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Historická budova U6 neboli VI. energetická ústředna v Dolní oblasti Vítkovic
se stala centrem specializované výuky dětí, studentů i učitelů.

Ocenění za dobrou práci pro Vítkovice

Už tradičně bývají na reprezentačním vítkovickém plese oceňovány osobnosti, které svou prací a svými zásluhami přispívají k dobrému jménu obvodu Vítkovice. V předchozích letech byli takto oceněni
například ředitelka Knihovny města Ostravy Miroslava Sabelová a František Černík, prezident klubu HC
Vítkovice. V lednu letošního roku ocenění převzala Jana Kochová, tajemnice Úřadu městského obvodu
Vítkovice. „Ocenili jsme člověka, který je s Vítkovicemi bytostně spjat a dlouhodobě přispívá ke kvalitní
práci radnice i rozvoji obvodu,“ říká starosta Petr Dlabal. A jak na tento výjimečný okamžik reagovala
tajemnice Jana Kochová? „Děkuji panu starostovi a radě za ocenění mé práce pro Vítkovice. Poděkování patří všem, kteří se se mnou na dobrých výsledcích podílejí. Budu se i nadále snažit motivovat své
kolegy a v sobě hledat vnitřní sílu směřující ke splnění mých předsevzetí. K nim patří zvýšení efektivity
a funkčnosti úřadu.“ Rozhovor s tajemnicí Janou Kochovou přinášíme na straně 2.

Naša Ostrava

Střední
zdravotnická škola
slaví osmdesátiny
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická v Ostravě oslaví v březnu
své osmdesátiny. Na čtvrtek 21. března připravují žáci slavnostní akademii, jejiž dopolední premiéru zhlédnou pozvaní čestní hosté a studenti,
odpolední repríza bude určena rodičům a rodinným příslušníkům. O den později proběhne setkání bývalých a současných zaměstnanců školy
a v sobotu 23. března se bude konat den otevřených dveří. Jeho součástí budou neformální
setkání absolventů s učiteli, prohlídka interiérů
školních budov, žákovských kronik, dobových
fotografií i prezentace současného vzdělávacího projektu školy. Více o škole na straně 4.

Do AHOL GALLERY se už podruhé vrátil fotograf Pavel Pabjan. Výstava, která potrvá do 29.
března, nese název Naša Ostrava a je odrazem
autorova ročního hledání mnoha různorodých tváří
města, o němž se – jak i on dokazuje – jen neprávem tvrdí, že je drsné a nefotogenické. Fotografie
jsou tentokrát černobílé, ale Ostrava v podání
Pavla Pabjana rozhodně černobílá není.

Pavlína Gavlíková

Nepřehlédněte
Zápis do mateřských
škol

Přihlášky
na střední finišují

Zápis dětí pro školní rok 2013 a 2014 do
mateřských škol v ulicích Prokopa Velikého 37, Obránců míru 71, Erbenova 23
a Kořenského 9 proběhne ve dnech 9. až
12. dubna 2013 od 10.00 do 15.30 hod.
Více na www.msprokopavelikeho.cz.

Je nejvyšší čas přihlásit
se ke studiu na středních
školách. První kolo přijímacího řízení bude uzavřeno
15. března.

www.ostrava-vitkovice.eu

Ocenění pedagogů
Kulturní komise stanovila společně s Radou městského
obvodu Vítkovice termín konání slavnostní akce s názvem
Den učitelů, na které budou pedagogům jednotlivých škol
předána ocenění. Setkání v obřadní síni radnice, které
proběhne 25. března ve 14 hodin, se zúčastní pracovníci
navržení k ocenění a zástupci vedení škol.
Magdaléna Hegnerová, referent odboru OVVaK
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Ve věku 61 let zemřel 19. února
2013 zastupitel Petr Páša. Doktor
Páša, povoláním právník, byl do zastupitelstva obvodu poprvé zvolen
v roce 2002, zastupitelem pak byl
nepřetržitě po celou dobu. Věnujme
tichou vzpomínku muži, jemuž osud
Vítkovic a dění v obvodu, kde žil, vždy
ležely na srdci. Rozloučení se zesnulým proběhlo 25. února ve smuteční
obřadní síni v Ostravě-Vítkovicích.

Dopravní podnik informuje

• Vchází v platnost Jízdní řád ODIS 2013 (Ostravsko).
• Úpravy tramvajové zastávky Svinov mosty h. z. 9. a 10. března. Odklon tramvajových linek č. 3, 4, 7, 8, 9, 17 a 19. Náhradní
doprava zajištěna.
• O velikonočních prázdninách 28. a 29. března nepojede trolejbusová linka č. 109. Nebudou vypravovány školní spoje a spoje
v jízdním řádu označené písmenem „c“.
• Během Velikonočního pondělí 1. dubna pojedou všechny linky Dopravního podniku Ostrava podle platného nedělního jízdního
řádu.
Více informací na www.dpo.cz.

