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Umučené žití
V rámci oslav 70. výročí osvobození Ostravy od nacistické okupa-

ce zazní 9. dubna v 18 hodin v Domě u šraněk pásmo veršů vytvo-
řených během druhé světové války. Agáta Kravčíková z katedry dě-
jin umění Ostravské univerzity připomene pocity dělnictva a Lenka 
Faltýnková z ústavu slavistiky Masarykovy univerzity syrovou bolest 
polských básníků, Pavlína Nováčková představí výbor básní veliká-
nů české poezie a Martin Lokaj z vojenského historického spolku 
Věrni zůstaneme navlékne básnický háv vojákům na frontách.

Zápis do mateřských škol
V mateřských školách Prokopa Velikého 37, Obránců míru 71,  

Erbenova 23 a Kořenského 9 se bude ve dnech 8. a 9. dubna od 10 do  
15 hodin konat zápis dětí pro školní rok 2015/2016. Ve dvoutřídních 
mateřských školách rodinného typu s dětmi pracují kvalifikovaní uči-
telé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním, děti se mohou 
zapojit i do různých kroužků, účastnit se plavání, výletů, divadelních 
představení, besídek a dalších rozmanitých akcí. Mateřské školy Erbe-
nova, Prokopa Velikého a Obránců míru poskytují logopedickou péči.

Knihovna 
uzavřena

Ve dnech 
27. dubna až 
7. května bude 
vítkovická po-
bočka Knihovny 
města Ostravy 
z technických 
důvodů uzavře-
na. 

Vzpomínka  
na padlé

V rámci oslav 70. výročí osvobození Ostravy od na-
cistické okupace se 29. dubna v 16 hodin na vítkovic-
kém hřbitově uskuteční pietní akt s kladením věnce. 
Program připraví ZUŠ dr. Leoše Janáčka a o osvobo-
zování Vítkovic bude hovořit Jiří Francírek z Českého 
svazu bojovníků za svobodu.

- nov -

Vydává SMO ÚMOb Vítkovice

Rekonstruované domy v Zengrově ulici.

Slavení 
máje

Komise školství a kultury při Radě 
MOb Vítkovice zve občany na Slave-
ní máje, které se bude konat 30. dubna  
v 16 hodin. Místo konání a program budou 
zveřejněny na plakátech a webových strán-
kách úřadu www.vitkovice.ostrava.cz. 
                                                             - nov -

Zájezd pro seniory
Městský obvod Vítkovice, odbor sociálních věcí, ve spolupráci s klubem seniorů pořádá 23. dubna 

zájezd pro seniory z obvodu Vítkovice na jarní Floru Olomouc. Doprava je hrazena městským ob-
vodem. Vstupné pro seniory činí 80 korun, hradí je účastník. Sraz je v 6.45 hodin na parkovišti před 
radnicí městského obvodu Vítkovice. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 9. dubna, a to v kanceláři 
číslo 5 odboru sociálních věcí v ulici Zengrově 14 u vedoucí odboru sociálních věcí Danušky Bálikové 
nebo na telefonních číslech 599 453  227, 732 168 984.                      - bal -

Příjemné prožití nej-
krásnějších svátků 
jara přeje vedení 
radnice městského 
obvodu Vítkovice  
i redakce zpravoda-
je.
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„Zkušenosti z práce radního městského obvodu mi pomáhají ve funkci 
náměstka primátora,“ říká vítkovický zastupitel Kamil Bednář

Ukliďme Česko
V sobotu 18. 

dubna se usku-
teční druhý roč-
ník dobrovolnické 
akce Ukliďme 
Česko, který vy-
chází z meziná-
rodně osvědčené-
ho modelu Let‘s 
Do It! Tento typ 
úklidových akcí již 
proběhl úspěšně 
ve více než 100 
zemích za účasti 
9 milionů dobro-
volníků. Cílem je 
zapojit dobrovol-
níky, uklidit černé 
skládky a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a ne-
pořádku kolem nás. Připojíte se i vy?

Jak využívá zkušenos-
ti radního a zastupitele 
obvodu Ostrava-Vítko-
vice ve své nové funk-
ci náměstka primátora 
města Ostravy a jak by 
měla vypadat jeho další 
práce pro obvod i měs-
to? O tom jsme hovořili 
s náměstkem primátora 

Kamilem Bednářem, jehož jsme se zeptali  
i na letošní investice na území Ostravy.

