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Připravujeme opravy chodníků 
a cest

Jedna z největších investičních akcí, oprava 
místní komunikace Pasteurovy, musí být odlo-
žena. Ostravské vodárny a kanalizace upozor-
nily na plánovanou opravu kanalizace v této 
ulici, která by měla být realizována v příštím  
roce.                                Pokračování na straně 3

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
V pondělí 1. června se konalo mimořádné zasedá-

ní zastupitelstva, jehož hlavním programem byl zápis 
ze zasedání finančního výboru a zpráva o hospoda-
ření obvodu v roce 2014. Termín mimořádného za-
sedání byl odvozen od data zasedání zastupitelstva 
města. Řádné veřejné zasedání Zastupitelstva měst-
ského obvodu Vítkovice se bude konat v pondělí  
15. června od 15 hodin v obřadní síni vítkovické radnice.                        

Poplatky za odpady
Do 30. června je nutné zaplatit poplatek za svoz odpadu, který činí  

498 Kč na osobu. Na magistrátu města bylo už loni rozhodnuto, že občanům 
nebudou zasílány složenky k zaplacení tohoto poplatku. Občané jej mohou 
uhradit bankovním převodem či složenkou typu A, kterou lze vyzvednout 
na poštách nebo na pokladně MMO, Prokešovo nám. 8. Číslo účtu: 30015-
1649297309/0800, variabilní symbol získáte na stránce www.ostrava.cz – 
Platba za komunální odpad. Stačí zadat rodné číslo.

Více informací lze získat na lince 844 121 314.

Čistota obvodu  
i během šampionátu

Opravdu prubířským kamenem úklidu vítko-
vických vozovek a chodníků bylo mistrovství 
světa v ledním hokeji, kdy se v ulicích obvodu 
pohybovaly stovky fanoušků. Nic však nebylo 
ponecháno náhodě. 

  Pokračování na straně 3

Víte, že areál v ulici U Cementárny má nejdelší in-line dráhu v republice? Více informací 
o sportovišti, které bylo v nákladu zhruba 42 milionů korun postaveno v rámci projektu 
Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Budoucnost Vítkovic, naleznete na straně 7.

Finále projektu

V květnu pokračovala poslední investiční akce 
programu IPRM Budoucnost Vítkovic. Tou je 
výstavba dětského hřiště v Sirotčí ulici za domy 
45 a 45A. „Na obvodu bude zajistit pětiletou 
udržitelnost projektu,“ konstatuje starosta Petr 
Dlabal. „Přiznám se, že tento úkol je v někte-
rých lokalitách nad lidské síly. Do oblasti kolem 
Sirotčí ulice bylo z programu IPRM investová-
no nemálo peněz, byly zde velmi pěkně zre-
konstruovány domy i komunikace. V současné 
době řešíme nejen různá poškození budov, ale 
mizejí také dopravní značky. To znamená nejen 
finanční újmu, ale především obrovské nebez-
pečí pro řidiče i chodce. Prosím proto obyvate-
le Vítkovic, budou-li svědky jakékoliv nekalosti, 
přestupku nebo trestného činu spáchaného  
v této oblasti, či jinde, ať vše oznámí policii nebo 
úřadu. Nebuďte lhostejní. Jednou může lhostej-
nost okolí být na škodu i vám.“             - gl -

Přijďte do knihovny
Škola končí a je čas 

na prázdniny myslet 
zas. Zábavné odpole-
dne pro děti plné her, 
soutěží a překvapení 
vás čeká ve středu 
17. června od 13.30 
do 15.00 hodin ve vít-
kovické knihovně. Neváhejte, přiveďte kamarády 
a přijďte mezi nás!       Kateřina Ševčíková

Knihovna města Ostravy,  
příspěvková organizace, pobočka Vítkovice

Vydává SMO ÚMOb Vítkovice

Zveme vás na Den dětí i Petropavlovskou pouť
Více na straně 8. 
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Zábavné odpoledne pro děti plné her, 
soutěží  a  překvapení  vás  čeká
ve   středu 17.června od 13.30–15.00h
ve vítkovické knihovně. Neváhejte, 
přiveďte kamarády a přijďte mezi nás!

 



V

2

V

6 / 2015

Úhrada nájemného 
za pronajatý 
pozemek

Seznamte se s našimi okrskáři
Vítkovické ulice jsou součástí šesti okrsků, 

které jsou rozděleny pod označením D41 
až D46. V těchto krscích pracují strážníci-
-okrskáři, k jejichž prioritám kromě dohledu 
nad dodržováním obecně závazných vyhlá-
šek a nařízení města Ostravy patří i kontrola 

dodržování občanského soužití, rušení noč-
ního klidu, znečišťování veřejného prostran-
ství, neoprávněného zakládání skládek, ne-
oprávněných záborů veřejného prostranství, 
odstavených autovraků, volného pobíhání 
zvířat a především prevence kriminality. 

Okrsek je ohraničen ulicemi 
Halasovou, Lidickou, Rudnou 
a Místeckou. Okrsek je zčásti 
tvořen zástavbou rodinných 
domů, zčásti i obytnou zá-
stavbou. Na území okrsku je 
základní škola, Česká pošta, 
Česká spořitelna, Dopravní 
inspektorát PČR, domov seni-
orů, restaurace a větší počet 
živnostenských provozoven. 
Dochází tu k narušování ve-
řejného pořádku a poškozo-
vání majetku v sadu Jožky 
Jabůrkové, narušování veřej-
ného pořádku a občanského 
soužití v okolí restauračních zařízení, kde 
se scházejí problémové osoby. Často je 
řešeno také vloupání do zaparkovaných 
motorových vozidel v ulicích Zengrově  
a Erbenově, k nesprávnému parkování mo-

torových vozidel na náměstí 
Jiřího z Poděbrad a v ulici Ha-
lasově. 