Vladimír Víteček v galerii Domu u šraněk
V pořadí již čtvrtá výstava v Domě u šraněk byla věnována tvorbě
Vladimíra Vítečka, narozeného roku 1966 v Opavě. Autor již sedmý
rok učí anglický jazyk na RB Středním odborném učilišti autoopravárenském ve Vítkovicích. Právě tady vede zájmový kroužek s názvem MOTO – KOVO – DESIGN, ve kterém spojuje své umělecké
zkušenosti s citem pro kovový materiál.
Práce se zámečnickými nástroji a nářadím, spojená s kovem,
pravděpodobně ovlivnila techniku jeho umělecké tvorby, zejména
řemeslnou dovednost. Autor předkládá díla na profesionální úrovni. V jeho rukopise se snoubí dovednost, preciznost a nadsázka

v groteskní stylizaci figurek, mezi nimiž si snad každý z nás může
najít někoho podobného ze svého okolí. V expozici bylo vystaveno
na šedesát převážně figurálních děl někdy letících, jindy jedoucích
kolem nás.
Atmosféru vernisáže zpříjemnila hrou na klávesy Alena Šmídová,
studentka Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě.
Padesátka hostů se příjemně bavila. Výstava zapadá do konceptu
rozvoje kultury, který ve Vítkovicích pozvolna nachází své opodstatnění.
Karol Hercík, kurátor výstavy, únor 2013

Povolání? Tajemnice úřadu
S Vítkovicemi je život
tajemnice Jany Kochové
spojen už dvaadvacet let. Zaměstnankyní
s kumulovanou funkcí
pokladní, hospodářky
a majetkářky byla od
2. dubna 1991, v roce
1996 se stala vedoucí
odboru vnitřních věcí
a o pět let později byla
jmenována tajemnicí úřadu. Ve Vítkovicích nebydlí, přesto intenzivně vnímá každodenní život jednotlivých občanů i celého obvodu,
s nímž je díky více než dvěma desítkám let strávených na vítkovické radnici spjata více než někteří starousedlíci...
Co vlastně práce tajemnice úřadu obnáší?
V zákoně o úřednících je uvedeno, že jde o vedoucí úřadu.
Stručně řečeno, tato funkce je spojena především s prací s lidmi
a personalistikou. Jedním z úkolů tajemnice je vybrat stabilní tým
schopných lidí, kteří zabezpečují co nejodbornější výkon státní
správy a samosprávných úkolů. V našem případě jde o sedmdesát osm zaměstnanců, z toho je čtyřicet pět úředníků a přes třicet
ostatních zaměstnanců, mezi nimiž jsou například veřejně prospěšní pracovníci, pečovatelky, řidič - informátor a romská poradkyně.
Kromě toho musí tajemnice pomocí kontrolních mechanismů dbát
na hospodárnost vynaložených prostředků a zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných občanům.
Daří se to?
Myslím, že ano. Ale někdy přece jen trošku zapochybujete, když
se vám na stole objeví stížnost nebo ve dveřích nespokojený občan. Snažím se však postupně zkostnatělost, neochotu a jiné nešvary z práce úřadu odstraňovat. Těší mě, že v poslední době jsme
obdrželi více pozitivních dopisů, zdá se, že naše snaha přináší své
ovoce.
Předpokládám, že to mimo jiné souvisí i s dobrou prací zaměstnanců úřadu.
Schopní zaměstnanci s vysokým pracovním nasazením jsou
pro kvalitní chod úřadu nezbytní, přes ně vede cesta k úspěchu.
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V době vzniku samostatného obvodu v roce 1990 měl úřad sedm
pracovníků, v pozdějších dobách i sto čtrnáct. Neustálou prací s organizační strukturou, snahou o úsporu finančních prostředků, změnami ve vykonávaných činnostech i zvyšováním produktivity práce
a přijímáním výkonných zaměstnanců, kteří jsou odborně na výši,
se nám počet pracovníků úřadu podařilo snížit na stávajících sedmdesát osm. Dnes tedy úřad tvoří lidé, kteří respektují velmi úzkou
vazbu na samosprávu a dodržování zákonů. Přestože však chtějí
pro spokojenost občanů dělat maximum, musejí vycházet z toho,
že zastupitelstvo i rada mají v mnoha směrech zákonem dané
rozhodovací pravomoci, které nelze obejít nebo překročit. Hodně
pak záleží na komunikačních schopnostech a lidských i odborných
kvalitách našich zaměstnanců.
Když se ohlédnete za uplynulými dvěma desetiletími vítkovického úřadu a porovnáte je se současností, jak dopadne
takové srovnání?
V roce 1990 měl úřad jen hrstku zaměstnanců, neměl vlastní
budovu, výpočetní techniku, veřejně prospěšné pracovníky, správu bytového fondu, knihovnu ani pečovatelskou službu, pracoval
bez představ o množství zákonů a administrativy. Dnes jde o úřad
se stabilizovaným počtem zaměstnanců i s mnohem rozsáhlejší,
různorodou činností zatíženou zvýšenou administrativou. Pracuje
s elektronickou spisovou službou a novými informačními technologiemi, má nově vybavené kanceláře, částečně rekonstruovanou
budovu radnice a objekty v Zengrově ulici, kde je sociální odbor,
a Nerudově ulici se zázemím pro veřejně prospěšné pracovníky.
Nově byl otevřen Dům u šraněk v Jeremenkově ulici, který je zasvěcen kultuře a vítkovické historii.
A jaký bude vítkovický úřad v budoucnu?
Předpokládám, že to bude moderní úřad s možností elektronických podání a bez zbytečného čekání. Úřad využívající transparentní veřejné zakázky a nákup prostřednictvím nákupního portálu.
Úřad s veřejnou budovou s bezbariérovým přístupem, dokončenou
rekonstrukcí radnice a s Domem u šraněk plným návštěvníků i spokojených členů klubu důchodců. Úřad se sníženými provozními
náklady a s kvalitními úředníky. Úřad, který bude důstojně reprezentovat Vítkovice se spoustou nových i citlivě rekonstruovaných
objektů a upravených komunikací v obvodě.
-red-
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Kdo dovede pracovat v reálném světě, ale žít ve světě ideálů, ten dosáhne nejvyšší mety.

