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V lednu Vítkovice zapadly sněhem, jehož bílou pokrývku na střechách domů zachytil Karol Hercík.

Budoucí prvňáčci

Vzácná návštěva

K zápisu
do první třídy,
která by ve
školním roce
2012 / 2013
už měla být
součástí zrekonstruované školy v Halasově ulici,
přišlo sedmnáct dětí. „Všechny byly velmi šikovné a do školy se moc těší,“ komentovala událost Libuše Hermannová,
ředitelka ZŠ Šalounova. Minireportáž
o zápisu do první třídy přinášíme uvnitř
zpravodaje.
-gl-

Štramberská
v jasných barvách
V závěru loňského roku převzali zástupci Úřadu městského obvodu OstravaVítkovice do užívání bytové domy v ulici
Štramberské 8, 12, 14, 16 a 18, jejichž
rekonstrukce byla financována v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.
Ten pod názvem Budoucnost Vítkovic
realizuje městský obvod Vítkovice společně s Magistrátem města Ostravy od
1. července 2009. Více na straně 3 v rubrice Aby se nám tu lépe žilo.

V pátek 27. ledna 2012 zavítal do Vítkovic František
Václav Lobkowicz, premonstrát a biskup ostravsko-opavský. „K povinnostem biskupa patří pravidelné vizity celé diecéze, a tak každý rok je vybráno pár farností, které osobně
navštívím. Je to už takový ustálený rituál,“ říká František
Lobkowicz. Ten kromě farnosti navštívil v dopoledních hodinách také starostu obce Petra Dlabala. S ním diskutoval
nejen o samotné vítkovické farnosti, ale živě se zajímal také
o rozvoj obce, o místní školství, kulturu i sport. „Jsem velmi
rád, že pan biskup Lobkowicz si ve svém nabitém programu udělal čas a zavítal k nám na radnici. V minulosti jsme
se již několikrát potkali při různých příležitostech, ale dnes
jsme poprvé měli na rozhovor čas a klid. Mohli jsme tak
probrat mnohem více témat,“ řekl po návštěvě pan starosta, který věří, že pan biskup se do Vítkovic brzo vrátí. „Je
také sportovním fanouškem a pokud mu to vyjde, je pravidelným návštěvníkem Zlaté tretry.“
Pokračování na str. 3

Nepřehlédněte
Platíme za pejsky!

Občanské průkazy pro patnáctileté

Mužům nedoporučeno

Všem majitelům čtyřnohých kamarádů bychom rádi připomenuli, že místní poplatek ze psů pro letošní rok je
splatný k 31. březnu 2012. V průběhu
února budou poplatníkům zaslány
poštovní poukázky k úhradě místního
poplatku ze psů. Více na straně 2.

Na Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Moravská Ostrava se
mohou obrátit mladí lidé, kteří by měli dostat svůj první občanský průkaz, a kteří mají trvalý pobyt na území České republiky.
Občanský průkaz je totiž povinen mít občan České republiky,
který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním
úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Více na str. 2.

O výstavě obrazů umělkyně,
vítkovické kronikářky, členky Komise pro školství, kulturu, tělovýchovu a mládež při Radě MOb
Vítkovice a spolupracovnice zpravodaje Lenky Kocierzové informujeme na straně 5.
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Občanské průkazy pro patnáctileté
Pokračování ze str. 1

O občanský průkaz je možné zažádat až 60 dní před dovršením
15 let a vyzvednout si jej v den narozenin. Občanské průkazy jsou
vydávány se strojově čitelnými údaji, a to občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.
Kromě toho jsou vydávány také občanské průkazy bez strojově čitelných
údajů, ovšem s dobou platnosti jen na jeden až šest měsíců. Všechny typy
občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.
O vydání občanského průkazu žádá za občana mladšího 15 let jeho
zákonný zástupce. Může to být také pěstoun či ředitel zařízení pro výkon
ústavní výchovy, tyto osoby však připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Jedná-li se o vydání občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji, je při podání žádosti kvůli pořizování
fotografie a podpisu nutná osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský
průkaz vydán. Při vydání je pak třeba předložit rodný list, případně doklad
o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
Více informací naleznete na www.mvcr.cz.
Eva Poláková, odbor organizační, vnitřních věcí a kultury

Platíme za pejsky!
Pokračování ze str. 1

Úhradu mohou majitelé psů provést převodem z účtu
pod variabilním symbolem, uvedeným na poštovní poukázce, na náš účet číslo 19–1649309349/0800 u pobočky České spořitelny v Ostravě, konstantní symbol 558,
nebo přímo u správce poplatku, tedy v kanceláři č. 109
v budově radnice, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice.
U veškerých plateb je nutné uvést variabilní symbol. Na úhradu bez variabilních symbolů nebude
brán zřetel.
Nebude-li úhrada provedena nejpozději do 31. března
2012, budeme ji nuceni vymáhat výkonem rozhodnutí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, čímž se zvýší celková částka
k úhradě.
Marie Braková, odbor financí, rozpočtu a školství