Ulice v okrsku
Bivojova, Erbenova – čísla 

orientační 1 až 43, 4 až 34, 
Halasova – čísla orientační 3 
až 25, Kutuzovova – čísla ori-
entační 19 až 31, 14, Lidická 
– čísla orientační 1 až 55, 2 až 
16, Místecká – od křižovatky s 
ulicí Halasovou po křižovatku 
s ulicí Rudnou, náměstí Jiřího 
z Poděbrad, Rudná – od ulice 
Místecké po křižovatku s ulicí 
Lidickou, Ruská – č. p. 2993 

– NKP Dolní oblast Vítkovic, sad Jožky Ja-
bůrkové, Šalounova – čísla orientační 5 až 
37, 8 až 22, Ševčenkova, Výstavní – čísla 
orientační 135 až 151, 106, Zengrova – čís-
la orientační 1 až 21, 2 až 14.

Okrsek je ohraničen ulicemi 
Šalounovou, Kotěrovou, Er-
benovou, Okružní, Lidickou 
a Rudnou. Je tvořen zčásti 
jak rodinnou zástavbou, tak 
zčásti i obytnou a průmys-
lovou zástavbou. Nachází 
se zde základní škola, umě-
lecká škola, charita, kostel, 
střední odborné učiliště a 
větší počet živnostenských 
provozoven, soukromých fi-
rem a prodejen. Dochází zde 
k narušování veřejného po-
řádku, zejména porušováním OZV SMO  
č. 2/2009 a porušováním pravidel občan-
ského soužití schválnostmi a hrubým jed-
náním v ulicích Zengrově, Tavičské a Ne-
rudově. K zakládání nepovolených skládek 
a pálení odpadů v ulici Tavičské. K páchání 
majetkové trestné činnosti a zcizování ko-
vového materiálu. Jedná se o lokalitu, kde 
bydlí a zdržují se sociálně slabé a problé-
mové osoby. 

Ulice v okrsku
Erbenova – od křižovatky  

s ulicí Lidickou po křižovatku 
s ulicí Okružní, Floriánova, 
Kotěrova, Kovářská, Lidic-
ká – od křižovatky s ulicí Ha-
lasovou po křižovatku s ulicí 
Rudnou (sudá orientační čís-
la), Nerudova – od křižovatky  
s ulicí Halasovou po křižovatku 
s ulicí Rudnou, Obránců míru 
– od křižovatky s ulicí Lidickou 
po křižovatku s ulicí Okružní, 
Ocelářská – od křižovatky s uli-

cí Šalounovou po křižovatku s ulicí Rudnou, 
Okružní – od křižovatky s ulicí Erbenovou po 
křižovatku s ulicí Rudnou, Rudná – od kři-
žovatky s ulicí Lidickou po křižovatku s ulicí 
Okružní (sudá orientační čísla), Ryskova, 
Šalounova – od křižovatky s ulicí Lidickou 
po křižovatku s ulicí Ocelářskou, Tavičská – 
od křižovatky s ulicí Kotěrovou po křižovatku  
s ulicí Rudnou, Zengrova – od křižovatky  
s ulicí Lidickou po křižovatku s ulicí Okružní.

Vít Vylíčil, okrsek D43

Ivan Husár, okrsek D44

Kontaktní místo: Městská policie Ostrava, ul. Alberta Kučery 31, Ostrava -Hrabůvka
Kontaktní telefon: 596 712 293
Seznam ulic v okrscích je k dispozici na stránkách www.mpostrava.cz.

Jana Urbaníková, Městská policie Ostrava

Pro letošní rok a rovněž i do budouc-
na se neplánuje rozesílání poštovních 
poukázek k úhradě nájemného za pro-
najatý pozemek. Tyto úhrady jsou na 
základě řádně uzavřených smluv splatné  
k 30. červnu daného roku. Včasným uhra-
zením nájemného za pronajatý pozemek 
předejdete případným smluvním pokutám 
z prodlení za pozdní úhradu. 

Úhradu mohou občané provést  pře-
vodem z účtu na účet číslo 19–
1649309349/0800, konstantní symbol 
558, s uvedením variabilního symbolu, 
který zjistí na svých uzavřených smlou-
vách nebo přímo u správce na tel. č. 599 
453 139.  

Poplatek je možné zaplatit také v hoto-
vosti v pokladně MOb Ostrava-Vítkovice, 
Mírové náměstí 1, kancelář č. 112.

U veškerých plateb je nutné uvést 
variabilní symbol. Na úhradu bez va-
riabilních symbolů nebude brán zřetel.

V případě, že termín nebude dodr-
žen, budeme nuceni pohledávku vy-
máhat soudní cestou, čímž se pod-
statně zvýší celkové náklady.

Alena Víchová, 
referentka odboru financí, rozpočtu  

a školství

Vítání občánků
Na vítkovické radnici se konalo 25. dub-

na  vítání občánků. Rodiče přišli v hojném 
počtu uvést mezi vítkovické občany své 
ratolesti, které se narodily v období od září 
2014 do března 2015. Novorozená mimin-
ka ovšem nedoprovodili jen rodiče, ale také 
sourozenci, babičky a dědečkové, prostě 
celá rodina. Místostarosta Leoš Koláček 
kladl ve svém úvodním slově rodičům na 
srdce, aby šli svým dětem příkladem a uvě-
domovali si, že děti budou časem napodo-
bovat  jejich chování i jednání. Po proslovu 
předal místostarosta spolu s matrikářkou 
Milenou Pacnerovou maminkám, tatínkům 
a jejich dětem drobné dárky a rodiče se při 
této slavnostní příležitosti podepsali do pa-
mětní knihy narození.