Slovo starosty
Vstupujeme do března, k němuž už neodmyslitelně patří Den učitelů. Těší mne,
že se nám podařilo zavést tradici oceňování pedagogických pracovníků, kteří působí
ve školách našeho obvodu. Společné setkání se zástupci škol připravujeme ve spolupráci s naší kulturní komisí i letos. Kvalitní
školství patří k našim prioritám a jeho neustálé zkvalitňování k úspěšně plněným
úkolům. Svědčí o tom mimo jiné i fakt, že
v době, kdy se Ostrava vylidňuje, dětí ve
vítkovických základních školách přibývá.
Je to i díky tomu, že se nám v loňském
roce podařilo v rekonstruované budově
v Halasově ulici otevřít novou základní školu, jejíž vzdělávací koncepce má pozitivní
ohlasy mezi rodiči i pedagogy. Ale nejde
jen o základní školy. Na území Vítkovic je
školství zastoupeno všemi stupni, od mateřské školy až po školu vysokou. A tak
všem pedagogům, jejichž náročné práce si
velmi cením, děkuji za to, že přispívají ke
kvalitnímu vzdělávání nových generací.
Ke vzdělávání neodmyslitelně patří knihy. Je symbolické, že březen, v němž se
slaví Den učitelů, je zároveň měsícem knihy. Četba je nade vše, nemůže ji nahradit
televize ani počítač. Je to nejbližší kontakt
Přijměte pozvání na březnovou výstavu
v galerii Domu u šraněk, v Jeremenkově
ulici č. 13. Bude opět věnována výtvarné-

člověka s dějem, stimulace té nejhlubší
fantazie. Osoba, která se věnuje četbě,
získává větší slovní zásobu i velké množství nejrůznějších informací, které jí kromě
poučení dávají také příležitost lépe komunikovat, protože snadněji nalézá téma k hovoru. Myslím, že je třeba vést k četbě nejen
děti a mladé lidi, ale také dospělé jedince
a seniory. Velký kus práce v tomto směru
vykonává naše knihovna. Díky nadšení
týmu, který v ní působí, se stala živým organismem, přívětivým prostředím, v němž
se návštěvníci s knihami seznamují i prostřednictvím různých zajímavých akcí.
V předchozích úvodnících jsem zdůraznil fakt, že Vítkovice čeká možná náročné,
ale ve svém důsledku přínosné období,
které nám díky spoustě akcí realizovaných
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy (IPRM) – Budoucnost Vítkovic
přinese dost dobrého. Mnohé projekty už
běží, blíží se i zahájení výstavby sportovního areálu v ulici U Cementárny. Této akci
předchází výkup garáží stojících na konci
ulice směrem k ulici Plzeňské. Chápu, že
tento fakt je pro některé majitele nepříjemnou zprávou. Ale přiznejme si, že většina garáží využívaná není, protože velká
část majitelů ani ve Vítkovicích nebydlí.
I kvůli tomu se v této oblasti často potýkáme s vandalismem a krádežemi, trápí
mu mládí, tvorbě Evy Habrnalové, absolventky Soukromé střední umělecké školy
AVE ART Ostrava. Vernisáž výstavy s ná-

Místní poplatek ze psů
Vážení poplatníci, připomínáme, že
místní poplatek ze psů pro letošní rok
je splatný k 31. březnu 2013.

Poplatek ze psů platí držitel psa.
Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území České republiky. Místní poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel
psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, jež je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního
právního předpisu.
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého
pobytu nebo sídla. Poplatek je splatný bez výzvy.

Uzavírky komunikací
Mnohé komunikace našeho městského obvodu byly v průběhu
minulého roku poznamenány čilým stavebním ruchem. Jednalo
se nejen o práce na jejich rekonstrukcích, ale převažovaly činnosti spojené s budováním a opravou hlavních řadů inženýrských
sítí, zejména kanalizace, vody a plynu. V některých odůvodněných případech budou definitivní povrchy dotčených částí komunikací dokončeny do 30. dubna 2013. Tam, kde navazuje celková

Karl Ludwig Börne

nás zdejší znovu a znovu zakládané černé
skládky. Individuální jednání s jednotlivými
majiteli jsme zahájili už v říjnu loňského
roku. Na březnovém jednání zastupitelstva
by mělo být schváleno, díky financím z programu IPRM, vykoupení více než třiceti garáží. V současné době jednání o výkupech
pokračují tak, aby výstavba sportovního
areálu mohla proběhnout kontinuálně a nic
nebránilo její realizaci. Ta bude zahájena
během jara letošního roku a bude jednou
z nejviditelnějších změn na tváři Vítkovic.
Petr Dlabal,
starosta obvodu Vítkovice

zvem Mišmaš - fotografie, malba, grafika
se uskuteční v pondělí 11. března v 17
hodin.

             

Úhradu můžete provést převodem z účtu pod variabilním symbolem uvedeným na dokladu o zaplacení z minulého roku, na náš
účet číslo 19–1649309349/0800 u pobočky České spořitelny, a.s.,
v Ostravě, konstantní symbol 558, nebo přímo u správce poplatku
v pokladně radnice, Mírové nám. 516/1, Ostrava-Vítkovice po předchozím zaevidování u správce poplatků Taťány Frajs.
U veškerých plateb je nutné uvést variabilní symbol.
Na úhradu bez variabilního symbolu nebude brán zřetel.

Nebude-li úhrada provedena nejpozději do 31. března 2013,
budeme ji nuceni vymáhat výkonem rozhodnutí podle zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, čímž
se vám zvýší celková částka k úhradě.

