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Dopravní podnik informuje
• O velikonočních prázdninách, 17. a 18. dubna, nebudou 

vypravovány školní linky a spoje v jízdním řádu označené 
poznámkou „c“. Během Velikonočního pondělí 21. dubna 
pojedou všechny linky DPO podle platného nedělního jízd-
ního řádu.

• Projížďku historickým trolejbusem k Dolu Michal mů- 
žete absolvovat 19. dubna, na Mezinárodní den památek  
a sídel.

Dům u šraněk jako inspirace
Mimořádně ve čtvrtek, 10. dubna, se 

v 17 hodin uskuteční vernisáž výstavy 
prací žáků akad. malíře Karola Hercí-
ka, výtvarného oboru ZUŠ V. Petrželky 
v Ostravě-Hrabůvce. Vystaveny budou 
kresby starších předmětů z expozice 
Domu u šraněk tak, jak je vnímají mladí 
výtvarníci.

Vítkovický 
jarní koncert

Volejbalový turnaj
Komise ŠKTaM při Radě městského obvodu 

Vítkovice zve všechny příznivce sportu na Jarní 
volejbalový turnaj, který se bude konat 29. květ-
na na hřišti SSK Házená. Zápis družstev bude 
probíhat od 14.30 hodin, turnaj začne v 15 ho-
din. Občerstvení bude zajištěno. Družstva se 
zájmem o účast v turnaji se mohou hlásit na tel. 
č. 599 453 246 nebo na e-mailu pnovackova@
vitkovice.ostrava.cz.                                      -nov-

Zápis do mateřinek
Zápis dětí pro školní rok 2014/2015 do mateř-

ských škol Prokopa Velikého 37, Obránců míru 
71, Erbenova 23 a Kořenského 9 se bude konat 
15. a 16. dubna od 10.00 do 15.30 hodin.

Vydává SMO ÚMOb Vítkovice

Symbolicky, v den výročí narození nejznámějšího vědce všech dob Alberta Einsteina, se 14. března na 
jediný týden otevřela veřejnosti nová budova Velkého světa techniky v Dolních Vítkovicích. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout jednotlivé budoucí plochy expozic, přednáškové sály, laboratoře, dílny i 3D kino. 
Netypická stavba bude v budoucnu sloužit k popularizaci vědy a techniky a k netradičnímu vzdělávání 
žáků a studentů. Více na straně 3.

Zveme všech-
ny občany na 
Vítkovický jarní 
koncert, který 
se bude konat 
14. května v 16 
hodin v sadu 
Jožky Jabůrko-
vé. Povíme si 
něco o dřívější tradici koncertů v tomto parku, 
čeká nás vystoupení mažoretek z tanečního 
souboru Krokodýl a k poslechu zahraje Decho-
vý orchestr Ostrava-Hrabová. Občerstvení bude 
zajištěno. Jste srdečně zváni!                     -nov-

Užijte 
si Velikonoce!

Vedení městského obvodu i redakce zpravodaje 
přejí všem čtenářům Velikonoce plné tradic, smí-
chu a pohody.

Stavění májky
Zástupci komise ŠKTaM při Radě MOb Vítko-

vice postaví 30. dubna v 10 hodin před radnicí 
májku. Přijďte se podívat a poslechnout si poví-
dání o tradicích spojených s tímto aktem.   -nov-
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Volby do Evropského parlamentu

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální praco-
viště Ostrava, oznamuje, že v katastrálním území Vítkovice 
obce Ostrava bude obnoven katastrální operát přepracováním 
do digitální podoby. 

Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani 
jiná práva k nemovitostem. 

Nedílnou součástí obnovy katastrálního operátu je jeho vylo-
žení k veřejnému nahlédnutí, při kterém vlastníci nemovitostí 
mohou vznést námitky vůči změnám údajů katastru nemovitostí. 
Toto bude probíhat v termínu, který později oznámí katastrální 
úřad Úřadu městského obvodu Vítkovice a ten zajistí vhodné 
prostory pro uvedené činnosti. 

Obnově katastrálního operátu předchází v souladu s ustanove-
ním § 35 katastrálního zákona částečná revize katastru nemovi-
tostí, která bude probíhat v období od 1. července 2014 přibližně 
do 31. prosince 2014.

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávně-
ní jsou upozorňováni na jejich povinnost, vyplývající z ustanovení 
§ 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost:

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na 
toto jednání vyslat svého zástupce,

b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se 
jejich nemovitosti, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a před-
ložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které 
předkládají příslušné orgány veřejné moci přímo k zápisu do ka-
tastru,

c) na výzvu předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro 
zápis do katastru.

Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude probíhat 
v době revize v celém uvedeném období v kanceláři č. 321, vždy 
v pondělí až čtvrtek od 8 do 14 hodin, nebo na telefonním čísle 
596 944 103. 

Podrobnější informace o obnově katastrálního operátu a revizi 
katastru nemovitostí v katastrálním území Vítkovice jsou zveřej-
něny na úřední desce Úřadu městského obvodu Vítkovice a také 
na webových stránkách úřadu, a to od 4. dubna 2014 do 5. květ-
na 2014.  