Být majitelem                           
vlastní nemovitosti, znamená zodpovědnost
V závěru loňského roku se pracovníci odboru majetkového a finanční kontroly Úřadu
městského obvodu Vítkovice zabývali mnoha rozmanitými úkoly, o nichž jsme hovořili
s vedoucím odboru Robertem Šimkem.
„Koncepce hospodaření s domovním
a bytovým fondem městského obvodu
Vítkovice, schválená v roce 2007, na jejímž základě dochází k privatizaci bytových
domů ve Vítkovicích, bude končit v letošním roce. V rámci její poslední fáze letos
připravujeme prodej domů na adresách
Zengrova 6, Zengrova 10 a Lidická 52.
O tyto domy po předložené cenové nabídce
projevili zájem stávající nájemníci, se kterými nyní jednáme o podmínkách prodeje.
Nájemníci těchto domů tak využili své možnosti přednostního prodeje například oproti
nájemníkům z domů privatizovaných koncem roku 2011 na adresách Syllabova 17
nebo Syllabova 19B. Tyto domy byly prodány třetí osobě.“
Chrání smlouva, kterou úřad s takzvanou třetí osobou podepíše, stávající
nájemníky před případným vystěhováním?
„Zcela ochránit nájemníky tato smlouva
de facto nemůže. Ale mohu nájemníky ujistit, že se vždy, když prodáváme dům třetí
osobě, snažíme zmíněnou osobu co nejvíce prověřit, abychom tak mohli nájemníkům
zajistit bezstarostný přechod k novému
pronajímateli a spokojené bydlení v našem
městském obvodě.“
Co mají nájemníci dělat, aby prodeji
domu třetí osobě předešli?
„V souladu se schválenými zásadami
bytových domů a pozemků mají stávající
nájemníci přednostní možnost, kterou je
odkup domu nájemníky. Nájemníci si dům
i pozemek pod domem mohou koupit do
podílového spoluvlastnictví nebo mohou
vytvořit právnickou osobu a koupit jej na-
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příklad jako bytové družstvo. Samozřejmě, koupi nenutíme. Je to jen možnost, kterou
starat se o dům je náročnější, než být ná- nabízíme. Zastavěné pozemky prodáme
jemníkem, ale má to i své výhody. Je na jen těm, kteří budou mít zájem, ostatní zůkaždém, jak se rozhodne.“
stanou dále v nájmu za standardních podKromě toho řešíte i pronájmy pozem- mínek. Podmínkou prodeje je prodej všem
ků v takzvaných finských koloniích…
spoluvlastníkům jednoho objektu najednou,
„Ano. Domy v těchto koloniích jsou ve po předchozí legalizaci a neadministrativvlastnictví soukromých osob, ty je od měst- ním narovnání staveb a přístaveb.“
ského obvodu Vítkovice nabyly v první etaJaké výhody má pro vlastníka domu
pě privatizace před více než deseti lety. koupě zastavěného pozemku?
Pozemky pod těmito domy jsou v součas„V první řadě ušetří za nájem. Přínos se
né době spoluvlastníkům pronajaty. Nyní také projeví například při prodeji domu,
připravujeme prodej pozemků zastavě- případně usnadní pořízení úvěru na rekonných těmito domečky. Již několikrát jsme strukci a podobně.“
Lenka Gulašiová
v našem zpravodaji informovali
občany o probíhající přípravě a
vyzývali spoluvlastníky těchto
objektů k legalizaci a administrativnímu narovnání staveb
či přístaveb u těchto objektů,
které prodeji brání. V tuto chvíli
odbor majetkový a finanční kontroly eviduje žádosti o prodej
těchto pozemků zhruba od poloviny spoluvlastníků. Koncem
loňského roku jsme více než
dvě třetiny zmíněných žadatelů pozvali a projednali s nimi
konkrétní fázi přípravy prodeje.
Zbývající žadatelé budou přizváni v následujících týdnech.
Pokud by někdo ze čtenářů
a zároveň spoluvlastníků těchto objektů měl zájem o poskytnutí informací ve věci prodeje,
může mne kontaktovat na čísle 599 453 151, nebo se může
kterýkoli úřední den dostavit do
mé kanceláře.“
Co když spoluvlastník ke
koupi zastavěného pozemku
Robert Šimek, vedoucí odboru majetkového a finanční konnepřistoupí?
„Nestane se nic. Nikoho ke troly.
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Každý den má svoje dary.

Marcus Valerius Martialis

Vzácná návštěva

Slovo starosty

Pokračování ze str. 1

Vážení čtenáři,
leden, který nám přinesl první výraznou sněhovou nadílku, je již za
námi. Těší mne, že jsem v tomto měsíci na našem reprezentačním
plese mohl přivítat řadu významných osobností města i kraje a že
jsme ocenili ty, kteří si to opravdu zaslouží, a o nichž hovoříme na
sedmé straně zpravodaje.
Čas plyne závratnou rychlostí. Ani se nenadějeme a bude tady jaro
s množstvím plánovaných akcí, jimiž chceme oslovit nejenom obyvatele Vítkovic, a o nichž více konkrétních informací najdete například na
páté straně našeho zpravodaje. Chceme, aby Vítkovice žily pestrým
životem, a snad se nám to i daří. I proto se snažíme finančně přispívat
na různé společenské a kulturní události, které jsou v našem obvodu
organizovány, a vítáme smysluplné aktivity, jež přinášejí hodnotnou
zábavu a poznání. V loňském roce jsme podpořili množství akcí souhrnnou částkou přesahující 200 tisíc korun. Stejný obnos jsme připraveni investovat i letos, budeme však ještě pečlivěji zvažovat, jaké činnosti podpoříme. Zajímat nás bude například důvěryhodnost organizátora, jeho zkušenosti s pořádáním podobných akcí, účel celého konání
a podobně. Trváme na tom, aby námi věnovaný obnos byl využit co
nejlépe a pomohl udělat radost těm, kteří to opravu ocení.
Pokud jde o dobře investované peníze, jistě se mnou budete souhlasit, že jde o finance vložené do vzdělání, a tedy školství. V danou
chvíli mám na mysli připravovanou rekonstrukci budovy Základní školy Halasova, která by měla v novém školním roce vytvářet důstojné zázemí pro výuku nadaných dětí. Nyní využíváme pohostinnosti Střední
školy Ahol, kde je umístěna první a druhá třída. Školní rok 2012/2013
bychom však rádi zahájili v novém prostředí, proto v současné době
intenzivně hledáme možnost, jak tuto rekonstrukci finančně zabezpečit. Jde o náš stěžejní úkol.