Taťána Frajs,
referentka odboru financí, rozpočtu a školství

rekonstrukce komunikací, budou definitivní povrchy komunikací
provedeny v rámci stavební činnosti na rekonstrukcích těchto komunikací.
Značný rozsah staveb si v minulém roce vyžádal četná dopravní omezení, uzavírky a objížďky. Dokončení loňských akcí a další plánované investice i v letošním roce značně ovlivní dopravu.
Veřejnost bude prostřednictvím webových stránek, úřední desky
i na stránkách našeho zpravodaje průběžně informována.
Pavla Čermáková,
odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství
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Střední zdravotnická škola slaví osmdesátiny

V březnu proběhnou
oslavy osmdesátého výročí založení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické
v Ostravě. V roce 1933
byl ve Vítkovicích založen
Ústav pro vzdělávání porodních asistentek. Roku
1937 vznikla Česká ošetřovatelská škola Červeného
kříže a o čtyři roky později zdravotnická škola s novými studijními
obory. Ty postupně měnily své názvy i svá působiště. Dnes je sídlem oborů zdravotnický asistent a asistent zubního technika historická budova ve Vítkovicích v ulici 1. máje, která původně po roce

1893 vytvářela zázemí německé měšťanské chlapecké škole. Další
budovy má Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě-Mariánských Horách. Zde studují laboratorní
a nutriční asistenti, farmaceutičtí laboranti a lyceisté.
Kolik lidských osudů škola, existující od roku 1933, ovlivnila?
Doloženou cifrou je úctyhodné číslo 15 648. Tolik bylo žáků, kteří se stali úspěšnými absolventy zdravotnické školy, a kteří se tak
rozhodli plnit své poslání v péči o nemocné. Vzdělávání ve zdravotnictví má na Ostravsku hluboké kořeny. I když v průběhu dlouholeté existence školy docházelo k mnoha změnám, neztratila nic
ze své prestiže ani zájmu studentů. Mnozí absolventi zůstali své
škole věrni a vracejí se sem jako interní nebo externí vyučující.
Řada jiných se ve vystudovaných oborech proslavila, mnoho jich
nezištně den co den pomáhá těm, kteří je potřebují.
Pavlína Gavlíková

Obory s perspektivou

Po dnech otevřených dveří v listopadu a prosinci loňského roku se RB Střední odborné
učiliště autoopravárenské v Zengrově ulici otevřelo zájemcům také v lednu a naposledy
v polovině února. „Dny otevřených dveří jsou jednou z forem, jimiž se snažíme oslovit
naše budoucí žáky,“ vysvětluje ředitel školy Richard Veselský. „Kromě toho naši zástupci
navštěvují základní školy osobně, komunikujeme také prostřednictvím vlastních propagačních materiálů či například představením školy v ročenkách úřadů práce a tak dále.“
Největší zájem ze strany budoucích studentů je tradičně o obor automechanik, druhým na
žebříčku je obor karosář. „Méně už kluky zajímá obor autoelektrikář,“ konstatuje Richard
Veselský. „Přitom jde o obor velmi perspektivní, který má velkou budoucnost. Elektroniky
v autech přibývá, na scénu vjíždějí elektromobily. Být specialistou v tomto oboru se dnes
vyplácí, o takové odborníky mají autoservisy zájem. Ostatně i automechanici musí zvládnout pracovat s rozličnou elektronikou.“
V následujícím školním roce chce vedení školy otevřít dva první ročníky s minimálně padesáti žáky. „Podle zájmu o jednotlivé obory
budeme otevírat buď jen obor automechanik, nebo budou otevřeny takzvané dvouoborové třídy, v nichž budou žáci studovat všeobecné předměty společně a odborné předměty odděleně. V takové třídě by se pak mohli potkat například automechanici s karosáři
a podobně,“ pokračuje ředitel Veselský s tím, že škola má uzavřené smlouvy s 55 servisy, od těch největších, značkových, až po malé
dílny, v nichž se žáci na praxi potkají s nejrůznějšími typy vozů.

Harry Potter popáté
Střední odborná škola AHOL se 13. února opět proměnila na Bradavice a uvítala ve svých zdech účastníky již pátého ročníku soutěže Den Harryho Pottera, která u žáků ostravských i mimoostravských základních škol prověřuje nejen jejich znalost fantastického
světa tohoto oblíbeného hrdiny dětské četby, ale především jejich
schopnost vyjadřovat se v jeho mateřštině.
Z Magistrátu města Ostravy, který soutěž již tradičně zaštítil,
přišla žáky povzbudit Marta Szücsová, vedoucí oddělení školství,
sportu a volnočasových aktivit, a vážnost akce podtrhla i účast starosty Úřadu městského obvodu Ostrava-Vítkovice Petra Dlabala.
Malí i velcí soutěžící, kterých se letos sešlo na 150, během dopo-

ledne prokázali nejen výbornou znalost angličtiny v poslechu textu
i v rozhovoru s rodilým mluvčím, ale setkali se i s kouzelnými tvory, ochutnali kouzelné menu nezvyklých tvarů i barev, vyzkoušeli
atypické sporty, propočítali slevy v Příčné ulici a ošetřili specifická
kouzelná zranění v nemocnici u svatého Munga. To vše za doprovodu postav z knihy v podání učitelů i žáků AHOL – SOŠ a v prostředí, které rekvizity a kostýmy Národního divadla moravskoslezského přeměnily v bradavický hrad.
Absolutními vítězi se nakonec stali v první kategorii Anna
Reichelová ze ZŠ Chrjukinova a ve druhé kategorii Miroslav Holub
ze ZŠ Dvorského. Pěkný den, dokazující, že angličtina může být
zábavná a hravá a škola nemusí být mučírna, však prožili zcela
jistě všichni.
Kateřina Suková
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Budoucnost Vítkovic Zengrova v novém kabátu