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným 
ve Sbírce zákonů pod č. 24/2014 Sb., s datem rozeslání dne  
19. února 2014, volby do Evropského parlamentu, konané na 
území České republiky, a stanovil dny jejich konání na pátek  
23. května 2014 a sobotu 24. května 2014.

Podmínky výkonu volebního práva a organizaci voleb při vol-
bách do Evropského parlamentu, konaných na území České re-
publiky, upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropské-
ho parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona 
č. 62/2003 Sb.

Informuji tímto voliče, že mohou již nyní, ode dne vyhlášení 
voleb, požádat úřad, odbor organizační, vnitřních věcí a kultury, 
ohlašovna, paní Zdeňka Vroblová, tel. č. 599 453 136, o vydání 
voličského průkazu. Voličský průkaz vydává úřad voliči, který 
je u tohoto úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve voleb-
ním okrsku, pro který je tento seznam veden. Voličský průkaz 
opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu  
k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České re-
publiky.

Poslední den pro doručení žádosti o vydání voličského průka-
zu je 8. květen 2014 do 16 hodin. 

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede 
úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu 
a bylo by účinné, aby si volič v případě pochybností ověřil svůj 
zápis ve stálém seznamu voličů, příp. seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu vedeném úřadem, a to rovněž na 
ohlašovně úřadu u paní Zdeňky Vroblové. Volič může požado-
vat doplnění údajů nebo provedení oprav tak, aby byly dodrženy 
úkony a termíny stanovené volebním zákonem.

Úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
zanese i voliče, kteří nemají pobyt v MOb Vítkovice, ale kteří jsou 
v našem obvodu v nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče  
a byli příslušným zařízením úřadu nahlášeni.

Při vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamen-
tu je třeba vycházet ze zvláštností těchto voleb, kdy občan jiného 
členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže o to 
náležitým způsobem požádá a doloží skutečnosti, které jsou pro 
vedení v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
podle volebního zákona potřebné. 

Veškeré informace pro občany České republiky o pod-
mínkách hlasování na území České republiky nebo žijících 
v zahraničí a za jakých podmínek má občan jiného člen-
ského státu EU právo hlasovat na území České republiky 
naleznou voliči na webových stránkách: www.vitkovice.
ostrava.cz nebo www.mvcr.cz.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních dů-
vodů úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním ob-
vodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. Žádám všechny voliče, kteří mají závažný důvod hlaso-
vat do přenosné volební schránky, aby požádali úřad o možnost 
takového hlasování, a to písemně, osobně nebo telefonicky na  
ohlašovně úřadu, tel. č. 599 453 136. 

V případě nejasností k volební problematice se mohou voliči 
obrátit na vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury, 
paní Jiřinu Matějovou, tel. č. 599 453 141, o informace k sezna-
mu voličů, voličským průkazům, nahlášení požadavku na pře-
nosnou volební schránku u paní Zdeňky Vroblové, zaměstnan-
kyni ohlašovny úřadu, tel. č. 599 453 136.

Jiřina Matějová, vedoucí odboru OVVaK

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního 
operátu do digitální podoby

Přeplatky  
z vyúčtování

S ohledem na vyúčtování služeb spoje-
ných s bydlením za rok 2013, které bude 
v průběhu dubna doručeno nájemníkům 

obecních bytů, oznamujeme, že celková 
výše přeplatku, uvedená na faktuře, nemu-
sí být konečná. Výše přeplatku bude dále 
snížena v závislosti na tom, zda nájemce 
dluží za nájem či za poplatek za odvoz 
komunálního odpadu. Přeplatek pak bude  
o výši jeho dluhu snížený a vyplacený 
bude pouze rozdíl mezi přeplatkem a dluž-

nou částkou. Sdělujeme, že k započtení 
dluhu za poplatek za odvoz komunálního 
odpadu bylo letos přistoupeno poprvé,  
a to na základě rozhodnutí Magistrátu 
města Ostravy v souladu s platnými práv-
ními předpisy.             Jaroslava Beilová,

odbor komunálních služeb, 
dopravy a bytový

                                     



Slovo starosty

Není hanbou nic nevědět. Hanbou je, nechtít se ničemu učit.
                            Neznámý autor

Velký svět techniky
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Také se vám zdá, že slunečné dny nebý-
vale teplé zimy i paprsky zalitý příchod jara 
prosvětlily celé Vítkovice a že s nimi ožily 
i ulice obvodu? Věřím, že s jarem začne 
stoupat i počet návštěvníků naší časti Ost-
ravy, která má lidem opravdu co nabídnout.  
A to nehovořím jen o puncu historie, který 
Vítkovice mají, ale také o pestré součas-
nosti. Stačí se jen podívat na ulici Výstavní. 
Teplé počasí přivedlo do sadu Jožky Jabůr-
kové více dětí, ožila i populární lezecká věž. 
V nedaleké blízkosti je oblíbená cukrárna, 
jejíž dobré jméno už dávno překročilo hra-
nice obvodu, turisté i místní zde naleznou 
i příjemné restaurace. Ty ostatně jsou  
i v jiných lokalitách obvodu. Máme tady 
špičkový stadion, v ulici U Cementárny za-
čala stavba nového sportovního areálu. To 
všechno jsou střípky, z nichž se skládá ce-
listvá mozaika, která k Vítkovicím přitahuje 
pozornost okolí. 