Milena Pacnerová

Útulek pro psy
Ročně končí stovky psů přivázaných u stromů, vyhozených z aut nebo zmateně pobíhajících 

po ulicích. Tímto způsobem jim bohužel někteří majitelé oplácejí jejich věrnost. Naštěstí se ale 
najdou lidé, kteří chtějí opuštěným zvířatům pomoci najít nový domov. Pokud i vy patříte mezi 
ně, přijďte do útulku pro psy v ulici Provozní 4 do Ostravy-Třebovic. Jeho provozovatelem je 
nově Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí. Kromě pondělí je v útulku 
otevřeno denně od 10 do 17 hodin. Aktuální nabídku pejsků k osvojení najdete na http://utule-
kostrava.cz nebo na facebookovém profilu, tel. 599 455 191, 602 768 795. 

Zdeňka Vroblová, odbor organizační, vnitřních věcí a kultury

V obřadní síni radnice se 5. května zástup-
ci vedení obvodu setkali s jubilanty, kteří 
z rukou starosty Petra Dlabala převzali 
drobnou pozornost. Program připravily 
děti ze ZUŠ Sollogubovy pod vedením 
paní učitelky Ivany Nováčkové.   

Foto: Pavlína Nováčková
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Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe. Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě. 
                                   G. B. Shaw

Vítkovice za sebou mají dvě obrovské 
sportovní akce, které sledoval celý svět – 
mistrovství světa v hokeji a Zlatou tretru. 
Musím říct, že Ostrava i náš obvod obě 
akce zvládly velmi dobře. Přestože zejmé-
na mistrovství světa v hokeji znamenalo 
dlouhodobý nápor, kdy Vítkovicemi prou-
dily davy fanoušků, nebyly zaznamenány 
žádné výtržnosti, problémy. Snad jediným 
zádrhelem byla doprava. Ucpaná Rudná  
i Ruská před a po utkání, auta parkující na 
každém volném místě kolem haly. Přesto-
že dopravní značky platí neustále, i během 

Pokračování ze strany 1
„Z naší strany by proto nebylo rozumné  

letos s opravou této komunikace začínat. 
Zároveň ale nechceme být zcela závislí na 
rozhodnutí jiných subjektů, proto s Ostrav-
skými vodárnami a kanalizacemi jednáme 

o tom, aby oprava kanalizace byla prove-
dena co nejdříve,“ říká starosta Petr Dla-
bal. A upozorňuje, že ve fázi přípravy jsou 
další rekonstrukce. „Připravujeme napří-
klad opravu místních komunikací Uzavřené 
a Šalounovy. Tyto akce, i většinu dalších, 
směřujeme na prázdniny, kdy je klidněji. 

Zvlášť v případě Šalounovy ulice bude lep-
ší, když díky prázdninám bude eliminován 
pohyb žáků, kteří navštěvují místní školy,  
a dovolené omezí počet aut zaparkovaných 
v ulici zaměstnanci zdejších firem.“

Kromě těchto aktivit se počítá také s opra-
vou chodníků především v lokalitě kolem 
školy PORG a Ostravské univerzity. „Jde 
například o ulice Vrázovu, Holubovu a Ko-
řenského. Z finančních důvodů budou v prv-
ní fázi  zrekonstruovány chodníky po jedné 
straně ulice a teprve následně další. Vše 
také závisí na tom, jak se nám podaří jed-
notlivé akce vysoutěžit,“ pokračuje starosta.

Projekčně je připravována také opra-
va části chodníku podél Rudné ulice, a to 
v úseku ulic Lidické, Tavičské, která je 
zvlášť kolem salonu Auto Tichý ve velmi 
špatném stavu. „Kromě větších staveb se 
náš odbor zabývá také menšími akcemi, 
jejichž cílem je zkvalitnit dopravu na území 
obvodu,“ říká Dušana Bernatíková, referent-
ka odboru komunálních služeb, dopravy  
a bytového. „V loňském roce jsme si dali na 
rekonstrukcích místních komunikací hodně 
záležet. I letos budeme pokračovat v opra-
vách výtluků, jichž je podstatně méně než 
loni. Rovněž se obracíme s prosbou na ob-
čany, aby případné  nedostatky fotili a ozna-
movali nám, kde je třeba zasáhnout a výtluk 
opravit. Pozornost věnujeme také opravám 
zábradlí  v blízkosti cyklostezek, například  
v ulici Místecké, čištěním a opravám uličních 

vpustí, obnově svislého i vodorovného do-
pravního značení, které nedávno proběhlo 
v ulici Kutuzovově. Taktéž připravujeme 
instalaci dopravního zrcadla v křižovatce 
ulic Lidické a Sirotčí, jež bude umístěno tak, 
aby zlepšilo rozhledové poměry především 
pro řidiče vozidel přijíždějících ze směru jíz-
dy od ulice Rudné, a mnoho dalších oprav  
a změn, které zásadně zlepší kvalitu orga-
nizace dopravy. V případě dostatečného 
množství finančních prostředků je zvažová-
na také oprava schodiště vedoucího k auto-
burze, a to včetně obnovy zábradlí.“

Lenka Gulašiová

Pokračování ze strany 1
„Ještě před touto akcí jsme  

s Ostravskými komunikacemi, 
které čištění našich komunikací 
provádějí, jednali o tom, aby Vít-
kovicím byla v čase šampionátu 
věnována zvýšená pozornost. Dů-
raz jsme kladli také na práci na-
šich zaměstnanců, kteří provádějí 
úklid. Šlo nám o to, aby Vítkovice 
byly co nejčistší i v době tak gigan-
tické akce. A myslím, že se nám to 

povedlo,“ hodnotí uplynulé období 
starosta Petr Dlabal. 

V čase konání hokejového šam-
pionátu byl navíc úklid v úseku 
mezi vítkovickým nádražím a ČEZ 
Arénou zajišťován společnos-
tí OZO. U haly, na parkovištích  
a také u vlakového nádraží, v je-
hož blízkosti měly stanoviště au-
tobusy přivážející fanoušky, byly 
přistaveny mobilní toalety.   
                                                    - gl -

Čistota obvodu i během šampionátu

Připravujeme opravy chodníků a cest

Slovo starosty
šampionátu, v okolí ČEZ Arény stály v zá-
kazech stání ve frontě taxíky a taxikáři při-
tom zvesela diskutovali s policisty, kteří se 
měli starat o pořádek. Chápu, že nadšení 
provázející mistrovství vytvářelo  atmosféru 
plnou vstřícnosti a tolerance, ale bohužel 
mnohdy tolerance jen jednostranné. Nikdo 
už se totiž nezajímal o to, zda místo na par-
kování mají i místní obyvatelé. 