Již od srpna loňského roku probíhají
v Zengrově ulici intenzivní stavební práce,
a to po celé její délce od ulice Výstavní až
po Okružní. V rámci IPRM (Investičního
programu rozvoje města) Budoucnost

Vítkovic zde bude během roku investováno celkem 16,228 milionu Kč. Ráz ulice se
zcela změní…
„Stavební záměr řeší opravu povrchu stávající komunikace ulice Zengrovy, opravu
chodníků i vybudování podélných částečných stání pro motorová vozidla na chodnících,“ popisuje projekt Komunikace a chodníky v Zengrově ulici Andrea Vojkovská,
tisková mluvčí města Ostravy. „Bude zde
zřízeno také jedno parkoviště s vjezdem
z ulice Ocelářské a u domů s popisnými
čísly 348/8, 348/7, 348/4, 348/3 budou
vybudovány sjezdy do vnitrobloků, včetně
zpevněných ploch pro popelnice a parkovacích stání. Dále budou provedeny pře-

Z vítkovických mateřinek
Cukrárna U Myšek

Vydali jsme se na
bezva posezení do
cukrárny U Myšek.
Děti z Myšek si
pro nás připravily
výborné mňamky,
které všem chutnaly. A protože si
teď nějakou dobu
budeme
povídat
o tom, čím bychom
chtěli být, tak jsme
si hlavně všímali
toho, jak se chová správný číšník i kuchař, jak musí být obratný
a pohotový. Zato my, Kočky, jsme předvedly, jak se správně v cukrárně chovat, že je slušné pozdravit i pěkně poděkovat. A jak už to
v životě bývá, nakonec nás neminul ani dlouhatánský účet, který
jsme museli zaplatit. Ale za to pochutnání to stálo a budeme se těšit, až nás Myšky pozvou znovu do jejich krásné a útulné cukrárny
U Myšek.
Michaela Gebauerová, MŠ Erbenova

Čas karnevalů je tady!

Je mnoho akcí, které mateřská škola
ve Vítkovicích dětem
v průběhu školního
roku nabízí a na které
se všechny děti velmi
těší. Karneval k nim
určitě patří. Rodiče
připraví nápadité kostýmy, děti společně
s učitelkami vesele vyzdobí školku a karneval může začít. Po promenádě masek a vyhlášení nejkrásnější masky následuje soutěžní
dopoledne plné překvapení. A jak to ve školce bývá, každé dítě
si odnese z nějaké soutěže sladkou odměnu a na závěr dostanou
všechny děti diplom a malou pozornost. Prostě proto, aby z akce
měly radost a těšily se na příště.
Za příspěvkovou organizaci Jana Smutná, Ema Hýžová

ložky stožárů veřejného osvětlení a rekonstruováno odvodnění komunikace.“
Stavební práce, které provádí společnost
Colas CZ, potrvají do září 2013.

Úspěšní volnostylaři

Hned tři zlaté medaile se
vítkovickým volnostylařům
podařilo získat v sobotu 2.
února na mezinárodním
turnaji mládeže v zápase
ve volném stylu v Bratislavě. V konkurenci 110
zápasníků ze Slovenska,
České republiky a Polska
„zlatě zabodovali“ Šimon
Kopřiva ve váze do 44 kg,
Vojta Piskoř ve váze do
52 kg a Yvette Dohnalová
ve váze do 62 kg. Čtvrté
místo obsadil ve váze do Zleva Vojtěch Piskoř, Yvette Dohnalová
44 kg Filip Nález a páté a Šimon Kopřiva.
místo ve váze do 40 kg Matěj Smilovský.
• V sobotu 16.
února se v Plzni
konala Velká cena
města Plzně v zápase ve volném
stylu. Do Plzně odcestovala skupina
devíti vítkovických
zápasníků. Sedmi
se podařilo vybojovat medailové pozice, čtyři z nich dokonce vyhráli své
David Kopřiva v modrém dresu ve vítězném utkání váhové kategorie.
o 3. místo.
V kategorii přípravek, ročníků narození 2002 a 2003, ve váze do 28 kg, to byl Jiří
Dušek a ve váze do 35 kg Matěj Mlčoch, který byl zároveň vyhlášen jako nejtechničtější zápasník turnaje. Dále v kategorii mladších
žáků to byli ve váze do 48 kg Šimon Kopřiva a ve váze do 56 kg
Vojtěch Piskoř. Na stupních vítězů je doprovodili ve váze do 30 kg
Lukáš Dušek, ve váze do 37 kg Tomáš Foldyna a ve váze do 48 kg
David Kopřiva, který prohrál pouze s pozdějším vítězem a zároveň
svým oddílovým kolegou Šimonem Kopřivou. V soutěži družstev
jsme obsadili čtvrté místo za zápasníky z německého Thalheimu,
slovenské Dunajské Stredy a domácími borci z Plzně.
Roman Piskoř, TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
www.zapas-vitkovice.com
Foto: Dušan Pilch
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Knihovna pro vás
Březen v knihovně