Součástí tohoto celistvého obrazu je i Dol-
ní část Vítkovic (DOV). Těší mne pochvalné 
zmínky turistů, kteří po návratu z Ostravy 
přiznávají, že nečekali tak půvabné a zelení 
protkané město, že je překvapila atmosfé-
ra vysokých pecí i jejich okolí. Tím, že se 
zmiňují o Dolní oblasti Vítkovic, mimovolně 
šíří i dobré jméno našeho obvodu. Pokud 
jde o mne, s povděkem kvituji akční přístup 
vedení DOV k propagaci tohoto území, pro-

tože právě to sem 
láká čím dál víc lidí. 
Zájem o technické 
památky a jejich 
současné využití se 
mimo jiné projevil  
i v pátek 14. března, 
kdy se zde veřejnos-
ti poprvé představi-
la budova Velkého 
světa techniky. Mezi 
hosty byli ministry-
ně pro místní rozvoj Věra Jourová, minis-
tr kultury Daniel Herman, architekt Josef 
Pleskot, zástupci města i kraje, VŠB-TUO  
a mnoho dalších osobností ze světa politi-
ky, byznysu, školství a kultury. Bylo nádher-
né počasí a budova vypadala úžasně, skla 
se zrcadlovým efektem odrážela historické 
budovy, kolem příroda, zeleň… Použita 
byla i moderní forma režného zdiva, takže 
stavba dokonale zapadá do historické čás-
ti. Myslím, že výsledný efekt stojí za to. 

Víte, často připomínáme historii Vítkovic, 
na kterou jsme patřičně hrdi.  Ano, jsme 
obvod s mnohaletou minulostí, ale také 
místo, které žije současností. A je dobře, že 
umíme přítomnost, moderní stavby i přístup 
k životu skloubit s tím, co nás naučila naše 
minulost.           Petr Dlabal,

starosta městského obvodu VítkoviceBudova Velkého světa techniky.

Velký svět techniky začne už za pár měsíců sloužit jako zá-
bavné místo plné interaktivních exponátů, ukázek fungování 
přírodních zákonů, vědeckých objevů a nejmodernější techniky. 
Doplní tak interaktivní hernu v budově U6, která je označována 
jako Malý svět techniky. Vybudování Velkého světa techniky si 
vyžádá celkem 580 milionů korun, z toho zhruba 250 milionů 
korun bylo vynaloženo na stavbu budovy, která byla v polovině 
března veřejnosti zpřístupněna na sedm dnů. Projekt Malého  
a Velkého světa techniky podpořila i Ostrava, zatím částkou tři-
nácti milionů korun. Dalších jedenáct milionů korun má město ve 
schváleném rozpočtu připravených pro letošní rok. Osm milionů 
půjde na vybavení a provoz Velkého světa techniky a tři miliony 
na Malý svět techniky.

Ve sklech se zrcadlovým efektem se zračí památkově chráněné ob-
jekty.

Pokud jste týdne věnovaného představení nové budovy nevyužili, 
přinášíme alespoň několik letmých pohledů.

Vybudování Velkého světa techniky si vyžádá celkem 580 milionů 
korun.
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Ze života našich škol Kdybych byl ředitel 
celé zeměkoule...

Galerie pod stromem při PORG Ostrava 
vyhlašuje výtvarnou soutěž pro studenty 
středních a vysokých škol  s názvem Kdy-
bych byl ředitel celé zeměkoule... aneb 
Humor, lásky i  soužení v písních Jarka 
Nohavici.

Soutěžní práce budou hodnoceny  
v uměleckých oborech malba (závěs-
né obrazy volně inspirované texty písní 
či náladou koncertů atd.), volná grafika 
(tisky v klasických grafických technikách)  
a užitá grafika (plakáty, návrhy na přeba-
ly CD, ilustrace ke knihám, komiks atd.). 
Jednotlivé soutěžní práce bude porota po-
suzovat anonymně, proto opatřete zadní 
stranu cedulkou s názvem práce, jménem 
a příjmením autora i s názvem  školy a její 
adresou.  

Práce odevzdejte osobně nebo pošlete 
poštou na adresu: PORG Ostrava, Rosti-
slavova 7, 703 00, Ostrava-Vítkovice, a to 
do 31. května 2014.

V červnu 2014 vyhodnotí odborná po-
rota zaslané soutěžní práce a udělí ceny  
v jednotlivých uměleckých oborech. Nej- 
lepší práce budou vystaveny v Gale-
rii  pod stromem při PORG Ostrava v září 
a říjnu 2014. Vernisáž proběhne v rám-
ci slavnostního zahájení nového školní-
ho roku 1. září 2014 v 9 hodin za účasti 
patrona celé soutěže Jaromíra Nohavici, 
který osobně předá vítězům  diplomy  
a hodnotné věcné ceny. Výsledky soutě-
že budou zveřejněny na webových strán-
kách školy www.porg.cz.

V sobotu 1. března nahrávali vybraní žáci 
4., 5., 7. a 9. třídy Prima školy djembe, což 
je speciální buben pocházející z kmene 
Malinků, k jedné z písní na CD skupiny 
Outsiders. A už teď se všichni těší na jeho 
červnový křest.