Cesta
biskupa
Františka Lobkowicze vedla z radnice
rovnou do soukromé
školy Ahol. „Byl jsem
pozván vedením školy na besedu s jejími
žáky. Sám jsem zvědav, co mě zde čeká,
a co si na mě studenti připravili,“ pokračoval s úsměvem
pan biskup, který měl
v odpoledních hodinách před sebou ještě setkání s farníky
a ekonomickou radou. „Vítkovická farnost si vede velmi
dobře a pan farář se
těší dobrému zdraví,
což mi osobně dělá radost. Vše funguje tak, jak má, a nejsou
tedy nutné žádné změny ve farnosti. Osobně se samozřejmě zajímám o demografický vývoj obce. A jak jsem se dozvěděl od
pana starosty, Vítkovice rostou a občanů zde přibývá. To jsou
samé dobré zprávy. Navíc jméno Vítkovice je čím dál viditelnější
i za hranicemi Ostravy, a dokonce i za hranicemi republiky. A to
díky hokeji, Zlaté tretře, Dolní oblasti, kde v letošním roce proběhne dokonce proslulý festival Colours of Ostrava, a díky mnoha
dalším aktivitám obce a vítkovických firem a subjektů.“

Petr Dlabal, starosta městského obvodu Vítkovice

Aby se nám tu lépe žilo
V závěru loňského roku převzali zástupci Úřadu městského obvodu OstravaVítkovice do užívání bytové domy v ulici Štramberské 8, 12, 14, 16 a 18. Jde
o objekty, které jsou ve vlastnictví města
Ostravy. Dům č. 10, který rekonstrukcí neprošel, je soukromým objektem.
„Domy jsou zateplené, mají nové fasády,
nové části střech, uvnitř zrekonstruované
společné prostory,“ komentuje zásadní
změnu tváře objektů ve Štramberské ulici
Petr Neuman, vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytového. „Výrazně

Před rekonstrukcí.

Lenka Hatlapatková, foto: Jiří Muladi

Štramberská v jasných barvách
se tak zvýšil komfort bydlení ve třiceti osmi
bytových jednotkách.“ Projekt regenerace
zmíněných bytových domů v hodnotě zhruba 20,4 milionu korun včetně DPH byl spolufinancován z prostředků EU, Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
„Zhruba v roce 2013 by měl být v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
(IPRM) upraven také prostor kolem těchto
objektů,“ pokračuje Petr Neuman. „Měla
by zde vzniknout nová parkoviště, upraveno by mělo být místo pro hraní dětí, umístěny kontejnery pro různé druhy odpadu,
opraveny chodníky a tak dále.“
Už nyní se Vítkovice připravují k dalším
investičním akcím. V květnu by měla být
dokončena oprava domu v ulici Sirotčí
74, která rovněž proběhne v rámci IPRM.
Tento plán také zahrnuje rekonstrukce
vítkovického náměstí Jiřího z Poděbrad a
hřiště U Cementárny s novou in-line dráhou, k nimž by mělo dojít v následujících
dvou letech. V současné době se k regeneraci projektově připravují další čtyři
domy, a to v ulici Štramberské 29, 29A,
Sirotčí 41A a 43A. Ještě v tomto roce bude
spuštěna rekonstrukce ulice Zengrovy

Štramberská v jasných barvách.

v celé své délce, kde kromě opravy vlastní
komunikace, chodníků a parkovacích stání
bude rekonstruována kanalizační a vodovodní síť.
„Nespoléháme jen na IPRM. Z vlastního
rozpočtu letos chystáme komplexní opravu
fasády domu a výměnu oken v ulici Rudné
38, čekají nás vnitřní úpravy domů v ulici
Syllabově a Dehtové 7 a další akce,“ uzavírá Petr Neuman.
-gl-
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Všichni chtějí Pedra

� e života našich škol
Z
V lednu jsme měli v našich mateřských školách vzácnou návštěvu. Přišel za námi nevidomý pan Holba se svým kamarádem, vodicím
psem Pedrem. Naše děti si díky této návštěvě
uvědomily, že mezi námi žijí i lidé s hendikepem a my jim můžeme pomoci. Dozvěděly se
mnoho důležitých informací o tom, jak se mají
chovat k nevidomým lidem i k jejich vodicím
psům, kteří jsou pro své pány opravdu nepostradatelnými společníky. Děti si Pedra pohladily a trochu rozmazlily pamlsky. Už se všichni
těšíme, že nás příští rok navštíví znovu!
Za všechny mateřské školy
Jana Smutná a Ema Hýžová

Průmyslovka organizuje Mezinárodní den strojařů
Zaměstnanci a žáci Střední průmyslové školy v Zengrově ulici se usilovně připravují na 29. a 30. března, kdy se uskuteční
Mezinárodní den strojařů. Tuto soutěž technických škol zaměřených na strojírenství organizuje právě SPŠ Ostrava-Vítkovice.

Úkolem soutěžících bude vyřešit konstrukční problém, který zadala firma Huisman Konstrukce. Do soutěže se přihlásilo třináct škol,
z toho tři ze Slovenska a dvě z Polska. Záštity soutěže se ujala
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková.

