
poskytovat služby a pomoc občanům v sociálně vyloučených lokalitách. Informují občany
o prevenci páchání trestné činnosti a působí v oblasti ochrany veřejného pořádku. Asistenti
prevence kriminality jsou zaměstnanci obce zařazení do Městské policie Ostrava. Řídí se
pokyny příslušných velitelů, jejich zástupců a mentorů, kteří jim zadávají konkrétní úkoly.

Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava
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Netradiční výukový prostor tvoří tři učebny vybavené moderní multimediální technikou a nejrůznějšími didaktickými pomůckami včetně 3D televizí, tabletů, interaktivních tabulí, modelů fantastického světa
z lega i originálních maňásků pro nejmenší.
Klasickou výuku doplňují zábavné interaktivní prvky, takže i zdánlivě nezáživná látka
o vědě a technice se pro žáky stává zajímavou hrou. Navíc ve dveřích malé i velké
návštěvníky vítá Advee, unikátní robot velikosti dospělého člověka vyvinutý českými
tvůrci, a přátelsky s nimi hovoří o biologii,
chemii, matematice a fyzice. V průběhu
listopadu začne v Malém světě techniky
vedle části výukové fungovat také část expoziční. Interaktivně a názorně tady v atmosféře vědecko-fantastických knih Julese
Verna porozumí malí i velcí návštěvníci
nejrůznějším technologickým postupům,
které nemají šanci nikde jinde naživo vidět.
Hlavním cílem je představit žákům, studentům a rodičům s dětmi historii průmyslu
a technického pokroku na území České
republiky. Počítá se přitom s maximálním
zapojením návštěvníků do technické hry.
Exponáty budou volně v prostoru, všem
přístupné, aby si je příchozí mohli osahat
i vyzkoušet.
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