„I přes nedostatek potřebných financí je 
jedním z hlavních úkolů města další rozví-
jení investic. Budeme klást zvýšený důraz 
na kvalitnější a pečlivější zpracování všech 
stupňů projektových dokumentací, jejichž 
úroveň a kvalita se v posledním období 
snížila, a na odbornou úroveň, pečlivost  
a přesnost při výkonu nasmlouvaných tech-
nických dozorů na stavbách zařazených 
v investičním rozpočtu Magistrátu města 
Ostravy. Převážně se zaměříme na akce, 
které jsou již realizovány, a dále na akce, 
které jsou zaměřeny na čerpání evropských 
dotací. Ve schváleném kapitálovém roz-
počtu města pro rok 2015 se jedná napří-
klad o dokončení investic v oblasti služeb 
pro obyvatelstvo. Jde například o druhou 
etapu rekonstrukce městského stadionu, 
o vítkovickou atletickou halu, dokončení in-
vestiční akce Vědecko-technologický park 
Ostrava a také plán rozvoje cyklostezek 
na celém území města. V oblasti sociál-
ních věcí se zaměřujeme na rekonstrukci 
domů pro seniory, které jsou příspěvkový-
mi organizacemi města. Jednou z hlavních 
součástí kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy je také průmyslové zajiště-
ní vodohospodářských staveb a veřejného 
osvětlení.“

Do jaké míry vám v nové funkci ná-
městka primátora pomáhají vaše zkuše-
nosti vítkovického radního a zastupitele?

„Od nástupu do funkce jsem se sezna-
moval s jednotlivými činnostmi náměstka 
primátora pro investice, útvaru hlavního 

architekta a stavebního řádu a „zabydlel“ 
jsem se velice rychle. K tomu mi pomoh-
ly i zkušenosti z práce radního městského 
obvodu, kde jsem se zabýval podobnou 
tematikou. Jako zastupitel a radní obvodu 
Vítkovice jsem využil znalostí statutu města 
Ostravy, zákona o obcích a znalosti proble-
matiky státní správy a samosprávy. Po ná-
stupu do funkce náměstka primátora jsem 
začal pracovat s investičním týmem na 
kapitálovém rozpočtu pro rok 2015. Velká 
část  investičních akcí již probíhala a letos 
bude dokončena a některé další investiční 
akce, například dopravní stavby, cyklostez-
sky, veřejné osvětlení, opravy kanalizací  
a vodovodů a další, budou letos zahájeny. 
Na úseku ÚHAMO a stavebního řádu jsme 
řešili ihned po nástupu do funkce problém 
módního domu Ostravica, kdy město při-
stoupilo k podání trestního oznámení na 
neznámého pachatele z důvodu obecného 
ohrožení a následně se rozběhla jednání 
s novým vlastníkem objektu. Jako náměs-
tek primátora získávám další zkušenosti 
v oblastech, kterým jsem se doposud ne-
věnoval, a to na útvaru hlavního architek-
ta a částečně stavebního řádu, a zároveň 
získávám přehled o povinnostech ostat-
ních náměstků a primátora. Každá z těchto 
činností mi rozšíří obzor a pomůže v práci 
zastupitele i předsedy bytové komise ve 
Vítkovicích.“ 

Čím se bytová komise obvodu Vítkovice  
v současnosti zabývá?

„Těch úkolů je samozřejmě víc, všechny 
jsou poměrně náročné. Je to dáno i tím, 
že vše, co se týká bytů, je velice citlivé 
a v zorném poli všech obyvatel obvodu. 
Jednou ze záležitostí, jimž se chceme  
v nadcházejícím období více věnovat, je 
dokončení výběru nájemníků pro funkce 
domovníků v jednotlivých domech. Pro-
jednáváme, jak by činnost domovníků 
měla vypadat, a snažíme se nastavit jas-
né parametry spolupráce mezi nimi a úřa-
dem. Ne ve všech domech však domov-
níci jsou, proto se budeme snažit jejich 

počet rozšířit. Například v nově zrekon-
struovaných domech chceme mít šikovné 
a schopné lidi, kteří se budou starat o to, 
aby se nájemníkům dobře bydlelo a aby 

dobře fungovala i komunikace s úřadem. 
Proto bude úkolem bytové komise vyti-
povávat osoby vhodné k výkonu funkce 
domovníka, což se nám podařilo například 
v domově pro seniory v Ocelářské ulici. 
Nezastávám názor, že by si domovníka 
měli vybírat nájemníci. Důvod je pros-
tý: pokud v domě bydlí více nepřizpůso-
bivých rodin, mohly by ze svého středu 
zvolit domovníka, který by sympatizoval  
s nimi a nehájil zájmy městského úřadu  
a slušných nájemníků.“ 

Mohou se zájemci o funkci domovníka 
bytové komisi přihlásit?