PORG se ve Vítkovicích zabydlel
Prvního září 2011 se poprvé otevřely brány základní školy a osmiletého gymnázia
PORG Ostrava, která sídlí ve Vítkovicích.
Co se od té doby událo, jak se zde žákům,
studentům a učitelům líbí, a co škola chystá
v nejbližší době? Na to jsme se zeptali
Dagmar Dluhošové, výkonné ředitelky
PORG Ostrava.
„Sama jsem překvapena, jak klidnou
a příjemnou lokalitou Vítkovice jsou a jak
se nám tady líbí. Očekávali jsme, že nás
například bude rušit hluk z frekventované
ulice Ruské, ale není tomu tak. Byli jsme
připraveni i na různé konflikty, proto jsme
nechali školu velmi dobře zabezpečit, ale
ani tyto prognózy se k naší velké radosti nenaplnily. Je tady klid a my jsme zde
moc spokojeni. Na oplátku se i my snažíme
být prospěšní. Jak jsme slíbili, vaříme místní mateřské škole a obědy dětem vozíme.
V budoucnu bychom rádi pořádali také obvodní kola školních olympiád a samozřejmě
máme v plánu připravit i ceny pro nejlepší
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studenty. Velmi dobrou spolupráci máme
i s úřadem. Jeho zaměstnanci nám vycházejí vstříc a ochotně nám pomáhali i v době
před otevřením školy, která byla velmi hektická pro nás všechny.“
Jak hodnotíte první půlrok?
„Slovo výborně zcela přesně vystihuje
mé pocity. Podařilo se nám ve velmi krátkém čase nastavit „porgovské“ mantinely
a přenést sem do Ostravy know-how, které
k této škole patří. Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že máme velmi spokojené žáky, studenty, ale i rodiče. Jsme totiž
školou rodinného typu a zakládáme si na
úzké spolupráci s rodinou. Pořádáme proto
akce pro rodiče a děti. Jen v prvním pololetí se nám podařilo zorganizovat celkem
tři společné akce a teď v únoru se mohou
všichni těšit na další dvě. Tou první je společné bruslení v malé hale v ČEZ Aréně
a tou druhou pravá česká domácí zabijačka, která proběhne 25. února přímo
na půdě školy. Jde o první tak netradiční
porgovskou akci a já věřím, že si získá své
místo na výsluní a stane se pěknou tradicí…“
Kolik má škola nyní žáků a studentů
a kdy proběhnou přijímací zkoušky na
nový rok?
„V současné době máme 115 studentů
a žáků. Přijímačky do prvních tříd základní
školy proběhly už počátkem ledna a třídu
již máme plně obsazenou. Přijímačky žáků
5. tříd do primy pak proběhnou v dubnu,
uzávěrka přihlášek je 4. dubna. Podrobnosti
rodiče i žáci naleznou samozřejmě na našich webových stránkách.“
Čím se PORG nejvíce liší od okolních
škol a gymnázií?

„Jsme školou rodinného typu a v každé
třídě máme omezený počet žáků, aby učitelé měli dostatek prostoru se individuálně
věnovat každému z nich. Lišíme se také
zvýšeným počtem hodin anglického jazyka, který vyučují rodilí mluvčí. Už od první třídy se naši žáci učí čtyři hodiny týdně
angličtinu a kromě toho mají ještě předmět
workshop, který je také v angličtině. Na
gymnáziu se pak studenti učí v angličtině
například i matematiku, přírodovědu, zeměpis nebo občanskou nauku. Škola se
liší i tím, že naše výuka začíná v 8.40, ale
díky skvělému zázemí, knihovně, počítačovým učebnám, studovnám a široké nabídce mimoškolních aktivit mohou naši žáci
být ve škole od 7 do 17.30 hodin. Rodiče
tak nemusejí své děti po škole převážet do
kroužků někam jinam. Máme zde sportovní, výtvarné, hudební, jazykové, rukodělné
kroužky a dokonce i divadelní klub. Velmi
oblíbený je i atletický klub, který je otevřen
všem zájemcům, i těm mimo školu. Tím
bych chtěla pozvat všechny šikovné děti
z okolí, ať si přijdou zatrénovat, dorazit mohou samozřejmě i rodiče.“
Lenka Hatlapatková
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Kulturně-společenské akce ve Vítkovicích
Na kulturním dění ve Vítkovicích se velkou
měrou podílí Komise pro školství, kulturu,
tělovýchovu a mládež při Radě městského
obvodu Vítkovice. Kromě tradičních akcí,
k nimž patří Vítkovický rarášek a jarmark,
vynášení Morany a vycházky, májka a Den
dětí, Den učitelů, pouť, volejbalový turnaj
a lampionový průvod s ohňostrojem, jsme
v loňském roce realizovali i akce nové.
Mezi nejvýznačnějšími byl Studentský
den – setkání studentů středních škol obvodu. Zhruba pět set mladých lidí se sešlo ve Střední škole technické a dopravní
v Moravské ulici, část se zúčastnila sportovního klání, část zhlédla pestrý program složený
z historického připomenutí Dne studentstva,
divadelních skečů a pěveckých vystoupení.
Změněno bylo tradiční místo mikulášské nadílky. Z kapacitních důvodů se akce
uskutečnila v krásném sále Rothschild
Palace v centru Vítkovic. Změna i samotná
nadílka měly dobrý ohlas.

Koncert duchovní hudby v kostele sv. Pavla
v podání orchestru při ZUŠ Leoše Janáčka ve
Vítkovicích.