Dětem z Prima školy vůbec nevadilo, 
že jim zima letos nedopřála hromady 
sněhu jako v uplynulých letech. Naplno 
si užívaly jiného zimního sportu – brus-
lení.

Virtuální univerzity získávají své příznivce
Je středa 5. břez-

na, krátce po pole-
dni, a ve vítkovické 
knihovně se poma-
lu scházejí studenti 
Virtuální univerzity 
třetího věku. Dnes 
jsou na pořadu dě-
jiny oděvní kultu-
ry. „Už jsme prošli 
pravěkem, Sume-
rem, Babylonií, 
Egyptem a dnes 
nás čeká odívání 
v Římě,“ hlásí hned 

po příchodu Petr Schink, knihovník vítkovické knihovny, který je 
již druhým rokem takzvaným spojovacím prvkem mezi univerzitou  
a studenty. Těmi nejsou v tomto případě -náctileté děti, do knihov-
ny dorazily zralé ženy – maminky a babičky. 

„Byla jsem také knihovnicí, a tak jsem stále v kontaktu s kolegy. 
Díky tomu jsem se o virtuální univerzitě dozvěděla a začala studo-
vat i s kamarádkou. Jsem nadšena. Dozvídáme se zde nové věci  
a výběr témat je velmi zajímavý a různorodý. Hodně se mi napří-
klad líbil výklad o Michelangelovi, ale i další. Výhodou je, že se 
můžeme domluvit na tématu, které nás zajímá, a učíme se to, co 
nás baví,“ říká Lenka Bobková z Ostravy-Poruby, podle níž je sice 
přednáška naživo lepší, ale smířila se i s těmi virtuálními. „Má to 
své výhody zvlášť pro malé obce, kde třeba není tolik zájemců  
a nevyplatilo by se jim lektora zvát.“ Virtuální univerzita třetího věku 
je totiž zcela novou školou. Jeden lektor může vyučovat hned na 
několika místech najednou. „Pomocí multimediální tabule a počíta-

če připojeného k internetu mohu studentům pustit předem připra-
vené video přednášky některého z lektorů nebo přímo profesorů. 
Ty vybírá pražská zemědělská univerzita, jež toto vše organizuje. 
Natáčí přednášky a pak je předává dál dalším organizacím a insti-
tucím, které projeví zájem,“ vysvětluje princip této nevšední uni-
verzity Petr Schink. „Já jsem se o tomto projektu dozvěděl na kon-
ferenci knihovníků a hned mě to zaujalo. Nepotřebujeme žádnou 
složitou techniku a lidem se to líbí. Pravidelně k nám na přednášky, 
které probíhají zhruba každé dva týdny, přichází okolo osmi poslu-
chačů, což je tak akorát. Univerzita je určena především seniorům 
a dlouhodobě nezaměstnaným nad 50 let, kteří tak mohou kvalitně 
vyplnit svůj volný čas. Za šest přednášek v semestru zaplatí zá-
jemci od 150 do 300 korun. Hodnocení pak probíhá prostřednictvím 
testů na internetu. Jejich zkušební verze si většinou po přednáš-
kách vyplníme společně. Po absolvování šesti semestrů probíhá 
pak v Praze dokonce i promoce.“ 

O studium na univerzitě prostřednictvím vítkovické knihovny mají 
zájem nejen studentky z Ostravy, ale i ze vzdálenějších koutů. „Do-
jíždím sem z Těškovic. Vyjíždím vždy už ráno, projdu se po Ostra-
vě, udělám si nějaký malý nákup nebo si dám kafe s kamarádkou 
a odpoledne jdu sem do knihovny studovat. Kromě toho ještě cho-
dím i na Ostravskou univerzitu. Baví mě to. A testy si pro jistotu 
dělám hned po příjezdu domů, dokud to mám v hlavě,“ podotýká 
s úsměvem Ludmila Prokopová. Podle knihovníka Petra Schin-
ka  mají zdejší studenti zájem především o humanitní obor, umění  
a filozofii. „Ale měli jsme už i přednášku z geometrie. Učivo je 
opravdu obsáhlé, od přírody přes matematiku, architekturu a tak 
dále. Díky tomu, že témata si můžeme společně naplánovat, chodí 
sem lidé rádi a je vidět, že je studium baví. A to je cílem této vir-
tuální univerzity třetího věku,“ dodává a chystá se spustit dnešní 
přednášku na téma odívání v Římě...     Lenka Hatlapatková

Nahlédnutí do Prima školy
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Týden prvňáčků se ve vítkovické knihovně konal začátkem března. Za dětmi se přišel podívat i starosta Petr Dlabal, který pasoval nové čte-
náře. 

Vzpomínky na život
V květnu si připomeneme osudy židovského obyvatelstva, kte-

ré ve Vítkovicích žilo. Nacisté 24. května 1939 vypálili židovskou 
synagogu, která stála vedle školy na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Židé přišli o svou identitu a začalo jejich pronásledování a snaha 
o jejich vymazání ze života a dějin. Ale my nezapomínáme, proto 

nás v květnu čeká Vítkovická štokrla s paní Libuší Salomonovi-
čovou, vycházka po židovských stopách s Lenkou Kocierzovou, 
poetické pásmo o životě naší vítkovické židovské spisovatelky 
Ilse Weber, které připravily Blanka Fišerová a Lucie Jagerčíková,  
a výstava s židovskou tematikou. Přesná data a časy naleznete 
na www.vitkovice-ostrava.cz a na plakátech.    