„Pokud by někdo měl o takový úkol zájem, 
bude vítán. Slušné lidi, kteří jsou ochotni dě-
lat něco navíc, ve Vítkovicích potřebujeme. 
Radnice nemůže mít přehled o tom, co se 
děje v jednotlivých domech. Domovník je 
styčná osoba, která s nájemníky projedná-
vá všechny záležitosti iniciované úřadem, 
a zároveň bytový odbor upozorňuje na to, 
co nájemníci potřebují. Hlídá stav budovy  
i bytů, informuje, pokud je v domě něco po-
škozeno, provádí odečty spotřebovaného 
tepla, teplé a studené vody, sleduje provoz 
domu i to, zda se někdo neoprávněně ne-
nastěhoval do volného bytu či zda nedošlo 
k vloupání, stará se o odklízení sněhu. Od-
měnou za jeho služby je sleva na nájem-
ném.“                                                         - gl -

Videozáznamy  
jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva městského obvodu Vítkovice 
mohou občané sledovat také z videozáznamu umís-
těného na webových stránkách obvodu. „Zasedání 
zastupitelstva jsou veřejná, proto jsme se rozhodli 
tato jednání zpřístupnit co největšímu počtu občanů. 
Připojili jsme se tedy k radnicím, které využívají sou-
dobou techniku, a březnové zasedání bylo prvním,  
z něhož byl zvukový i obrazový záznam pořízen,“ 
informuje starosta Petr Dlabal. „Domníváme se, že 
tento krok by mohl zkvalitnit i práci zastupitelů, kteří 
by si měli uvědomit, že nyní může jejich vystoupení 
na zastupitelstvu kdokoliv kdykoliv zhlédnout. Kromě 
záznamů jednání zastupitelstva se v budoucnu chys-
táme zachycovat i významné společenské a kulturní 
akce, které pořádáme, aby dění v obvodu bylo zazna-
menáno i vizuálně prostřednictvím internetu.“

Městský obvod Vítkovice má svůj vlastní ka-
nál YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UC1QBBsYpOip1hhc_9yYqPgw.



Slovo starosty

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití.                     
Josef Čapek
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Vážení čtenáři,
mohu vás ujistit, že bezpečnost Vítkovic 
neřešíme jen v měsíci, jenž je synonymem 
bezpečnosti, ale v průběhu celého roku. 
Představitelé obvodu se pravidelně setká-
vají se zástupci Policie ČR i Městské poli-
cie Ostrava a řeší možnosti, jak bezpečnost  
v našem obvodu co nejvíce posílit. 

Jedním z opatření je i stanovení okrská-
řů pro jednotlivé úseky tak, aby lidé „své“ 
strážníky znali, měli k nim důvěru a obrace-
li se na ně se svými starostmi a požadavky. 
Je pravda, že v poslední době lidé stále čas-
těji volají po posílení bezpečnosti v obvodu, 
poukazují na to, že takzvané ubytovny při-
vádějí do Vítkovic mnoho nepřizpůsobivých 
občanů, kteří se následně negativním způ-
sobem podílejí na atmosféře v ulicích. Ta 
je bohužel v některých lokalitách opravdu 
nepříznivá. Je třeba apelovat na poslan-
ce, aby zákony byly upraveny tak, aby se 
slušní občané ve svém městě nemuseli bát 
bydlet. Aby houfné stěhování sociálně sla-
bých neznamenalo na jedné straně zdroj 
nekalých příjmů majitelů soukromých ob-
jektů, kteří podle zákona mohou ve svých 
ubytovnách ubytovat kohokoliv na jakkoliv 
dlouhou dobu, a na druhé straně bylo čer-
nou můrou pro ostatní občany. Nepovažuji 
za správnou povinnost udělit trvalý pobyt 
komukoliv, kdo na úřad přinese nájemní 
smlouvu. Nechejme se inspirovat zahra-
ničím, kde mají takové situace mnohem 
lépe ošetřeny. Například ve Švýcarsku 
dostane žadatel trvalý pobyt až po dvou 
letech takzvané zkušební doby, kdy musí 