V sadu Jožky Jabůrkové jsme za přítomnosti našich nejmenších pokřtili obnovenou
sochu hrajících si medvídků akademického
sochaře Miroslava Rybičky.
O prázdninách byla na radnici důstojně
přivítána skupina zahraničních i ostravských potomků vítkovických občanů ži-



dovského původu, kteří zahynuli za druhé
světové války.
Naše školství bylo posíleno o novou základní školu a gymnázium PORG, jehož
otevření se zúčastnil i prezident republiky
Václav Klaus.
Občané se vlastní iniciativou zapojili do
kulturního dění ve Vítkovicích akcí „My, co
tu žijem pospolu“, která se koná v knihovně.
Pokladnicí kulturních hodnot je i vítkovický
Sokol se složkami sportovními i tanečními,
jejichž kvalitu prověřila vystoupení doma
i v zahraničí, a které nám každoročně připravují pásmo k vynášení Morany. Stejně
tak podstatná pro kulturní život obvodu je
Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
jež se stará o hudební růst mládeže, a jejíž orchestr pravidelně koncertuje v kostele
sv. Pavla.
Karol Hercík, Lenka Kocierzová
Foto: Karol Hercík

Čeká nás spousta zajímavých událostí!
Letos nás do prázdnin čekají rozmanité akce, k nimž patří
Vítkovický rarášek, vynášení Morany, 9. ročník výtvarné soutěže
pro děti O cenu starosty 2012 v Základní škole Šalounova 56.
Nejvýznamnější událost tohoto roku, 110 let vítkovické radnice
a 20 let jejího znovuotevření, zahájíme 2. května 2012 dnem otevřených dveří na radnici, výstavami vítězných prací z devíti ročníků výtvarné soutěže O cenu starosty, panoramatických fotografií
Vítkovic a postavením májky. Kroniky a historické artefakty z Vítkovic budou k dispozici následující dny v obřadní síni. Pro děti,
jubilanty i pamětníky jsou připraveny besedy s promítáním, komentované prohlídky radnice a již tradiční vycházky Vítkovicemi
a další kulturní zážitky.
V květnu proběhne tradiční volejbalový turnaj na hřišti národní
házené.
Den dětí v sadu Jožky Jabůrkové nás čeká začátkem června
a tradiční Petropavlovskou poutí 23. června uzavřeme první polovinu roku 2012.
Karol Hercík, Lenka Kocierzová
Foto: Karol Hercík

Mužům
nedoporučeno
Výstavu obrazů Lenky Kocierzové můžete zhlédnout do 29. února v porubském
Domě kultury Poklad v ulici Matěje Kopeckého 675. S autorkou se zde můžete setkat 27. února od 16 hodin.
Co vězí za názvem Mužům nedoporučeno? „Jedné oblasti v mých obrazech se
muži bojí," říká autorka. „Myslím si, že zbytečně, ale třeba je to proto, že jí nerozumí,
nebo spíš nechtějí rozumět... Bojí se nechat
prorůst, spoutat a netuší, jak by právě souznění všeho mohlo být krásné. My, ženy,
tušíme, a proto, bohužel, mnohdy toužíme
zbytečně."
Více informací na www.dkpoklad.cz
a www.kocierzova.cz.

Exponáty z akce Kronikářské dny.

Zápis do školy



Zdá se mi to jako včera, psala jsem do zpravodaje o pokračování naší vítkovické šestigenerační rodiny, kdy se ve vítkovické porodnici narodil můj první vnouček. A už půjde do školy!
V pondělí 16. ledna se do první třídy základní školy pro žáky se studijními předpoklady
na detašovaném pracovišti Základní školy Šalounova v Halasově ulici zapisovaly vítkovické děti. I když má vnoučata, chudáčci malí, musí s babičkou absolvovat mnoho akcí
mezi lidmi, chodí se mnou na vycházky, na besedy, na výstavy i na koncerty, přece jen byl
klouček u zápisu trochu nesvůj a do třídy šel „jen s maminkou“.
Barvy, písmena a číslice už jmenoval sám s paní učitelkou. Když se pak nakreslil, překvapil i mne, doma kreslí jen to, co chce, kouzla a čáry Harryho Pottera, jak jinak, ale Jeníčka a Mařenku zná také… Přednesl básničku, popovídal, vybral z obrázků, co měl. Občas se ohlédl, zda má maminku a mne za zády. Zvládl vše na jedničku, i když mu při práci
asistovala mladší sestřička. Ta by s ním šla do školy hned, už se od něho hodně naučila,
a nejen rošťárny a kalup s hurónským křikem „hurrá!“. Jako vzpomínku na památeční den
dostal taštičku s překvapením a školu, do které chodil kdysi můj bratr, a já tu učila, jsme
opustili. Zamávali jsme zasněženému domu mého dětství, který stojí nedaleko, na dohled
je škola mých prvních krůčků k vědění. Život ve Vítkovicích pokračuje…
Lenka Kocierzová
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Vycházka s kronikářkou



Během lednové vycházky jsme se po třech letech opět podívali
do kostela sv. Pavla. Pan farář ho na mou prosbu otevřel, usedli
jsme do lavic a seznámili se s historií našeho svatostánku
i dalších sakrálních staveb ve Vítkovicích. Povídala jsem o plánech,
stavitelích, Marii Antoníně Kratochvílové, sv. Pavlovi i o národním
umělci Benu Blachutovi, který zde na kůru zpíval. Vyprávění

o zvonech jsem již četla v knihovně v Kutuzovově ulici, kde nás
knihovníci přivítali horkým čajem a výstavou s romskou tematikou.
Příští vycházka by se měla konat v pátek 24. února. Sraz
v 15 hodin u vodotrysku. Březnová vycházka, která proběhne
23. března, bude spojena s vynesením Morany od Českého
domu.
Lenka Kocierzová