● V březnu a v dubnu vás
v naší Galerii MaM čeká výstava fotografa a vysokoškolského pedagoga Vladimíra
J. Horáka s kódovým názvem
DeDeArt Destroyed Details Art. Městská
krajina očima zkušeného fotografa a kolážisty si jistě najde své příznivce a obdivovatele.
Výstava v historické světničce – háčkovaná a vyšívaná krása z rukou našich
maminek a babiček
4. března 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost z celé Ostravy,
volné prohlídky, průvodce přítomen
5. března 10.00 – 12.00 výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let, babičky,
dědečkové i další hosté vítáni
6. března 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost z celé Ostravy,
volné prohlídky, průvodce přítomen
7. března 14.00 – 16.00 klub seniorů
11. března 17.00 vernisáž výstavy Evy Habrnalové, bydlící ve Vítkovicích
12. března 10.00 – 12.00 výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let, babičky,
dědečkové i další hosté vítáni
13. března 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost z celé Ostravy,
volné prohlídky, průvodce přítomen
14. března 14.00 – 16.00 klub seniorů
18. března 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost z celé Ostravy,
volné prohlídky, průvodce přítomen
19. března 10.00 – 12.00 výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let, babičky,
dědečkové i další hosté vítáni, vyrobíme si Moranky
20. března 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost z celé Ostravy,
volné prohlídky, průvodce přítomen
21. března 14.00 – 16.00 klub seniorů
22. března 15.00 Český dům, Výstavní ulice, vynášení Morany s Lenkou
Kocierzovou
25. března 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost z celé Ostravy,
volné prohlídky, průvodce přítomen
26. března 10.00 – 12.00 výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let, babičky,
dědečkové i další hosté vítáni – Velikonoce
27. března 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost z celé Ostravy,
volné prohlídky, průvodce přítomen
28. března 14.00 – 16.00 klub seniorů
Duben
3. dubna

10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost z celé Ostravy,
volné prohlídky, průvodce přítomen
4. dubna 14.00 – 16.00 klub seniorů
8. dubna 17.00 vernisáž
Kontakt: Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice, tel. 599 453 246, 732 709 134,
e-mail: dum.jeremenkova13@atlas.cz, www.ostrava-vitkovice.eu
Poznámka red.: Změna programu vyhrazena.

Nedělní posezení s památníčky
V neděli 17. února jsme si v Domě u šraněk povídali nad památníčky našich babiček a vzpomínali i na památníčky a dopisy své.
Nejstarší zápis jsme měli z roku
1885! Nasmáli jsme se nad dopisy ze školy v přírodě z Vrbna
pod Pradědem z roku 1960 i s ilustracemi. Památníčky obsahovaly
také poučení, citáty a láskyplná
vyznání. Pohoštění a bábovka
paní Teuflové byly milým překvapením.
Lenka Kocierzová
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● Studenti Virtuální univerzity se budou zaobírat geometrií a architekturou
6. a 20. března. Přijďte mezi nás nejen pro
poučení, ale i pro zábavu a za dobrým kolektivem.
● Pokud často zapomínáte a rádi byste
to změnili, pak je tu přesně pro vás kurz
Trénování paměti. Naučíte se zajímavé
techniky, s jejichž pomocí už nikdy nezapomenete nákupní seznam ani rodinné
výročí. Ale zatím si pečlivě zapište čtvrtek
14. března v 10.00 hodin!
●
Zájemcům
o historii bude dovoleno
poodhalit
roušku tajemství,
za kterou se skrývá
jedna z největších
osobností
české
literatury Božena
Němcová. Přijďte
27. března v 10.00
hodin a možná budete překvapeni, co
všechno o ní ještě nevíte. Průvodcem nám
bude paní docentka Vlastimila Čechová.

Akce pro děti

● 4. až 9. března se koná Týden prvňáčků se slavnostním pasováním malých
čtenářů, tentokrát v pirátském stylu. Nikdo
nepřijde zkrátka! Celý týden na prvňáčky
čekají kvízy, soutěže a samozřejmě také
registrace zdarma!
● Vítkovický rarášek – tradiční soutěž
malých recitátorů – bude zlobit i veršovat
v pátek 15. března v 9.30 hodin.
● Zas je tady Prima čtení i příjemné posezení, kterého se dětští návštěvníci dočkají ve dnech 15. a 29. března ve 14.30
hodin.
● Dívčí klub BOOKovka své brány
otevírá celý měsíc každé úterý ve 14.30
hodin. Jste zváni na interaktivní výstavu
v Dolní oblasti Vítkovic a do Domu umění Ostrava na výstavu Jana Zrzavého.
Těšit se můžete i na besedy a výtvarné
dílny.
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Nejlepší sportovci

Vítkovic v roce 2012
Na kole se proháněl ulicemi Ostravy už
jako malý kluk v doprovodu svého staršího bratra, který ho k tomuto sportu přivedl.
Členem prvního cyklistického klubu se stal
v devíti letech. Zpočátku se věnoval cyklistice i hokeji zároveň, postupně však tréninků přibývalo a bylo nutné se rozhodnout.
Josef Černý, který se stal jedním z deseti
nejúspěšnějších sportovců Vítkovic za rok
2012, se rozhodl pro cyklistiku. A nelituje.
Během své relativně krátké závodní kariéry
již vybojoval mnoho prvenství i dalších medailových umístění, patří mezi desítku nejúspěšnějších vítkovických sportovců a počátkem letošního roku se mu navíc splnil
i jeho sen – stal se profesionálním cyklistou polského klubu CCC Polsat Polkowice.
S jeho vedením podepsal smlouvu až do
roku 2016.
„Je to těžký sport a bohužel není zdaleka
tak populární jako fotbal nebo hokej. Kromě
nedostatku financí se většina cyklistů u nás
potýká i s náročnými tréninkovými podmínkami. Trénujeme převážně na cestách, kde
je čím dál více agresivních řidičů, v Ostravě
nás navíc trápí znečištěné ovzduší a smog.
Přesto pro mě cyklistika znamená velmi
mnoho, denně sedím v sedle svého kola
zhruba čtyři hodiny, a to včetně víkendů.
Z toho dva tréninky jsou lehčí, jen zhruba
50kilometrová projížďka. Cyklistika se však