Vzorec chování v dopravě lze docela 
dobře převést na chování ve společnosti. 
Občas mám opravdu pocit, že tolerance 
bývá značně jednostranná a bývá jí příliš. 
Jedni si mohou dělat, co chtějí, jiní na to ne-
smějí ani pomyslet. Jedni mohou spáchat 
přestupek, aniž by následovala sankce, jiní 
jsou pokutováni i za sebemenší prohřešek. 

Dalším nešvarem 
současnosti je – na 
cestách i v živo-
tě – arogance. Ta 
v obou případech 
vede k napětí, po-
citu nespokojenosti 
a ohrožení. Snaž-
me se myslet na to, 
abychom obojího – 
tolerance i arogance 
– odměřovali přimě-
řeně. Vyplácí se to nejen v pohádkách, ale  
i při jízdě po silnicích a v životě.

Petr Dlabal  

starosta městského obvodu Vítkovice

Chodník u Rudné ulice je jednou z plánova-
ných oprav.

Počítá se také s rekonstrukcí ulice Šalouno-
vy. 

TJ Sokol Vítkovice oslavil 23. května v Českém domě 
120. výročí založení jednoty. 

Foto: Pavlína Nováčková

3



Skřítek Vítek a Den Země
VV

4

6 / 2015

Ze života našich škol

Snít svůj sen a vyprávět o něm buď pro-
střednictvím obrázků, nebo se z touhy po 
jeho splnění vypsat. Takovou možnost 
romským dětem nabízí projekt Romano 
suno, v romštině znamená romský sen. Li-
terární a výtvarnou výstavu Romano suno 
Nové školy představila v dubnu vítkovická 
knihovna. Tu navštívily romské děti žijící  
v obvodu, aby se více seznámily s jazykem 
svého etnika.

Projekt, který podporuje Úřad vlády Čes-
ké republiky v rámci charty menšinových  
a regionálních jazyků, ve Vítkovicích před-
stavila Marie Bořkovcová z obecně pro-
spěšné společnosti Nová škola, která se 
zabývá dlouhodobě inkluzivním vzdělává-
ním menšin. „Romano suno, literární soutěž 
v romštině pro děti a mládež, letos vstou-
pila do svého osmnáctého ročníku. Tento 
projekt dává příležitost romských dětem, 
které ještě umí romsky, uplatnit tuto doved-
nost a popsat svět kolem sebe. Pro mnohé  
z nich je účast v literární soutěži vůbec prv-
ním setkáním s psanou podobou romštiny,“ 
říká Marie Bořkovcová, která ve Vítkovicích 
zastupovala také projekt Vaker romanes, 
který je volně propojen s Romano sunem. 

„Spočívá v informační kampani o romštině. 
Jezdíme do škol nebo neziskových organi-
zací a hovoříme jak s romskými, tak nerom-
skými dětmi o romštině, přinášíme jim zá-
kladní informace o tomto jazyce. Interaktivní 
formou jim romštinu přibližujeme, chceme, 
aby si osahali, zjistili, co to romština je, jak 
se čte, jakou má gramatiku, jaké knihy jsou 
v tomto jazyce vydávány. Chceme jim rom-
štinu co nejvíce přiblížit, protože v současné 
době mluví romsky jen třetina dětí. Pokud 
je někde více rodilých mluvčích z řad dětí, 
nabízíme udělat literární dílny, kde si mohou 
samy zkusit psát, a zároveň jejich díla při-
hlašujeme do soutěže Romano suno.“

Multikulturním programem ve vítkovické 
knihovně provázela romská prozaička Ive-
ta Kokyová. „Zapojujeme děti do interakce, 
navazujeme s nimi úzké spojení a pře-
dáváme si informace o romském jazyce. 
Také děti seznamujeme s tím, kde všude 
je možné se domluvit romsky. Vypracová-
vají různá cvičení, zjišťujeme, na jaké úrov-
ni jejich znalost romského jazyka je,“ říká  
a upřesňuje, že v Romano suno jsou vy-
hlášeny tři kategorie – psaná literární dílna, 
výtvarná část a audio- a videonahrávky, 
soutěž je navíc rozdělena i do věkových ka-
tegorií. „Příspěvky musejí být v romštině,“ 
upozorňuje.

Marie Bořkovcová se vrací k tomu, že 
soutěž je pro děti první příležitostí, kdy pí-
šou v romštině, aniž by kdy předtím cokoliv 
četly romsky. „Romský pravopis je poměr-
ně podobný českému pravopisu, píše se to, 
co slyšíme,“ vysvětluje a dodává, že finále 
soutěže se bude konat v prosinci, už tradič-
ně v Americkém centru při americké amba-
sádě v Praze. 

Lenka Gulašiová
Foto: archiv KMO, pobočka Vítkovice

Romano suno 

V sadu Jožky Jabůrkové se  
22. dubna dopoledne usku-
tečnila oslava Dne Země pro  
děti z mateřských škol ve Vítko-
vicích. 

Děti prožily soutěživé dopoled-
ne plné radosti, zábavy a pouče-
ní. Vyrobily si vlajky z přírodních 
materiálů a pak se rozdělily pod-
le „mapy“ k jednotlivým stanoviš-
tím s úkoly. Rumcajsovi pomohly 
probudit ptáčky, Krtečkovi roztří-
dily odpadky po nepořádných 
lidech, Rákosníčkovi vyčistily 
rybník, u včelky Máji poznávaly 
kytičky, s Ferdou mravencem 
zachránily mravenčí vajíčka 
před deštěm, Křemílkovi a Vochomůrkovi 
pomohly uklidit chaloupku a víle Amálce 
posbíraly po louce korálky. Všechny děti si 
taky zavázaly stužku na keř přání a lásky. 