Rekonstrukce školy
V červnu a červenci
loňského roku proběhly
velké opravy v budově
školy Erbenova 27, kam
bylo z důvodů chystané
rekonstrukce přemístěno
zhruba 35 dětí ze Základní
školy Halasova. Tuto budovu daroval obvodu Moravskoslezský kraj včetně
movitého majetku. Obvod
se zavázal, že převezme
majetek ZŠ Halasova i s žáky a personálem. Obě budovy, Erbenova
i Halasova, jsou nyní zařazeny pod ZŠ Šalounova.
„Interiér budovy Erbenova, která je podstatně menší než původní
ZŠ Halasova, byl komplexně opraven. Byla vyměněna elektroinstalace, rozvody pro počítačovou síť, proběhly instalatérské
a topenářské práce a byly položeny i nové podlahy a na závěr
vymalovány všechny místnosti. Zároveň jsme nechali opravit
všechny komíny a komínové lávky i hromosvody. Ještě před
zahájením školního roku zde byla instalována počítačová učebna
a připravena také cvičná kuchyně, i další třídy byly dovybaveny
potřebným nábytkem a zařízením. Celkové náklady na rekonstrukci

Zalistujte si...

dosáhly výše 797 tisíc korun. Vše financoval městský obvod
Vítkovice,“ popisuje rozsah prací a nákladů Marie Braková, vedoucí
odboru financí, rozpočtu a školství městského obvodu Vítkovice.
Třídy i chodby rekonstruované školy Erbenova voní novotou.
I když jsou zdejší prostory menší, než na jaké byli žáci a rodiče zvyklí,
rychle se přizpůsobili a líbí se jim zde. Vše je nové, čisté a útulné. Na
menší prostory si zvykl i učitelský sbor. K úplné spokojenosti chybí
pouze tělocvična. V letním období proto žáci využívají venkovní
hřiště, v zimním pak docházejí do ZŠ Šalounova.
-halFoto: Jiří Muladi



Proč koukat donekonečna na televizi, když s knihami můžeme popustit uzdu své nekonečné fantazii a stát se režisérem
i hlavním hrdinou úžasných příběhů? Titul pro dospělé Ohně z ráje vybral Petr Schink, Jarmila Košťálová motivuje svou
volbou dětské čtenáře.
Dan Simmons: Ohně z ráje
„Další kniha Dana Simmonse!“ zajásají zarytí fandové sci-fi. „Další kniha
Dana Simmonse!“ zvolají čtenáři hororu. „Další kniha Dana Simmonse!“ těší
se hltači detektivek.
Přesně takový je Simmons, obratně bruslí mezi žánry a dokáže potěšit
svého čtenáře. Přitom v žádném případě není líbivý ani poplatný masovému
vkusu. Je svůj a přesně taková je i jeho nová kniha Ohně z ráje. Pro někoho
mysteriózní thriller, pro jiného horor a pro dalšího třeba turistický průvodce
krásami havajských ostrovů.
Ovšem žádná „havaj“ to pro hrdiny tradičně obsáhlého románu nebude!
Turistické letovisko se šumícími palmami a malebnými západy slunce skrývá
za líbivou fasádou i odvrácenou tvář, tvář prastarých démonů sídlících
v sopečných slujích a také tvář bezskrupulózních lidských obyvatel.

Knihovna pro vás
• V Galerii MaM můžete do
28. února 2012 vidět výstavu
Cigán sa ně prevelice lúbí...
uspořádanou ve spolupráci
s Muzeem romské kultury.
Výstava zahrnuje grafické práce sahající
od období 1. republiky až po nedávnou mi-
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Jiří Holub: Jak se zbavit mstivý Soni
Nová kniha autora Jiřího Holuba láká už svým názvem
Jak se zbavit mstivý Soni. Líčí příhody dětí, rodičů i
učitelského sboru, které se udály během druhého
pololetí v jedné základní škole. Autorův rozvolněný
styl psaní je pro dětského čtenáře přitažlivý a lákavý.
Mstivá Soňa je totiž přísná paní učitelka, proti níž se
rozpoutává válka páťáků, i když to vypadá, že je to
přesně naopak. V každém případě přijde tato kniha
vhod v čase dlouhých zimních večerů. Vzhledem
k drsnějšímu stylu psaní je vhodná spíše pro děti starší,
ale zcela jistě vyvolá úsměv ve tváři a vzpomínky na
školní léta i v nás dospělých.



Únor v knihovně
nulost. Spojuje v sobě jak komerční tisky,
tak plakáty k různým kulturním a společenským akcím. Lze si prohlédnout zajímavé
zpracování například reklamy na zubní
pastu ve stylu muchovské secese, pozvánky na koncerty a třeba i plakát vytvořený
u příležitosti Miss Roma.