Pavlína Nováčková

Vítkovický rarášek 2014
Recitační soutěž Vítkovický rarášek se konala 5. března již po-

páté. Soutěž zorganizovala ZŠ Šalounova ve spolupráci s kulturní  
a školskou komisí při ÚMOb-Vítkovice. Recitační soutěže se zú-
častnilo přibližně 30 dětí z mateřských a základních škol z obvodu 
Vítkovice a letos poprvé i děti ze ZŠ Klegova v Ostravě-Hrabůvce. 
Recitátoři byli rozděleni do tří věkových kategorií, zvláštní katego-
rií byla autorská tvorba pro starší žáky z 2. stupně ZŠ. Atmosféra 
byla jako vždy příjemná a porota neměla lehký úkol vybrat ty nej-
lepší. V porotě zasedli zástupci obecního úřadu Vítkovice, zastu-
pitelé obce, členové kulturní a školské komise a pracovnice místní 
knihovny. Než se spočítaly všechny body účinkujících, děti si spo-
lečně zazpívaly za doprovodu klavíru oblíbené písničky.

Pořadí vítězů:
I. kategorie – děti MŠ a přípravného ročníku 
1. místo Valerie Hortová – MŠ Obránců míru
2. místo Marian Chodílek – MŠ Erbenova
3. místo Annemarie Žiaková – MŠ Kořenského
II. kategorie – žáci 1. až 3. tříd
1. místo Kateřina Bystroňová – ZŠ Halasova
2. místo Damián Neubauer – ZŠ Halasova
3. místo Roman Duda – ZŠ Šalounova
III. kategorie – žáci 4. až 6. tříd
1. místo Vojtěch Smrek – ZŠ Halasova
2. místo Yveta Chodílková – ZŠ Halasova
3. místo Petra Hriňáková – ZŠ Halasova

Absolutním vítězem recitační soutěže Vítkovický rarášek se sta-
la a tedy putovního Raráška pro rok 2014 získala Valerie Hortová  
z MŠ Obránců míru. V kategorii autorská soutěž získala ocenění Ma-
rie Balážová ze ZŠ Šalounova. Všichni ocenění získali pěkné dárky 
v podobě knížek, samozřejmě i sladkou pozornost. Všechny ceny 
byly zakoupeny z finančních prostředků městského úřadu Vítkovice.

Libuše Hermannová, ředitelka školy

Čtvero ročních období
V rámci Svatováclavského hudebního festivalu vstoupí do dub-

nové a květnové Ostravy 7. ročník koncertního cyklu Čtvero roč-
ních období, který v kostele sv. Václava v centru Ostravy v pátek 
25. dubna zahájí Moravský komorní sbor. V neděli 27. dubna se 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích před-
staví mladí talentovaní hudebníci z Polska a České republiky.  
V sobotu 3. května vystoupí v kostele sv. Mikuláše v Ostravě-Poru-
bě Stadlerovo klarinetové kvarteto a v neděli 4. května se koncert-
ní cyklus vrátí do kostela sv. Václava, kde varhaník Lukáš Kubenka 
vystoupí se sólovým recitálem, během něhož zazní skladby Johan-
na Sebastiana Bacha. 

Týden prvňáčků
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Knihovna pro vás

Duben v knihovně

  2. dubna  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost,  
prohlídky, průvodci přítomni

  3. dubna 14.00 – 16.00 klub seniorů 
  7. dubna  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost,  

prohlídky, průvodci přítomni 
  9. dubna  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost,  

prohlídky, průvodci přítomni
10. dubna 14.00 – 16.00 klub seniorů – knihovna KMO Vítkovice 
  17.00 vernisáž prací žáků akad. mal. Karola Hercíka
14. dubna  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost,  

prohlídky, průvodce přítomen 
16. dubna  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost,  

prohlídky, průvodce přítomen
17. dubna 14.00 – 16.00 klub seniorů
18. dubna  Vycházka s Lenkou Kocierzovou  

– po vítkovických divadelních stopách
  Sraz v 15 hodin na Mírovém náměstí u vodotrysku.
23. dubna  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost,  

prohlídky, průvodci přítomni 
24. dubna 14.00 – 16.00 klub seniorů 
28. dubna  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost,  

prohlídky, průvodce přítomen
30. dubna  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost,  

prohlídky, průvodce přítomen

Květen 2014
  5. května  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost,  

prohlídky, průvodci přítomni
  7. května  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost,  

prohlídky, průvodci přítomni
12. května  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost,  

prohlídky, průvodci přítomni

Kontakt: Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice, tel. 599 453 246, 732 709 134, e-mail: 
dum.jeremenkova13@atlas.cz
www.ostrava-vitkovice.eu
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.
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Žena v životě 
Jiřího Wintera Neprakty