prokázat, že je platným občanem, který  
v místě nového bydliště udržuje pořádek 
a svým chováním neobtěžuje své okolí. 
Nemyslím, že i v případě České republiky 
by muselo jít o dvouletou lhůtu, ale úpra-
va zákona o získávání trvalého pobytu by 
podle mě měla patřit k prioritám našich zá-
konodárců. Nejde totiž jen o problém radnic  
v Ostravě, ale v celé České republice. 

Bezpečnost v obvodu má rozhodně více 
aspektů. Jedním z nich je například dodr-
žování vyhlášky o zákazu požívání alko-
holu na veřejných prostranstvích. Strážníci 
městské policie sice každý měsíc udělí ně-
kolik pokut za její porušování, ale protože 
hříšníci jsou většinou lidé bez příjmu, po-
kuta nakonec není uhrazena. Takže snaha 
strážníků i pracovnic úřadu, které musejí 
tyto lidi předvolat a přestupek s nimi pro-
jednat, vyjde vniveč. A tady se dostáváme  
k dalšímu problému. Občané bohužel 
mívají poměrně často pocit, že policisté  
a strážníci měří takzvaně dvojím metrem. Že  
u zjevně nepřizpůsobivého problematic-
kého jedince se spokojí jen s napomenu-
tím a občana, který je evidentně schopen  
a ochoten pokutu v případě svého pochy-
bení zaplatit, pokutují. Lidé pak mají dojem, 
že policie neodvádí svou práci tak, jak by 
měla, ztrácejí víru ve spravedlnost, zdá se 
jim, že se jich nikdo nezastane. Z toho pak 
pramení i bohužel poněkud ambivalentní 
vztah občanů ke strážcům zákona. Myslím, 
že je načase začít s tím něco dělat.

S bezpečím v obvodu úzce souvisí i ce-
loplošný zákaz hracích automatů na úze-
mí obvodu. Minulé zastupitelstvo odsou-
hlasilo, že ve Vítkovicích herní automaty 
nechceme, nicméně magistrát doporučil, 
aby všechny obvody do konce června zno-

vu zvážily, zda na 
svém území budou 
místa s výherními 
hracími automaty 
tolerovat, nebo ne. 
Proto budeme se 
zastupiteli o této 
otázce dodatečně 
jednat, předpoklá-
dám však, že pů-
vodní rozhodnutí se 
nezmění a pro Vítkovice bude i nadále platit 
celoplošný zákaz. Jedním z hlavních důvo-
dů je totiž eliminování kriminality v ulicích 
obvodu.

S bezpečností souvisí i veřejný pořádek. 
S jeho udržováním se ve Vítkovicích potý-
káme neustále. Často se stává, že naše 
úklidová četa jeden den vyčistí chodník  
a odklidí nepořádek do kontejneru, druhý 
den ráno je kontejner vysypaný zpět na uli-
ci. Děje se to v různých lokalitách a mezi 
lidmi, kteří oceňují uklizené ulice, to vzbu-
zuje značnou nevoli. Apelovat na jedince, 
kteří se vysypáváním kontejnerů a znečiš-
ťováním ulic baví, je házením hrachu na 
stěnu, proto je třeba posílit veškerá mož-
ná opatření. I v tom s námi samozřejmě 
spolupracují policisté a strážníci, kteří nás 
například upozorňují na zakládání černých 
skládek. Ostatně, v obvodu je umístěno  
i několik fotopastí, které podobné aktivity 
zaznamenávají. Prostě nezbývá než dělat 
maximum pro to, aby slušnost neustupova-
la bezohlednosti a aby se řádní obyvatelé 
obvodu nemuseli cítit v nevýhodě oproti 
lidem, jimž v podstatě na ničem nezáleží.

Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

–  Zastupitelstvo MOb Vítkovice rozhodlo o uzavření dohod  
o prominutí dluhů vzniklých nezaplacením poplatků a úroků 
z prodlení s nájemníky obecních bytů, kteří své dluhy z pronájmu 
bytů včetně služeb spojených s jejich užíváním a soudních 
poplatků uhradí zcela v období od 1. dubna 2015 do 31. července 
2015 a výše pohledávky poplatků a úroků z prodlení přesáhne  
20 tisíc korun v každém jednotlivém případě. Pohledávky 
poplatků a úroků z prodlení budou promíjeny individuálně podle 
pořadí úhrad jednotlivými dlužníky.

–  Rozhodnutí Zastupitelstva MOb Vítkovice o prominutí pohledá- 
vek poplatků a úroků z prodlení bude po uplynutí určeného 
období konkretizováno dodatečným předložením seznamu 
dlužníků a částek poplatků a úroků z prodlení ke schválení 
opatření v práci s pohledávkami v Zastupitelstvu městského 
obvodu Vítkovice.

–  Pohledávky poplatků a úroků z prodlení budou promíjeny 
pouze nájemcům obecních bytů, kteří své dluhy z pronájmu 
bytů, včetně služeb poskytovaných s užíváním bytu a soudních 
poplatků, uhradí zcela v daném období.

–  Prominutí poplatků a úroků z prodlení bude provedeno jak  
u dosud nežalovaných pohledávek, tak i pohledávek právně 
zajištěných a žalovaných.

–  U dlužníků, kteří mají uzavřenou dohodu o splátkách závazků, je 

podmínkou prominutí poplatků a úroků z prodlení úplné uhrazení 
celého zůstatku dluhu v určeném období.

–  Rozhodnutí o prominutí poplatků a úroků z prodlení se netýká 
dlužníků, jejichž závazek vůči MOb Vítkovice k 1. dubnu 2015 
tvoří pouze poplatky a úroky z prodlení, dlužníků, u nichž úhrada 
dluhů bude provedena pouze zápočtem přeplatku z vyúčtování 
služeb spojených s užíváním bytu za rok 2014 a dlužníků, 
kteří budou mít evidovány dluhy jen v období od 1. dubna do  
31. července 2015.

–  U dlužníka, kterému již byly prominuty poplatky a úroky z prodlení 
v roce 2014 při stejném opatření jednorázového prominutí 
poplatků a úroků z prodlení, bude v roce 2015 v případě 
úhrady všech dluhů ve stanoveném období prominuto pouze  
50 procent objemu poplatků a úroků z prodlení.

–  Tyto zásady budou zveřejněny způsobem v místě obvyklým,  
tj. Zpravodajem městského obvodu Vítkovice, vyvěšením na 
úřední desce a na internetových stránkách MOb Vítkovice – 
www.vitkovice.ostrava.cz.

–  Zbylé nežalované pohledávky z nájmu bytů po tomto opatření  
(s výjimkou pohledávek malého rozsahu) budou předány 
k soudnímu vymáhání odborem KSDaB do konce roku 2015.
Ve Vítkovicích dne 9. března 2015   

Petr Dlabal, starosta

Zásady Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice pro prominutí 
pohledávek poplatků a úroků z prodlení nájemcům obecních bytů  
ve Vítkovicích v období od 1. dubna 2015 do 31. července 2015
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Ze života našich škol

Karneval  
ve školce

V únoru se ve všech střediscích provozo-
vaných Charitou Ostrava konaly dny ote-
vřených dveří. Ve Vítkovicích se nachází 
celkem šest středisek: Poradna Charity Os-
trava; Charitní středisko sv. Lucie – starto-
vací byty, tréninkové prostory; Charitní dům 
sv. Františka – azylový dům, noclehárna;  
Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům 
pro matky s dětmi, ředitelství Charity Ostra-
va – dobrovolnické centrum a Charitní dům 
sv. Benedikta Labre – nízkoprahové denní 
centrum.  