• V rámci celoobvodního projektu Superčtenář je pro děti připraven únorový kvíz „Pes
má čtyři rohy“ a výtvarná dílna „Novinové
moře“. Výtvarná dílna se uskuteční ve
čtvrtek 9. února od 15 do 16 hodin.
Srdečně zve a na setkání se těší
Eva Chudejová a kolektiv knihovny
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Vítkovický reprezentační ples
V sobotu 21. ledna se v Clarion Congress
Hotelu Ostrava konal už šestnáctý ročník
reprezentačního plesu pod záštitou starosty městského obvodu Vítkovice.
Od 19 hodin se začali scházet hosté, kteří byli ve vestibulu vítáni starostou Petrem
Dlabalem s manželkou. Atmosféra byla
velmi příjemná, velkou zásluhu na perfektním průběhu plesu měla skvělá Heidi
Janků, která jej již poněkolikáté uváděla.
Příjemnou „taneční kreaci“ vykroužila mistryně na kole, která na parketu překvapovala svým umem.
Přivítali jsme deset nejlepších sportovců
Vítkovic roku 2011, kteří svými sportovními výkony nesou jméno Vítkovic do celého
světa, někteří museli z důvodu vytíženosti
poslat své zástupce.
Rada a starosta městského obvodu Vítkovice ocenili čestným uznáním za dlouholetou spolupráci v oblasti sportu a za přínos
pro městský obvod Vítkovice pana Oldřicha

Zvolánka, výkonného ředitele Sdružení
sportovních klubů Vítkovice a místopředsedu Českého atletického svazu.
Po předání cen následovaly „Holky z naší
školky“ Standy Hložka a italské libozvučné
melodie zpívané v hlavním sále Davidem
Mattiollim. Zábava na parketu stoupala
společně s energií Heidi, která nás dovedla
až k půlnoční tombole. Nabídka byla velmi
bohatá, dort v podobě vítkovické radnice,
sklo, poukazy na rehabilitaci, elektropřístroje. Ve hře byly i zájezdy, velká obrazovka
a hodinky. S jedním vyvolaným číslem jsem
strnula i já, barva žlutá, moje číslo, jen na
mém lístku bylo navíc písmeno „B“! Málem
jsem měla konečně po dvaceti letech dovolenou! Tak unikalo štěstí nejenom mně,
zase přálo jiným a ples končil radostí. Snad
se setkali lidé, kteří se chtěli setkat, seznámili se ti, co se seznámit chtěli, a i já po
letech potkala staré přátele.
Text a foto: Lenka Kocierzová

Oldřich Zvolánek (uprostřed) společně se sta-rostou Vítkovic Petrem Dlabalem (vlevo)
a Milanem Drozdkem, organizátorem plesu.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI VÍTKOVIC V ROCE 2011

Slavnostní okamžik

1. atletika
2. atletika
3. hokej
4. atletika
5. silový trojboj
6. horolezectví
7. sportovní gymnastika
8. zápas
9. zápas
10. box

Denisa Rosolová
Kateřina Cachová
Jiří Burger
Marek Bárta
Jiří Kati
Jiří Romanovský
Markéta Kolářová
Vratislav Chotáš
Tomáš Zezulák
David Ohradka

Hlasujte pro Sympaťáka Tipsport extraligy
Dejte hlas vítkovickým hokejistům v anketě o největšího
Sympaťáka Tipsport extraligy 2011/2012! Stačí se pouze registrovat na stránkách http://sympatak.hokej.cz/ a pak libovolně hlasovat. Každý fanoušek může odevzdat jeden hlas
každých 24 hodin! Pokud si svým největším vítkovickým sympaťákem ještě nejste tak úplně jisti, můžete se rozhodnout
třeba při zápasech, které proběhnou v únorových termínech:

48. kolo 15. 2. 17.30 HC VÍTKOVICE STEEL - HC Mountfield
49. kolo 17. 2. 17.30 BK Mladá Boleslav - HC VÍTKOVICE STEEL
50. kolo 19. 2. 17.30 HC VÍTKOVICE STEEL - HC PSG Zlín
51. kolo 24. 2. 18.10 HC Slavia Praha - HC VÍTKOVICE STEEL
52. kolo 26. 2. 18.10 HC VÍTKOVICE STEEL - HC Oceláři Třinec

Na novoroční miminko jsme si museli počkat
Na prvního novoročního novorozence
si Vítkovická nemocnice musela letos
počkat. Miminka si dávala doslova načas.
Dvojku na začátku i konci data svého narození si už navždy bude psát chlapeček,
který dostal jméno Jakub. Na svět přišel
přesně ve 21 hodin a 30 minut, vážil 3500
gramů a měřil 51 centimetrů.
Ve Vítkovické nemocnici se v uplynulém
roce narodilo dívek „na chlup“ stejně jako
chlapců. Porodníci zde pomohli na svět přesně 783 děvčátkům a 783 chlapečkům, mezi
novorozeňaty bylo devět dvojčátek.
Přestože je číslo 1566 vysoké, dotknul se
celorepublikový trend v podobě snižování
počtu porodů poprvé také Vítkovické nemoc-

nice. Na porodním oddělení se loni narodilo
o 141 dětí méně než v roce 2010. Právě rok
2010 byl pro vítkovické porodníky rokem rekordním.
Přestože maminky stále častěji přidělují
svým dětem neobvyklá jména, převládala
i v uplynulém roce jména tradiční. Za pár let
tak budou učitelky ostravských škol vyvolávat hlavně Veroniky, Natálky, Elišky, Adélky.
U chlapců pak vítězila jména jako Jan, Daniel,
Matyáš, Adam nebo Jakub. Někteří rodiče se
však rozhodli své děti pojmenovat vskutku
netradičně a zdravotníci tak pomáhali přivést
na svět například malého Andora, Fabricia,
Lafayetta, Anabel, Sarah či Noemi.
Hana Szotkowská