DOSPĚLÝM
● Paměť města/Vítkovická zákoutí
Výstava s názvy ostravských ulic a jejich 
původem, doplněná o vítkovická zákoutí 
zachycená objektivem fotografa Romana 
Nedbala.
Úterý 1. dubna až středa 30. dubna.
● Virtuální univerzita 3. věku
Dějiny oděvní kultury.
Středa 2. dubna a 16. dubna ve 13.00 
hodin
● Den Země
Výstavka knih s přírodní a environmentální 
tematikou ke Dni Země. 
Úterý 22. 4. 
● Toulky Vítkovicemi
Beseda s bývalou vítkovickou kronikářkou, 
paní Lenkou Kocierzovou, doplňující výsta-
vu Paměť města. 
Úterý 22. dubna v 10.00 hodin

DĚTEM
BOOKovka:
● Knihovna ve městě, město v knihov-
ně
Kreslíme město, které čte. Výtvarný work- 
shop ve spolupráci se SUŠ Poděbradova. 
Úterý 1. dubna od 13.00 do 14.45 hodin.
● Prevence kriminality
Beseda s Městskou policií Ostrava. Bez-
pečně na cestách i v životě. 
Úterý 8. dubna od 14.30 do 15.30 hodin.
● I děti třídí
Přines na Den Země do knihovny minimál-
ně 10 plastových víček a těš se na překva-
pení!
Úterý 22. dubna.
● Čáry máry znova, ať je z tebe sova!
Přijď v čarodějnickém kostýmu a vytvoř si 
u nás amulet!
Úterý 29. dubna od 14.30 do 15.30 ho-
din.
● Prima čtení
Veselé čtení z knížky Hrajeme si s abece-
dou. 
Úterý 15. dubna od 14.30 do 15.30 ho-
din.

Po téměř dvou letech se v Ost-
ravě opět objevily vtipy známého 
karikaturisty, malíře Jiřího Wintera 
Neprakty. V Domě u šraněk bylo 
se svolením vdovy Daniely Pavla-
tové vystaveno 110 kreseb a vtipů 
na téma žena. Lenka Kocierzová 
je upravila do tematických celků, 
které vyplynuly z průřezu díla malí-
ře: Adam a Eva, Žena česká, Žena 
něžná, Žena bojující atd. Poprvé 
se v Ostravě seznámili s portré-
tem Zdislavy z Lemberka, který 
malíř namaloval u příležitosti kano-
nizace světice (1995). Střípky ze 
života čtyř manželek Jiřího Wintera 

vyprávěla na vernisáži 10. března 
vdova po malíři. V milém prostředí 
galerie se na besedě sešla šede-
sátka hostů, z nichž někteří se do 
besedy zapojili svými vzpomínka-
mi na setkání s Mistrem. Přišli i ti, 
kteří před výstavou přinášeli své 
domácí poklady – svázané roč-
níky Dikobrazů, Mladého světa, 
knihy i pohlednice s autorovými 
díly. Poděkování patří i sběrateli 
Antonínu Parysovi. Paní Daniela 
využila svého pobytu i ke krátkým 
procházkám Vítkovicemi a Dolní 
oblastí Vítkovice.

Lenka Kocierzová Daniela Pavlatová, vdova po Jiřím Wintrovi Nepraktovi. 
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Opilý řidič 
Strážníci si v Ostravě-Vítkovicích 1. března všimli vozidla, je-

hož řidič měl zjevně potíže udržet auto v přímém směru jízdy. 
Podezření, že je opilý, se potvrdilo ve chvíli, kdy strážníci vozidlo 
zastavili. Třiatřicetiletý muž měl problémy s komunikací a z jeho 
dechu byl silně cítit alkohol. Řidič konzumaci alkoholu před jízdou 
ani nepopíral. Prý byl v restauraci, ale kolik toho vypil, nevěděl. 
Při dechové zkoušce byla muži naměřena hodnota 2,76 promile 
alkoholu. 

Vandalství v přímém přenosu
Hlídka městské policie viděla 2. března doslova v přímém pře-

nosu, jak se pod vandalem skákajícím po lavičkách v parku 
v Ostravě-Vítkovicích jedna z nich láme. Devatenáctiletý mladík 
uvedl, že neměl nic jiného na práci. Třeba se zaměstná smys-
luplněji, až bude vydělávat na pokutu, která může dosáhnout až 
do výše 15 tisíc korun.

Čutal do zábradlí
Mladý muž kopal do skleněného zábradlí na tramvajové 

zastávce v Ostravě-Vítkovicích tak vehementně, až jedna ze 
skleněných tabulí praskla. Muž své jednání odmítal strážníkům 
vysvětlit. Událost, ke které došlo 8. března, byla kvalifikována 
jako přestupek, za který pachateli hrozí pokuta až do výše 15 tisíc 
korun. 

Pomáhali seniorce
Dne 17. března 2014 kontaktovala městskou policii žena 

z Ostravy-Vítkovic, která uvedla, že její sousedka opakovaně 
bouchá na zeď společnou oběma bytům. Mělo se jednat o ženu 
pokročilého věku. Když strážníci dorazili na místo, zjistili, že 
dveře do bytu 84leté seniorky jsou jen lehce přivřené a zevnitř 
bytu se ozývá volání o pomoc. Když vstoupili dovnitř, našli ženu 
ležet na chodbě na zemi. Nebyla viditelně zraněná, ale sama 
se poté, co upadla, nedokázala postavit na nohy. Strážníci jí 
pomohli vstát a s ohledem na její vysoký věk pro jistotu přivo-
lali sanitku. Lékař pak rozhodl o převozu ženy do nemocnice 
k vyšetření. 