Právě poslední jmenované centrum, které 
se k  únorové oslavě 24 let existence Cha-
rity Ostrava připojilo, je velice specifické. 
Původně sídlilo ve farní budově Husova 
sboru v ulici Lidické 54. „Začínali jsme s pár 
lidmi v roce 2004 výdejem polévek,“ říká 
Ivo Křížka, vedoucí centra. Kapacita fary 
brzy přestala stačit a nízkoprahové cen- 
trum se přestěhovalo do budovy Husova 
sboru, kterou Církev československá husit-
ská Charitě Ostrava v roce 2010 prodala.  
V nízkoprahovém centru poskytuje Charita 

Ostrava několik okruhů služeb. Předně po-
máhá osobám bez přístřeší a v nepříznivé 
sociální situaci. V centru jim zajistí základ-
ní hygienu, stravu nebo pomohou s jinými 
běžnými záležitostmi. Jde o tzv. ambulantní 
formu poskytování sociální služby. „Když 
jsou mrazy, zajišťujeme i možnost přespá-
ní,“ doplňuje vedoucí centra. „Lidem, kteří 
si chtějí nechat pomoci, poskytujeme také 
sociální služby, které plánujeme individuál-
ně,“ dodává. Kromě těchto služeb poskytu-
je centrum také fakultativní služby ve formě 
poskytnutí šatstva či vyprání oděvů. 

Jaká jsou pravidla pro poskytnutí slu-
žeb nízkoprahového centra? „Máme tři 
kritéria. Zájemce o službu musí být oso-
bou bez domova, musí být zdravý, jelikož 
neposkytujeme zdravotní péči, a musí být 
ochoten dodržovat řád služby,“ vypočítává 
Ivo Křížka. Lidem ztraceným ve vlastním 
životě je tu k dispozici pět zaměstnan-
ců. „Denně sem dorazí až 50 lidí, v zim-
ních měsících je jich samozřejmě více.  
V roce 2014 jsme tu měli asi 630 uživatelů 

služby.“ Centrum má letní a zimní režim.  
„V zimě je to spíše o naplňování fyzických 
potřeb, v létě se snažíme nabízet skupi-
nové aktivity.“ Práce v oblasti plné soci-
álně patologických jevů není procházka 
růžovým sadem. Sociální pracovníci jsou 
pod neustálým tlakem. „Mnozí lidé, kte-
ří přicházejí, již nemají sociální návyky, 
jsou nevyzpytatelní,“ podotýká Ivo Křížka, 
podle kterého se za posledních zhruba 
15 let proměnila i skladba lidí bez domo-
va. „Dříve to byli opravdu bezdomovci  
a alkoholici ve středním věku, dnes jsou to 
lidé mladí nebo naopak dost staří, mnohdy 
se jedná o lidi závislé na návykových lát-
kách,“ konstatuje. Centrum nepůsobí jako 
osamělý ostrůvek v moři sociálních přípa-
dů. „Spolupracujeme s Armádou spásy 
i jinými subjekty, dotačně nám pomáhá  
i Magistrát města Ostravy. Jinak by to ne-
šlo, ve spolupráci se dá více věcí dokázat. 
A všichni máme jeden cíl. Tím je pomoc 
lidem v nouzi,“ uzavírá povídání.

Pavlína Nováčková

Již tradičně připravily paní učitelky ve 
všech vítkovických mateřských školách pro 
děti karneval. Rodiče byli tentokrát zvlášť 
nápadití a připravili dětem nádherné kostý-
my. Celé dopoledne se neslo v duchu ra-
dosti, soutěží, tanců a her. 

Jana Smutná

Zlato na taneční soutěži 
Talent Awards 

V Národním domě ve Frýdku-Místku se 7. března usku-
tečnil již osmý ročník postupové mezinárodní soutěže Ta-
lent Awards 2015. Zúčastnily se jí nejen amatérské taneční 
skupiny a sólisté všech věkových kategorií, ale i profesio-
nálové ve svém oboru, a to z České republiky i zahraničí. 

ZŠ Šalounovu reprezentovala v orientálních tancích sku-
pina Callista (M. Oračková, S. Čonková, I. Čonková), která 
má za sebou nemalé úspěchy a působí na půdě školy pod 
vedením Bohumily Nádvorníkové již šestým rokem. Pro děvčata to byla veliká výzva, neboť 
se soutěže takových rozměrů zúčastnila poprvé. A jak to všechno dopadlo? Porota ohod-
notila skupinu Callista nejvyšším možným uznáním a děvčata si tak za svou prezentaci 
drum sola Kouzelné šátky odvezla další cennou trofej v podobě zlaté medaile. Jen stěží se 

podařilo zadržet slzy štěstí, radosti a dojetí.  
Vyvrcholením této soutěže bude 25. dubna slavnostní 

galavečer v KD Mlejn v Praze-Stodůlkách, kde se před-
vedou vítězové jednotlivých uměleckých oborů a pře-
vezmou svá ocenění. 