Ilustrační foto
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�Všimněte si!
Mírný průběh začátku letošní zimy se
zvrátil až v lednu, kdy nejen Vítkovice zasypala štědrá sněhová nadílka. Zatímco
romantici se kochali a děti si užívaly, pracovníci odboru komunálních služeb, dopravy a bytového se starali, aby chodníky byly
schůdné a cesty sjízdné.
„Počasí nás prozkoušelo o víkendu 14.
a 15. ledna,“ konstatoval vedoucí odboru
Petr Neuman s tím, že s úklidem chodníků
ve Vítkovicích pomáhá skupina vykonávyjící
veřejně prospěšné práce. Tento tým spadá
pod zmíněný odbor. „Kromě toho spolupracujeme s firmou pana Jaska, která nám
zčásti uklízí chodníky, a na místní komunikace máme najatu firmu Jankostav. Ta nám
pomáhá svou mechanizací.“
Na nenadálou sněhovou kalamitu je třeba

Zima se už přihlásila
reagovat promptně, byť odstartuje o víkendu. Úklid komunikací na pracovní den nepočká… „Podnět k odstranění sněhu musí
vzejít od nás,“ vysvětluje Petr Neuman. „Za
zimní údržbu odpovídá pan Tomáš Brak,
který také řídí externí dodavatele služeb
a dává jim pokyn k provedení konkrétních
úkolů. Výsledky kontroluje, kde zjistí nesrovnalosti, pošle mechanizaci ještě jednou
nebo sjedná nápravu propříště.“
Důležité je vystihnout správný okamžik,
kdy by stroje měly vyjet. „Naše mechanizace letos do ulic vyjela poprvé. Přestože
pracovníci externích firem měli k dispozici
přesný rozpis toho, kam mají zajet, mohlo
dojít k určitým nedostatkům. Ty jsme se
snažili co nejrychleji odstranit. Občané nás
samozřejmě mohou oslovit svými připomínkami, pokud je to v našich možnostech, rádi

Strážci zákona informují
Bezplatný kurz pro veřejnost
Městská policie Ostrava pořádá i v roce 2012 sérii kurzů pro veřejnost v rámci projektu Bezpečnější
Ostrava. Ten nejbližší proběhne 29. února od 16 hodin v budově v ulici Hlubinské 6 v Moravské Ostravě
(bývalé ředitelství městské policie).
Ústředním tématem setkání s občany bude prevence viktimizace, tedy jak se nestát obětí trestného činu,
a seznámení s činností poradny pro oběti trestných
činů probační a mediační služby. Samozřejmě nebude
chybět oblíbená sebeobrana. A i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu.
Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407
- 408 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz.
Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.

Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava

vyhovíme. Nicméně je třeba si uvědomit, že
přednost má úklid centrální části obvodu
s nemocnicí, teprve pak odklízíme prostory
jiné,“ uzavírá vedoucí odboru.
-gl-

O cenu starosty
Komise pro školství, kulturu, tělovýchovu a mládež při Radě MOb Vítkovice
a ZŠ Šalounova 56 vyhlašují 9. ročník výtvarné soutěže pro předškoláky
a žáky vítkovických základních škol s názvem O cenu starosty městského obvodu Vítkovice. Tématem letošní soutěže budou vítkovické zajímavosti.
Soutěž je rozdělena do tří kategorií, na mateřské školy a nulté ročníky
základních škol a na první a druhý stupeň základních škol.
Práce je třeba odevzdat do 4. dubna v ZŠ Šalounova 56 (telefonický kontakt 596 614 537), ještě téhož dne je ve 13 hodin vyhodnotí komise, která
určí vítěze jednotlivých kategorií. Posuzovány budou pouze práce jednotlivců, ceny budou uděleny v každé kategorii zvlášť. Tvůrci mohou použít jakýkoliv materiál do formátu A2 (ne fotografie) a výtvarné práce musí označit
jménem a věkem autora, školou a třídou, které navštěvuje.
Nejlepší práce bez omezení kategorie získá hlavní Cenu starosty pro
rok 2012. Autoři vítězných výtvarných prací budou vyzváni ke slavnostnímu
převzetí cen za přítomnosti členů komise, rodičů a zástupců vítkovické radnice 18. dubna v 10 hodin v ZŠ Šalounova.

Uvažujete o kariéře vojáka nebo o vstupu do jednotky aktivní zálohy?
Armáda Ostravě!!!
Krajské vojenské velitelství v Ostravě
uspořádalo s podporou Magistrátu města Ostravy v sobotu 21. ledna společně
s Univerzitou obrany v Brně velkolepou
akci. Armáda doslova obsadila Shopping
Park Ostrava, kde mohli návštěvníci spatřit
současnou armádní techniku, ukázky bojových umění, vojenského lezení i zásahy
speciálních jednotek. Představila se i jednotka aktivní zálohy, kam mohou vstupovat
občané kraje, kteří mají zájem o vojenství
a chtějí se podílet na pomoci svému městu
a kraji v krizových situacích. „V Avionu se
Univerzita obrany, jediná vysoká vojenská
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škola v republice, chtěla ostravské mládeži a veřejnosti prezentovat jako zajímavá
alternativa vysokoškolského studia určená
nejen potenciálním studentům vojenského, ale také civilního studia. Zájemci o studium u nás musí přihlášku podat do konce
února, přijímací zkoušky budou v dubnu.
Ti, kteří uspějí, zahájí studium na naší
univerzitě už prvního srpna dvouměsíčním intenzivním výcvikem ve výcvikovém
prostoru, kde se naučí základní vojenské
dovednosti,“ vysvětlil plukovník Jaroslav
Průcha, prorektor Univerzity obrany pro
vnější vztahy.
-gl-
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