Společně jsme si užili krásné slunečné do-
poledne, ve kterém se děti učily hravou for-
mou chovat k přírodě správným způsobem, 
rozlišovaly pořádek a nepořádek, učily se 

chápat význam třídění odpadu, objevovaly 
možnosti, jak můžeme o naši přírodu pečo-
vat, jak chránit rostliny i živé tvory. Využívaly 
přitom svých znalostí i vlastní fantazie. Od-
měnou všem byla spousta zážitků, děkovný 
dopis a pochvala od skřítka Vítka. A už se 
moc těšíme na další společná setkání.

Učitelky MŠ Obránců míru

Horolezectví  
ve Vítkovicích

Pokud si chcete vyzkoušet „horolezectví“ 
na vlastní kůži, vzhůru na desetimetrovou 
outdoor lezeckou věž ve vítkovickém sadu 
Jožky Jabůrkové. Tato věž je unikátní pře-
devším tím, že díky podpoře městského 

obvodu Vítkovice je zde lezení zcela zdar-
ma. Každé jaro je  postaveno 40 nových le-
zeckých cest v obtížnosti 4 UIAA pro úplné 
začátečníky až po 9 UIAA pro výkonnostní 
lezce. Celá věž je osazena postupovým 
jištěním a slaňovacími řetězy s karabinami 
– veškeré jištění je pravidelně kontrolováno 
a obnovováno. Úplní začátečníci mohou vy-
užít, také díky podpoře obvodu, instruktážní 
hodiny zdarma, a to každou první středu 
v měsíci, od března do listopadu. Více in-
formací na www.blokcentrum.cz nebo na 
tel. č. 724 912 608.

Milan Genda, Tendon Blok

Vypravte se na 
dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště městské policie 
v ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze je ote-
vřeno i v červnu pro všechny, kteří si chtějí 
zajezdit, pobavit se a možná se i něčemu 
přiučit. Kromě běžného provozu, kdy je 
v pracovní dny otevřeno od 13 do 17 hodin 
a o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin 
s přestávkou od 13 do 14 hodin, se mohou 
malí návštěvníci hřiště v neděli 21. června 
těšit na zábavné akce. Od 10 do 13 hodin 
a od 14 do 16 hodin tu na ně čekají tvoři-
vá dílnička, jízda zručnosti, zábavné testy 
k ověření znalostí z oblasti bezpečné jízdy  
i kvíz ze znalostí zdravovědy.    - red -
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Pietní akt

Noc v Dolní oblasti
V průběhu sedmého ročníku Ostravské 

muzejní noci, který bude zahájen v sobotu 
13. června v 17 hodin na Prokešově náměs-
tí, můžete navštívit i Dolní oblast Vítkovic. 
Ta bude jednou z 37 kulturních organizací 
zapojených do tohoto nevšedního projektu. 
Organizované prohlídky s průvodcem se tu 
budou konat od 18 do 24 hodin. Ve Velkém 

světě techniky si můžete užít jízdu adrenali-
novým gyroskopem a vyzkoušet, jak se cítí 
piloti stíhaček při přetížení. Využít můžete 
i placených prohlídek, které vás zavedou 
na vysokou pec č. 1, umožní vám prohlídku 
Malého i Velkého světa techniky U6. Více 
na http://2015.ostravskamuzejninoc.cz/.

I Vítkovice měly mnoho obětí 
druhé světové války. Jejich jmé-
na připomínají například pamětní 
desky na budovách SOŠ AHOL 
a Českého domu nebo galerie ve 
vítkovické radnici. Součástí vítko-
vického hřbitova je pomník obětem 
první i druhé světové války, u kte-
rého vedení vítkovického úřadu při-
pomnělo 70. výročí od osvobození 
Ostravy. A tak se hřbitovem roze-
zněly žalmy v podání Adama Gry-
gara, sólisty NDM a učitele ZUŠ dr. 
Leoše Janáčka, kterého na klavír 
doprovázela Lucie Diettrichová, 
a představitelé obvodu – starosta 
Petr Dlabal a místostarostové Petr Kutěj 
a Leoš Koláček – uctili památku padlých. 
Pietní akt poctily svou návštěvou dvě ve-
lice významné osobnosti ostravsko-opav-
ské operace – plk. Bedřich Opočenský 
a plk. Karel Šerák, kteří i přes pokročilý 
věk pevně vzdali hold nejen svým spolu-

Zleva plk. Karel Šerák, Jiří Francírek a plk. Bedřich 
Opočenský.

bojovníkům, ale všem, kteří druhou svě-
tovou válku okusili. Jejich vyprávění bralo 
dech, stejně jako výklad Jiřího Francírka 
z Českého svazu bojovníků za svobodu. 
Oba hrdinové se podepsali a jejich podpi-
sy budou zvěčněny v kronice městského 
obvodu.                                             - red -

Country koncert 
Ačkoliv si květnové počasí dělalo z lidí dobrý 

den, kapela Astra to v sadu Jožky Jabůrkové 
pěkně rozproudila a hrála hity jako Severní 
vítr, Ó Zuzano nebo Veď mě dál. K tanci inspi-
rovala country skupina Kamarádi z TJ Sokol 
Vítkovice pod vedením Nikoly Šťastné. Lidé 
zpívali a tancovali, sem tam mezi kapkami 
deště, ale jinak strávili návštěvníci v sadu pří-
jemné odpoledne.                 - nov -

Slavení máje
Až do 1. června zdobila náměstí Jiřího 

z Poděbrad májka se stužkami, která tu 
stála od posledního dubnového dne. Ná-
vštěvníci, kteří se jejího stavění zúčastnili, 
si mohli poslechnout děti z vítkovických 
mateřských školek a také si zatančit  
a poslechnout účastníka ČeskoSlovenské 
SuperStar, zpěváka a moderátora Vojtě-
cha Šenkýře.                              - red -