Mezi atlety jsem v podstatě vyrůstala
Jana Slaninová v podstatě 

vyrůstala na vítkovickém sta-
dionu, oba její rodiče se věno-
vali atletice a později také její 
starší sestra. Vlastně nikdy ani 
o jiném sportu neuvažovala. 
Nyní se tato nadějná atletka 
specializuje na 200metrové  
a 400metrové sprinty. Její loň-
ské sportovní úspěchy ji do-

slova vystřelily do desítky nejúspěšnějších vítkovických sportovců 
roku 2013...

„Začínala jsem docela pozdě. Až v patnácti letech jsem se 
zúčastnila svého prvního mistrovství České republiky. To jsem 
vyhrála, což mě motivovalo a začala jsem se atletice naplno vě-
novat,“ popisuje začátky své závodní dráhy třiadvacetiletá Jana 
Slaninová z SSK Vítkovice. „Atletika pro mě momentálně zname-
ná opravdu moc. Je nyní na prvním místě a rozhodně neupřed-
nostňuji žádné jiné věci, bohužel ani školu. Takže s učením tak 
trošku bojuju. Hodně cestuji. V létě mě však čekají státnice, tak už 
se těším, až to budu mít za sebou. Trénuji denně, na soustředění 

dvoufázově, takže přibližně 9 až 10krát týdně.“ Od sedmnácti let 
se Jana účastní mezinárodních akcí. Startovala na mistrovství 
světa do 17 let, mistrovství Evropy do 19 let, kde skončila v semi-
finále, a na mistrovství Evropy do 23 let. Má za sebou také účast 
na seniorském mistrovství Evropy v Barceloně ve štafetě na 4x 
400 m a v roce 2013 startovala poprvé na seniorském mistrov-
ství světa v Moskvě ve štafetě na 4x 400 m, což bere jako svůj 
doposud největší úspěch. „Mým největším snem je, samozřejmě 
asi jako pro každého sportovce, účast na olympijských hrách, 
které se konají v roce 2016 v Riu. A v letošní sezoně bych se 
chtěla zúčastnit mistrovství Evropy v Curychu,“ pokračuje Jana, 
která si nedovede představit, že by se atletice třeba v budoucnu 
neměla věnovat. „Dělám ji tak dlouho, že k jiným sportům moc 
netíhnu. Ráda si ale zahraji tenis, ten mě po atletice baví nejvíce. 
A bohužel nemám prostor ani na žádné koníčky. Když jsme na 
soustředění, relaxuji čtením a poslouchám hudbu. Doma navště-
vuji kina, jezdím na výlety a trávím čas se svojí rodinou, na kterou 
nemám tolik času, kolik bych si představovala,“ dodává Jana, 
absolventka sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, 
která v současné době končí studium na soukromé obchodně 
-podnikatelské škole.                        Lenka Hatlapatková

Svoz velkoobjemových odpadů
Ve spolupráci s odborem komunálních služeb, dopravy a bytovým 

ÚMOb Vítkovice poskytuje i v letošním roce firma OZO Ostrava kontejne-
ry na velkoobjemové odpady z domácností. Občané zde mohou bezplat-
ně odložit svůj nepotřebný velkoobjemový odpad.

Plán na rozmístění velkoobjemových kontejnerů ve Vítkovicích

Místo přistavení Datum Počet 
kontejnerů

U Cementárny u domu č. 31 22. 4. 1
U křižovatky ulic Rostislavova, Holubova 22. 4. 1
U křižovatky ulic Maixnerova, Pasteurova 23. 4. 1
Ulice Štramberská ve dvoře u domu č. 2 23. 4. 1
U křižovatky ulic Starobní a Uzavřená 24. 4. 1
Na Obvodu – parkoviště vedle popelnic 24. 4. 1
Ulice Sirotčí u domu č. 39 25. 4. 1
Ulice Sirotčí u domu č. 45 25. 4. 1
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská 28. 4. 1
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova 28. 4. 1
U křižovatky ulic Věžní, Mírová 28. 4. 1
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova 29. 4. 1
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru 29. 4. 1
nám. J. z Poděbrad (u ul. Erbenova-plocha park.) 29. 4. 1
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní 30. 4. 1
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru 30. 4. 1
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova (u garáží) 30. 4. 1
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí 2. 5. 1
U křižovatky ulic Sovova, Závodní 2. 5. 1
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova 2. 5. 1
Celkem: 20
Přistavení kontejneru vždy do 10 hod.
Odvoz druhý den po 10. hod.
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, ka-
mení, stavební suť, odpady ze zeleně, komunální a nebezpečný 
odpad.

Bližší informace podává Pavel Hučala, tel. č. 599 453 241.
Dagmar Sošková, odbor komunálních služeb, dopravy a bytový
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Všimněte si!