Foto: Jaromír Konečný
Bohumila Nádvorníková,  

vedoucí taneční skupiny Callista ZŠ Šalounova

V deštivém dopoledni byla  
11. března slavnostně znovuodha-
lena pamětní busta vítkovického 
rodáka Karola Šmidkeho, hrdiny 
protifašistického odboje, jednoho 
z organizátorů Slovenského národ-
ního povstání, předsedy Slovenské 
národní rady a do začátku 50. let, 
kdy jej zasáhla smrt, také aktivního 
politika.

Busta byla vandaly poškozena,  
a proto podrobena pečlivému re-
staurátorskému zásahu akademic-
kého sochaře Miroslava Rybičky. 
Po roce práce ji mohl starosta měst-

ského obvodu Petr Dlabal za přítomnosti 
akademického sochaře Miroslava Rybič-
ky, Šmidkeho vnučky Tatiany Štibranyiové 
a předsedy okresního výboru KSČM Old-
řicha Jakubka znovu slavnostně odhalit. 
Šmidkeho vnučka přiblížila politikovu po-
vahu a urputnost, s jakou se držel na svě-
tě: „Dědeček byl ze čtrnácti dětí, přežily jen 
dvě, protože krevní skupiny rodičů nebyly kompatibilní. Když se 
dědeček narodil, bylo to v zimě, nejevil známky života. Tak jej po-
ložili do okna na mráz a on se nadechl a rozplakal.“ Akademický 
sochař Rybička zase popisoval technologie, které během oprav 
využíval, a starosta Petr Dlabal i Oldřich Jakubek vyzdvihli jeho 
přínos k obnovení samostatného československého státu.

Foto a text: Pavlína Nováčková

Nízkoprahové centrum Benedikta Labre

Znovuodhalení pamětní busty Karola Šmidkeho
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Stolařská dílna: +420 731 625 850;  
e-mail: stolari@alexandr.charita.cz
Textilní dílna: +420 731 625 849; e-mail: 
textil@alexandr.charita.cz
Keramická dílna: +420 732 241 098;  
e-mail: info@alexandr.charita.cz
Separace odpadu: +420 731 625 843;  
e-mail: ivan.zbytovsky@alexandr.charita.cz
Zpracování plastů: +420 731 625 841; 
e-mail: marek.folwarczny@alexandr.cha-
rita.cz

V chráněných dílnách Charity  
sv. Alexandra vznikají krásné výrobky

V Mírové ulici 98/18 v Ostravě-Vítkovicích je od poloviny 
března otevřen obchod organizace ADRA. Jde o charitativní 
obchod, jehož součástí je také sociální šatník pro sociálně sla-
bé občany. 

„Lidé sem mohou přinášet nové i použité oblečení, kerami-
ku, hračky, knihy a další funkční a nezničené potřeby pro do-
mácnost, které již nepotřebují,“ říká Zuzana Kuperová. „Prode-
jem těchto věcí zajistí ADRA rozvoj dobrovolnických programů 
u osamělých a nemocných seniorů, dětí a osob s postižením 
v Ostravě. Každý, kdo zde nakoupí, udělá radost nejen sobě, 
ale potažmo i druhým, těm potřebným. Otevírací doba pro pří-
jem i podej věcí je od pondělí do čtvrtka vždy od devíti do sedm-
nácti hodin. Lidé pobírající podporu v hmotné nouzi si zde mo-

hou jednou měsíčně vybrat pět kusů oblečení na osobu, které 
jim bude poskytnuto zdarma. Tento sociální šatník bude otevřen 
vždy v pátek od devíti do patnácti hodin. Těm, kteří nechtějí, 
nebo nemohou darovat či nakoupit věci v obchůdku, nabízí dob-
rovolnické centrum i další možnosti, jak pomáhat konkrétním 
lidem v našem městě. Každý může přiložit ruku k dílu při třídění 
a prodeji oblečení pro charitativní ochod nebo se stát dobrovol-
níkem-společníkem u seniorů, dětí či osob s postižením.“ 

Dobrovolnické centrum ADRA má v pomáhání v regionu 
dlouholetou tradici. Obdobné obchody již úspěšně fungují ve 
Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Havířově a Karviné. 
Právě tyto obchůdky jsou důkazem, že pomáhat druhým může 
opravdu každý. 