Splnil se mi sen. Můj koníček
se stal mou profesí

stala mým životním stylem, už si nedokážu
představit život bez kola. Stejně jako chodí
lidé do práce, já usedám na kolo,“ popisuje svůj vztah k tomuto sportovnímu odvětví
dvacetiletý Josef Černý, rodák z Ostravy,
který se právě v těchto dnech připravuje
nejen na další závody, ale především na
zkoušku dospělosti, na maturitu na Střední
průmyslové škole v Ostravě-Vítkovicích.
„Jako dítě jsem vyzkoušel několik cyklistických klubů, až jsem se usadil v Yo-

Nejdůležitější úspěchy:
2005 1. místo Olympiáda mládeže Brno MTB
2006 3. místo MČR Plzeň MTB
2007 1. místo Český pohár Jablonec nad Nisou MTB
2008 1. místo Česky pohár v cyklokrosu a 3. místo celkově
2009 1. místo v časovce družstev na mistrovství ČR
2. místo celkově v Českém poháru
2010 3. místo ve stíhacím závodě na dráze
1. místo celkově v etapovém závodě Regionem Orlicka
1. místo v časovce družstev
3. místo Trofeo Kalsberg, etapový závod v Německu
26. místo Závod míru juniorů, světový pohár

gi Racing Teamu Ostrava, což je bývalý
cyklistický oddíl SSK Vítkovice. Tam jsem
pod vedením Jaroslava Blejchaře, který mi
pomáhal i materiálně, získával potřebné
zkušenosti. Pak jsem se rozhodl přejít do
ACK Stará Ves nad Ondřejnicí, kde jsem
mohl dělat silniční cyklistiku i cyklokros.
Díky úspěchům v silničním poháru jsem se
dostal do TJ Favorit Brno, který byl v letech
2009 a 2010 pod vedením Jozefa Regece
nejlepším týmem v republice. Vyhrávali
jsme jednu soutěž za druhou, a to jak silniční, tak dráhovou. V roce 2011 pan Regec
odešel a týmu se přestalo dařit. V loňském
roce jsem se proto rozhodl zkusit závodit
mimo republiku a vydal jsem se do nedalekého Polska, do klubu LMGKK Wibatech
Ziemnia Brezska. Odjel jsem zde mnoho
závodů a získal velmi dobrou pozici. To
vše korunoval podpis profesionální smlouvy na začátku letošního roku.“ A jaké jsou
sny tohoto talentovaného českého cyklisty? „Jeden z mých velkých snů se právě
splnil, můj velký koníček se stal mou profesí. Přesto mám ještě jedno velké přání.
Rád bych si zajel legendární Grand Tour,
která se skládá z Tour de France, Giro di
Italia a Vuelta Espana. Jsou to ty největší
a nejslavnější etapové závody,“ dodává na
závěr Josef Černý.
Lenka Hatlapatková

2011

1. místo 3. etapy Haná tour
1. místo Český pohár Kopřivnice
1. místo Trofeo Cinelli
20. místo Závod míru juniorů, světový pohár
2012 Nejlepší vrchař etapového závodu Karpatski wyścig kurierów
3. místo 4. etapy Czech Cycling Tour
6. místo Tour of Mazowia
4. místo mistrovství České republiky v časovce jednotlivců
13. místo Karlovy Vary – Praha
8. místo Tour of Malopolska
66. místo mistrovství světa v Limburgu

Vítkovice bojují o play-off

Dvaapadesátikolový maraton základní části
hokejistů extraligového HC VÍTKOVICE STEEL
se smrskl do několikazápasového finálního boje
o účast v play-off. Ostravské mužstvo balancovalo na hranici desítky, což je také ona předělová
meta mezi účastí a neúčastí v bojích o mistrovský
titul. Tým vedený trenérskou dvojicí Peter Oremus
– Ladislav Svozil v poslední době několikrát nešťastně klopýtl a vše tak nasvědčovalo tomu, že se
rozhodne možná až úplně v posledním kole.
Vítkovičtí hráli poslední domácí zápas základní
části v neděli 24. února, kdy nad Piráty Chomutov
zvítězili 4:3. Jestliže úspěšně zvládnou postup do
play-off, čeká je v březnu nejprve předkolo a poté se už ukáže, zda se tým probojuje dále
a dále. V opačném případě se březen změní v boje ve skupině o udržení, takzvaném play-out, ve kterém budou mít Vítkovičtí jediný cíl – odvrátit možnost posunu do baráže, která
by znamenala přímou bitvu o udržení se mezi extraligovou elitou.
-zj-

Šibřinky
v Českém domě

Tradičně
končila taneční
sezona sokolskými šibřinkami v Českém
domě. V pátek
22. února jsme
zpívali s cimbálovou muzikou z Háje u Opavy, se zpěvačkami souboru Odra a tančili s mladými
členy souboru Odra. Pak nás už kapela,
jejíž kapelník je fantastický trumpetista,
na parketě roztančila a zábava vygradovala u bohaté tomboly. A venku sněžilo...
Lenka Kocierzová
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�Všimněte si!