                            

Toulky Vítkovicemi
Duben bude ve vítkovické knihovně patřit 

Vítkovicím. Výstava Paměť města provede 
po známých i neznámých ostravských uli-
cích a ozřejmí původ jejich názvů. Zároveň 
se návštěvníci mohou těšit na fotografie 

Romana Nedbala. A do třetice všeho dob-
rého se zde bude v úterý 22. dubna v 10 
hodin konat beseda vítkovické rodačky  
a kronikářky Lenky Kocierzové. Tématem 
budou, jak jinak, Vítkovice a jejich historie. 
Díky dobré spolupráci knihovny s vítkovic-
kým zastupitelstvem i Domem u šraněk se 
návštěvníci mohou těšit na nejednu zají-
mavost ze spletitých a mírně umouněných 
dějin této svébytné městské části.  

Foto: Roman Nedbal

Iva Bittová v Gongu 

Iva Bittová připravuje v tomto roce kon-
certy s celovečerním programem nazvané 
podle stejnojmenného alba Zvon. Spolu 
s ní na nich bude účinkovat Janáčkova 
filharmonie Ostrava vedená dirigentem 
Davidem Švecem a hosté. Na ostravském 
koncertě, který se uskuteční 5. května 2014 
od 19 hodin v multifunkční aule Gong, vy-
stoupí také lidový sbor Grunik z Ostravice. 

Jana Knižátková, JFO

Stoletý 
jubilant 
v Domově 
Sluníčko

Úctyhodných sto let oslavil v Do-
mově Sluníčko v Ostravě pan Oskar 
Durčák a stal se tak nejstarším mužem 
ve Sluníčku v celé jeho patnáctileté 
historii. Rodák z Proskovic s datem 
narození 15. března 1914 přišel na 
svět jako čtvrté dítě z pěti sourozenců. 
Větší část svého dětství prožil v Pros-
kovicích, kde také chodil do obecné školy. Pak se s maminkou a sourozenci přestěhovali 
do vedlejší Košatky, později do nedaleké Ostravy, kde žil a pracoval. V roce 2010 začal 
využívat sociální službu v Domově Sluníčku, kde se těší dobrému zdraví. 

Oslava na počest „sluníčkového“ jubilanta se konala 17. března. Ke gratulantům z řad 
rodiny, personálu domova a klientů se připojili zástupci obvodu Vítkovice a Okresní 
správy sociálního zabezpečení v Ostravě. Všichni panu Durčákovi připili na zdraví a do 
dalších let mu popřáli pevné zdraví, spokojenost a samozřejmě ještě mnoho krásných 
usměvavých dní ve Sluníčku.                                   Petra Vránová

Na snímku oslavenec Oskar Durčák se starostou 
Vítkovic Petrem Dlabalem.

Pozor na podvodníky
V posledních několika dnech se v porad-

nách Sdružení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska množí stížnosti na praktiky firmy 
Endemos distribution z Prahy, která spotře-
bitelům, převážně seniorům, rozesílá upo-
mínku – výzvu k úhradě dlužné částky ve 
výši 3 566 korun.

Společnost v dopise uvádí, že kontrolou 
účetní evidence zjistila dluh na klientské 
kartě za stále aktivní členství a vyzývá 
daného spotřebitele, aby ve vlastním zá-
jmu neprodleně kontaktoval společnost na 
zákaznické lince +420 900 850 555. Dále 
ho společnost vyzývá, aby se nevyhýbal 

svému závazku, a upozorňuje ho, že v pří-
padě, že nebude celou věc řešit a nebude 
společnost kontaktovat, bude pohledávka 
vymáhána exekučně. Samozřejmě, že ta-
kový dopis nejednoho seniora vyděsí i když 
si není vědom jakéhokoli členství.

Společnost však má být kontaktována na 
linku se zvýšeným tarifem. U hovorů začí-
najících čísly 900, 906 a 909 totiž spotřebi-
tel zaplatí za minutu hovoru 85 korun. Ne-
doporučujeme na tuto linku volat, naopak 
ohlásit celou záležitost na Policii ČR.

Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska 

Matouš Vondál je mistrem republiky!
V sobotu 15. března se v Meziboří konalo 

mistrovství ČR žáků a juniorů v zápase řecko- 
římském, kterého se zúčastnilo 136 zápasníků  
z 25 oddílů. Oddíl zápasu TJ Sokol Vítkovice vyslal 
na turnaj pouze pět žáků. A ti se ukázali v tom nej-
lepším světle! Mistrem ČR ve váze do 73 kg se stal 
Matouš Vondál, který prošel soutěží suverénně  
a všechna svá čtyři utkání vyhrál před časovým 
limitem. Ve stejné váhové kategorii obsadil tře-
tí místo Standa Hanák, který byl poražen pouze 
svým oddílovým kolegou Matoušem. Druhé místo 
obsadil ve váze do 59 kg Šimon Kopřiva, který je 
věkem ještě mladší žák, a toto umístění je pro něj 
úspěchem. Bronzovou medaili ve váze do 66 kg 
získal Vojtěch Piskoř, který prohrál hned v prvním 
utkání s pozdějším mistrem ČR Turpalem Elmur-
zaevem, ale ve zbývajících třech utkáních zvítězil. 
V celkovém hodnocení družstev obsadili vítkovičtí 
borci pěkné čtvrté místo. V červeném dresu Vojta Piskoř.

V červeném dresu mistr Matouš Von-
dál.