Odbor sociálních věcí pro 
klub seniorů a seniory z Vítko-
vic uspořádal zájezd na květi-
novou výstavu Flora Olomouc 
2015, jejíž letošní ročník byl 
věnován tématu Smyslů plná 
zahrada. Cestu do Olomouce 
svým povídáním zpestřila kul-
turní referentka a kronikářka 
Pavlína Nováčková, která vy-
právěla o historii hradu Helfš-
týn, s důrazem na současnou 
podobu a využití možností 
hradu, a také o dějinách měs-
ta Hranice na Moravě s ak-
centem na židovskou menšinu 
a na propojení Hranic na Mo-
ravě s Evropou osobou Edith Steinové. Při 
příjezdu do Olomouce seniory s dějinami 
výstaviště Flora a s programem seznámil 
florista Zbyněk Kaňok z květinářství Diana 
a doporučil jim, na co se na výstavě zamě-
řit. Účastníci zájezdu si také vyzkoušeli ha-
náckou mluvu ve formě kolektivního testu. 
Při zpáteční cestě byla vyhlášena soutěž, 
která mapovala znalosti nabyté na výstavě. 
Byla vyhlášena první tři místa a vítězové 
získali drobná ocenění. Aby toho nebylo 
málo, senioři byli ještě stručně seznámeni 
s historií Olomouce a se zvláštnostmi obcí 
Palonín a Loštice, kde byla cestou do Os-
travy naplánována zastávka. Zde někteří 
navštívili úžasnou židovskou synagogu  

Senioři na Floře

i podnikovou prodejnu s tvarůžky. Cestou 
zpět už byli všichni unaveni, ale nadšení  
a spokojení.

Marie Kutějová

Stoletá 
jubilantka

Úctyhodného věku sto let se v Domo-
vě Sluníčko dožila paní Anna Bochenská. 
Rodačka z Petřvaldu u Orlové, kde se  
18. dubna 1915 narodila do rodiny manže-
lů Staříkových, pochází ze šesti dětí. Sama 
pak s manželem Karlem vychovala dva 
syny, Karla a Břetislava. Pracovala jako 
pomocná sestra v jeslích pro mentálně po-
stižené děti. Ve volném čase se věnovala 
ručním pracím, například háčkování, vyší-
vání, a také práci na zahrádce. Po smrti 
manžela se rozhodla strávit zbytek života 
v Domově Sluníčko, kde se v roce 2000 
stala jednou z prvních klientek. Jubilantce 
kromě rodinných příslušníků, přátel a pra-
covníků domova poblahopřáli i zástupci 
České správy sociálního zabezpečení, kteří 

jí kromě květin věnovali i finanční dar v po-
době navýšení důchodu a vyřídili pozdrav 
od ministryně práce a sociálních věcí. Sta-
rosta městského obvodu Petr Dlabal a ve-
doucí odboru vnitřních věcí Jiřina Matějová 
pak paní Bochenské předali dárkový koš  
a květiny.                  - red -

Foto: Pavlína Nováčková
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Knihovna pro vás

Červen v knihovně

Otevírací doba: středy od 8.30 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.30 hodin nebo po 
předchozí telefonické domluvě.
Dne 23. května byla zahájena výstava galerijního roku 2014–2015 Domu u šraněk, 
která potrvá do 1. září.
  4. června 14 až 16 hodin klub seniorů – stolní hry
11. června 14 až 16 hodin klub seniorů – Křeslo pro hosta
18. června  14 až 16 hodin klub seniorů – vycházka do přírody  

(sraz před Domem u šraněk)
23. června  17 hodin – vernisáž výstavy PEL-MEL II – co se vystavovalo v galerijním 

roce 2014–2015
25. června  14 až 16 hodin klub seniorů – beseda v KMO Vítkovice     

(Kutuzovova 14, sraz před Domem u šraněk)
28. června 13.30 hodin – klub seniorů – bowling U Iny, Jeremenkova 15
  14.30 hodin – klub seniorů – návštěva KMO Vítkovice
Každý čtvrtek od 10 do 11 hodin cvičení pro seniory v Českém domě,  
Výstavní 113.
KONTAKTY:
Pavlína Nováčková 
tel.: 724 846 652 
e-mail: pnovackova@vitkovice.ostrava.cz
www: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/dum-u-sranek-1
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

DOSPĚLÝM
● Čeští vědci a jejich vynálezy

Česká věda formou zábavného a pouč-
ného komiksu vstoupila 1. června do pro-
stor knihovnické galerie a zůstane tam do 
31. července. 
● Kvíz čeští vědci...

Líbila se vám výstava Čeští vědci? Tak 
si hned otestujte, co vám z ní utkvělo 
v mozkových závitech. Čas máte do 30. 
června.
● Čtení pro potěšení

Pravidelné setkání s klubem seniorů nad 
novými zajímavými knížkami se bude konat 
ve čtvrtek 25. června od 14 do 15.30 hodin.

DĚTEM
● Všechny barvy duhy

Trocha barevné křídy, pár šikovných dět-
ských rukou a chodník před knihovnou se 
může změnit v duhový zázrak. Ten se ode-
hrál v úterý 2. června.
● Prima čtení: Kdo nevěří, ať tam běží
V knížkách Jiřího Žáčka je pořád co obje-

vovat a čemu se smát! Pojďme si spolu číst 
i malovat, a to v úterý 9. června od 14.30 
do 15.30 hodin.
● Čeští vědci: Kabaret vědy a techniky

Studenti VŠB připravili pokusy, při kte-
rých nebude nouze o výbuchy, kouřové 
efekty, bublání a další výbuchy! Nezapo-
meňte přijít ve středu 17. června v čase od 
10 do 11.30 hodin.
● Sovičky: O vlku a kůzlátkách

Přijďte si v pátek 19. června v době od 10 
do 11 hodin se svými předškoláky prohléd-
nout pěknou knížku, naučit se novou hru 
nebo písničku. 
● BOOKovka: Škola končí a je čas na 
prázdniny myslet zas

Odpoledne plné her, soutěží a překvape-
ní ve vítkovické knihovně. Středa 24. červ-
na, 13.30 až 15.00 hodin.