XXI. reprezentační
ples školy AHOL
Poprvé byl magický prostor Gongu v Dolních Vítkovicích využit
pro ples! Během sobotního večera 23. února zde byli na maturanty tradičně šerpováni studenti školy AHOL. Hrál ZK Band Zdeňka
Krásného, gospely zpívaly studentky školy, potěšily ukázky klasického baletu i mažoretky. Prostor mladým velmi slušel, ale i pro
mne to je velké splnění snu, velká výzva využití industriální architektury, boření tradičních mýtů a záležitost k přemýšlení. A když se
ke mně hlásily bývalé žákyně, jež zde startovaly do života a kterým
jsem přibližovala zvláštnosti Vítkovic, byl pro mne tento večer skvěle naplněn…
Lenka Kocierzová

Agentura práce pro klienty sociálních služeb
Od loňského roku realizuje Centrum sociálních služeb Ostrava,
o.p.s., projekt s názvem Agentura práce určený klientům sociálních služeb. Projekt je financován z prostředků Evropské unie,
Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt nabízí dlouhodobě nezaměstnaným účastníkům starším 18 let aktivity zaměřené na hledání práce a plnohodnotné uplatnění se na trhu práce.
Pomůže jim zorientovat se ve vlastních schopnostech a připravit
se na přijímací řízení. Vhodným zájemcům nabízíme zdarma ještě
pár volných rekvalifikací, např. na vysokozdvižný vozík, zámečníka a vazače břemen. Pracovníci projektu oslovují zaměstnavatele
a vytváří pracovní místa pro účastníky projektu. Zaměstnavatelům,
kteří přijmou účastníka do pracovního poměru, je poskytován příspěvek na mzdu. Naopak zájemcům o vstup do projektu je poskytován peněžní příspěvek na cestovné, stravné a péči o děti. Více na
www.css-ostrava.cz nebo u Daniely Dunčové, tel. č.: 599 455 183,
739 424 175, e-mail: dduncova@css-ostrava.cz.

Průvodcovství

Strážci zákona informují
• Operátor tísňové linky městské policie přijal 5. února oznámení
o dezorientované, zmatené ženě, která se pohybuje nedostatečně oblečená v okolí prodejny potravin v Ostravě-Vítkovicích. Když
hlídka dorazila, oznamovatelka ve věku 46 let čekala na místě.
Nicméně městskou policii nevolala proto, aby někomu pomohla,
ale proto, aby ji strážníci odvezli do centra Ostravy. Místo odvozu
byla důrazně poučena o důsledcích plynoucích ze zneužívání tísňových linek.
• Pátrání po 40letém pachateli loupeže bylo vyhlášeno 6. února.
Strážníkům nebyl dotyčný neznámý, díky dobré místní znalosti věděli, kde se často zdržuje, a tuto oblast kontrolovali. Hledaného zde
skutečně našli. Všimli si ho ve chvíli, kdy vstupoval do restaurace
v Ostravě-Vítkovicích. Jelikož strážníci věděli, že se jedná o osobu
užívající návykové látky, pod jejichž vlivem bývá značně agresivní, situaci nechtěli vyhrotit vlastním zákrokem a na místo přivolali
Policii ČR. Policisté pak hledaného ve spolupráci se strážníky zadrželi a převezli na policejní oddělení.
Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

8

Od loňského roku realizuje Centrum sociálních služeb Ostrava,
o.p.s., projekt s názvem Zaměstnávání mladých dospělých – průvodcovstvím. Projekt je financován z prostředků Evropské unie,
Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem je posílit začleňování mladých lidí, ohrožených sociálním vyloučením, na trhu práce
v moravskoslezském regionu. Program připraví účastníky na absolvování bezplatné rekvalifikace, nabízí poradenství při hledání
zaměstnání a motivuje účastníky finančními příspěvky. Mzdové
náklady zaměstnaného účastníka jsou podporovány příspěvkem
na mzdu jeho zaměstnavateli. V současné době nabízí realizátor
projektu mladým dospělým lidem ve věku od 18 až 25 let se základním vzděláním bez rekvalifikace, kteří nedokončili strojírenský
obor, nebo mají případnou praxi v automobilovém průmyslu, pracovní místo na obsazení pozice kontrolor.
Dále nabízí rekvalifikace v oborech manipulant se zbožím, vazač
břemen, úprava zeleně, prodavač, práce s křovinořezem a obsluha motorové pily. Účastníkům projektu je propláceno jízdné na rekvalifikační kurzy a při hledání zaměstnání.
Další informace na www.css-ostrava.cz nebo u aktivační poradkyně Johanky Czudek na tel. č.: 599 455 183, 736 457 913, nebo
na e-mailu: jczudek@css-ostrava.cz.

Vaše zdraví



Vítkovická nemocnice v únoru slavnostně otevřela zrekonstruované iktové centrum
a jednotku intenzivní péče.
Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 milionů korun. Nemocnice za ně
kompletně vybudovala nové
neurologické oddělení, včetně
ambulantního traktu. Zásadní
proměnou prošla také mezioborová jednotka intenzivní péče interních oborů. Kromě stavebních úprav zakoupila nemocnice na JIP
novou přístrojovou techniku za více než dva miliony korun.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE, povolil odbor kultury MMO pod č. r. MMO 95/96–PP ze dne 7. 2. 1996,
uzávěrka příštího čísla bude 20. 3. 2013, ZDARMA, Zpravodaj městského obvodu Vítkovice vydává jako měsíčník Úřad
městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, IČO 00845451, www.vitkovice.ostrava.cz.
Zodpovědná redaktorka: Lenka Gulašiová, GSM: +420 605 218 758, gulasiova@literatky.cz, www.literatky.cz. Foto: Jiří
Zerzoň, Lenka Gulašiová, archiv. Grafická úprava a tisk MORAVAPRESS, s.r.o., Novinářská 3/1113, Ostrava-Mariánské Hory,
www.moravapress.cz. Obsah příspěvků nemusí odpovídat názoru redakce. Redakce si vyhrazuje právo krácení textů.