Vitkovicka štokrla 
s Davidem Moravcem

Komisi školství a kultury se povedl pa-
rádní gól: bývalý hokejista HC Vítkovice  
a současný trenér, komentátor a majitel ho-
kejové akademie David Moravec přijal po-
zvání na Vitkovickou štokrli, která se konala  
22. dubna v Domě u šraněk. Přítomnost slav-
ného hokejisty si nenechali ujít starosta Petr 

Dlabal a náměstek primátora Kamil Bednář 
ani oba místostarostové, Petr Kutěj a Leoš 
Koláček. David Moravec si v útočném pásmu 
kulturní referentky Pavlíny Nováčkové počínal 
velice obratně. Odpověděl na všechny otáz-
ky, které se týkaly jeho působení v HC Vít-
kovice, zavzpomínal na svůj dokonalý zlatý 
hattrick a olympijské hry v Naganu, poukázal 
ovšem i na málo diskutované téma uplatnění 
sportovců po ukončení kariéry. Po slovním 
„utkání“ následovalo společné fotografování 
a autogramiáda.

Text i foto: Pavlína Nováčková

Vycházka  
za církevní historií

Netradiční vycházka za vítkovickou církev-
ní historií se uskuteční v pondělí 15. června. 
Účastníci, kteří se před kostelem sv. Pavla 
potkají v 15 hodin, se dozvědí něco o tomto 
kostele, Husově sboru, kapličce sv. Floriána, 
židovské synagoze a mnoha jiných, možná 
dosud neznámých skutečnostech. Vycház-
kou občany provede kronikářka městského 
obvodu Pavlína Nováčková.

Foto: Petr ŠimčíkVýstava PEL-MEL II
Další galerijní rok uplynul jako voda  

a opět zde máme již tradiční ohlédnutí za 
všemi výstavami, které se v Domě u šra-
něk uskutečnily, tentokrát za období září 
2014 až červen 2015. Výstava nazvaná 
PEL-MEL, jejíž název podle slovníku ci-
zích slov představuje směsici, prezentu-
je všechny vystavovatele, kteří ochotně 
do Domu u šraněk zapůjčili svá díla nebo 
díla svých předků. Připomeneme si tak 
nálety na Vítkovice v letech 1944 a 1945, 
zrestaurované starožitné panenky Evy 
Bialkové, vítkovické divadelní ochotníky 
Závodního klubu Dolu Jeremenko, vítko-
vické živnostníky, fotografie z pozůstalos-
ti Terezie Richterové od Zdeňka Lasáka, 
patchwork Danuše Březinové a fotografie 
Romana Nedbala. Vernisáž se uskuteč-
ní dne 23. června v 17 hodin v Domě  
u šraněk.

Pavlína Nováčková
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Stupně vítězů
V sobotu 2. května se ve slovenské Staré Ľubovni konal mezinárodní 

turnaj v zápase ve volném stylu mládeže o Pohár primátora města Stará 
Ľubovňa. Na tomto turnaji zápasilo 92 zápasníků z 15 oddílů z Ukrajiny, 
Maďarska, ČR, Slovenska a Polska. Na Slovensko odcestovalo sedm  
vítkovických volnostylařů. Na druhém místě se ve věkové kategorii přípra-
vek ve váze do 29 kg umístil Max Bystroň. Třetí místa obsadili ve věkové 
kategorii přípravek ve váze do 48 kg Petr Grygerek a ve věkové kategorii 
žáků ve váze do 53 kg David Kopřiva. V soutěži družstev jsme skončili na 
šestém místě.

Foto: Vladimír Zíma
Roman Piskoř,

TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu, www.zapas-vitkovice.cz

V září loňského 
roku bylo na území 
vítkovického obvodu 
slavnostně otevřeno 
nové in-line hřiště, 
které nemá v naší 
zemi, a možná ani ve 
střední Evropě, kon-
kurenci. V minulosti 
zcela neudržované 
místo, kde stály roz-
padající se garáže, 

se proměnilo v moderní oplocený areál sloužící široké veřejnosti. 
A zkultivováno bylo i okolí, kudy vede venkovní in-line dráha s as-
faltovým povrchem, lemovaná lavičkami a obklopena stromy, keři  
i rostlinami, která je přístupna kdykoliv.  

Areál v hodnotě zhruba 42 milionů korun byl postaven v rámci 
projektu Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Budoucnost 
Vítkovic, většinu částky pokryla dotace Evropské unie. Cílem pro-
jektu bylo především oživení této dříve vyloučené lokality, což se 
podařilo. Multifunkční areál se stal velmi oblíbeným místem za-
čínajících bruslařů, ale i profesionálních borců. Své místo tu mají  
i rodiče s dětmi a také milovníci míčových sportů. 
Sportoviště U Cementárny

A co zde naleznete? Tři velmi kvalitní a celoročně přístupné  
in-line dráhy! Uvnitř oplocené části, která je pod kontrolou správ-
ce společnosti Sareza, jsou hned dvě dráhy – první s klopenými 
zatáčkami a mantinely, dlouhá 200 metrů, s mezinárodní akredita-
cí pro ostřílené bruslaře, a druhá rovná 400metrová s asfaltovým 
povrchem, která má akreditaci pro národní i mezinárodní soutěže 
a je vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé bruslaře. Ta je 
pak propojena i s in-line dráhou pokračující mimo oplocený areál. 

Délka třetího okruhu je 1 200 metrů, což znamená, že jde o zatím 
nejdelší dráhu v České republice. Uvnitř nejmenšího okruhu je po-
staveno několik menších travnatých hřišť po okraji a uprostřed je 
multifunkční hřiště pro míčové sporty. Díky házenkářským brankám 
a lajnování ke všem druhům sportů zde zázemí naleznou nejen 
házenkáři, ale i volejbalisté, tenisté nebo hráči nohejbalu. Síť lze 
zdarma zapůjčit u obsluhy areálu. Důležitou podmínkou však je, 
že se v době míčových her nebudou na malém okruhu pohybovat 
bruslaři. Ti mají vždy přednost. A příjemné zázemí na okraji oploce-
ného areálu je vytvořeno i pro rodiče s malými dětmi. 
Sportovat tu může každý

Sportovní areál U Cementárny je celoročně volně přístupný  
a neplatí se zde žádné vstupné ani jiné poplatky. Jediným ome-
zením je otevírací doba oploceného areálu. V zimním období, 
kdy in-line dráhy mohou využívat například běžkaři, je denně od 
pondělí do neděle otevřeno od 8 do 17 hodin. Od jara, letos od 
dubna, do podzimu se pak brány hřiště otevírají v 9 a zavírají ve  
21 hodin. V případě nepříznivého počasí se však může stát, že 
areál otevřen nebude. To lze zjistit na webových stránkách nebo 
u správce. Komu tato otevírací doba nevyhovuje, může využít 
in-line dráhu vyvedenou mimo oplocený areál, zde žádné časo-
vé omezení není. Návštěvníci jsou však povinni i tady dodržovat 
provozní řád areálu, samozřejmě je zakázáno poškozování věcí  
a majetku. A pozor! Na in-line drahách je zákaz jízdy na kole! Mo-
hou sem pouze bruslaři. 
Akce pro školy i veřejnost

V areálu probíhají nejrůznější soutěže, zábavné akce a závody, 
které pořádají školy, spřátelené týmy nebo rozličné sportovně za-
měřené subjekty. Podmínkou pořádání sportovních klání je nahlá-
šení akce správci nebo vedení společnosti Sareza a také fakt, že 
se zde nesmí vybírat vstupné ani jiné poplatky.                      - hal -

Foto: archiv Sareza

Jak doma pečovat o nemocného
Charita Ostrava zdarma nabízí možnost zúčastnit se semináře zaměřeného na 

péči o nemocného člověka v domácím prostředí. Dozvíte 
se, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivos-
tí, získáte informace ze zdravotní a sociální oblasti a také  
o možnostech získávání příspěvku na péči nebo o využívání 
kompenzačních pomůcek. Ty je možné zapůjčit v Charitní 
hospicové poradně. Kurz probíhá jednou měsíčně, nejbližší 
termín je 15. června od 14 hodin v budově Hospice sv. Lu-
káše, ulice Charvátská 8, Ostrava-Výškovice. 

Na školení se, prosím, přihlaste předem u Markéty Štěpá-
nové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: 
cho.hospicova.poradna@charita.cz. 

Šatník Charity Ostrava  
pro lidi v nouzi

Nová služba pro sociálně potřebné byla v květnu 
spuštěna ve Vítkovicích. Posláním Šatníku Charity 
Ostrava je shromažďování darovaného ošacení  
a obuvi a jeho předání lidem v nouzi. Materiální 
pomoc získají bezplatně na základě žádanky po-
tvrzené sociálním pracovníkem. Využijeme pán-
ské a dámské oděvy, ručníky a ložní prádlo, velmi 
potřebná je také obnošená, ale použitelná pánská 
a dámská obuv. Mimo stanovenou otevírací dobu 
je možné vše vložit v igelitovém obalu do červe-
ného sběrného kontejneru umístěného na parko-
višti za objektem šatníku v Jeremenkově ulici č. 8 
v Ostravě-Vítkovicích. 

Kontakty: Charita Ostrava, Šatník Charity Ost-
rava, Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava-Vítkovice,  
e-mail: cho.satnik@charita.cz, telefon: 553 034 
198, mobil: 603 247 707.

Otevírací doba: Po, Út, Čt 11 až 15 hodin, St 11 
až 17 hodin, Pá, So, Ne zavřeno.

Medailový Petr Grygerek (nahoře). 

Darujte nepotřebné věci potřebným lidem
Máte doma oblečení, boty, lůžkoviny a další věci do domácnosti, které již nepotřebujete 

a je vám líto je vyhodit? Přineste je do charitativního obchodu ADRA, kde budou věci 
rozdány lidem bez domova a lidem v hmotné nouzi, případně budou prodány a výtěžek 
poputuje na podporu dobrovolnictví u nemocných a opuštěných dětí a seniorů v Ostravě. 
Věci mohou lidé přinášet ve všední dny od 9 do 17 hodin do obchůdku v ulici Mírové 98/28 
ve Vítkovicích (vedle Vítkovické nemocnice). Podejte pomocnou ruku potřebným, kteří žijí 
přímo vedle vás. Info na tel. č.: 604 147 514.                               - kup -
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Komise školství a kultury při Radě MOb Vítkovice vás zve na

DĚTSKÝ DEN
Kdy: 5.června 2015 v 15.00 hodin

Kde: v sadě Jožky Jabůrkové

Co vás čeká:
Pro děti budou připraveny soutěže, 
zajímavé atrakce,  
malé odměny a vystoupení bublináře Boba.
Občerstvení zajištěno.
Děti vstup na akci pouze v doprovodu rodičů.

Komise školství a kultury při Radě MOb Vítkovice vás zvou na 

 

5.června 2015 v 15:00 hod. 

 

V sadě Jožky Jabůrkové 

 

Pro děti budou připraveny soutěže, zajímavé 
atrakce, malé odměny a vystoupení bublináře Boba. 

Občerstvení zajištěno. 

Děti vstup na akci pouze v doprovodu rodičů. 
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