Jen málokdo ví, že když potřebuje police 
na míru, skříň nebo třeba i zahradní pergo-
lu, že si vše může objednat v chráněných 
dílnách Charity sv. Alexandra v Ostra- 
vě-Kunčičkách. A je to škoda… Chráněné 

dílny v Charitě 
sv. Alexandra 
fungují již 15 let 
a pracuje zde 
55 lidí s různým 
zdravotním po-
stižením. Tito 
lidé jsou pod 
vedením zkuše-
ných odborníků 
schopni vyrobit 

velmi kvalitní a krásné věci, a to z nejrůz-
nějších materiálů. Navíc zákazníci těchto 
dílen přispívají na dobrou věc – podporují 
zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním… 

„Asi nejvíce nám lidé mohou pomoci tím, 
že budou využívat naše dílny a kupovat 
naše výrobky,“ vysvětluje Marek Folwarcz- 
ny, manažer chráněných dílen Charity 
sv. Alexandra. „Máme zde opravdu velmi 
schopné a šikovné pracanty, kteří navzdo-
ry svému zdravotnímu omezení pracují 
s láskou a pečlivě. Vím, že dnes je v módě 
vyrazit do obchodního domu a tam koupit 
nábytek v akci. Tomu my nemůžeme kon-
kurovat, neděláme sériovou výrobu, jen 
kusovou. Ale umíme být velmi originální  
a dokážeme splnit mnohé požadavky. 
Ceny typických výrobků, jako jsou psací 
stoly, kancelářské police a podobně, jsou 
na srovnatelné úrovni s jinými stolařskými 
firmami nebo zbožím z obchodních center, 
ovšem originální výrobky na míru ze spe-
ciálních materiálů jsou samozřejmě dražší. 
Běžně se setkáváme s tím, že na různých 
prodejních akcích, farmářských trzích a jar-
marcích naše výrobky vzbuzují obdiv a lidé 
o ně mají zájem. Vůbec je ale nenapadne, 
že je mohou koupit nebo si nechat vyrobit 
v charitě. To je největší problém. Člověk, 
když potřebuje nové vybavení bytu, nehle-
dá charitu, ale stolaře nebo obchod s ná-
bytkem. Byli bychom rádi, kdyby si lidé uvě-
domili, že pokud si objednají nás, pomohou 
tím zároveň i dobré věci. Nemůžeme done-
konečna vyhlašovat sbírková konta, těch 
je dnes opravdu mnoho, nemůžeme stále 

chtít po lidech, aby nám poskytovali dary. 
Chtěli bychom jim za jejich peníze vyrobit 
žádaný výrobek s očekávanou užitnou hod-
notou. V případě chráněných dílen už je to 
něco za něco. A to je cesta, kterou bychom 
chtěli jít.“

V Charitě sv. Alexandra jsou celkem čty-
ři chráněné dílny – stolařská, textilní, dílna 
na zpracování elektroodpadu a dílna na 
zpracování plastu. Jako doplňkový sorti-
ment jsou tu vyráběny výrobky z kerami-
ky a kůže a šperky. „Jsme schopni lidem 
zajistit hned několik služeb najednou. Od 
výroby nábytku na míru přes rozebrání 
staré televize až po ušití bytového textilu  
a dodání drobných výrobků. Naše dílny jsou 
veřejně přístupné a kdokoli se k nám může 
přijít třeba jen podívat, co tu vlastně dělá-
me. Vítáme každého. A pokud má někdo 
vážný zájem, jsme schopni na místě pro-
brat veškeré požadavky, zajistit kalkulaci  
a domluvit se i na materiálu, nebo přijede-
me rovnou k zákazníkovi, kde vše vyměříme  
a domluvíme se,“ pokračuje pan Folwarczny. 

Ve stolařské dílně se kromě nábytku vy-
rábějí i pergoly, přístřešky, altánky, ploty 
a podobné venkovní stavby. A materiál  
si zákazník může vybrat od lamina přes 
masiv až po specifické dřeviny. Stejně tak 
i zaměstnankyně textilní dílny jsou schopné 
ušít jakékoli bytové doplňky, polštáře, po-
vlečení, prostírání, dekorace a výjimečně  
i oděvy. Dělají se tu i opravy oděvů, spacáků, 
batohů, bund a dalších. „Dílna na elektrood-
pad pak sídlí v areálu OZO Ostrava a pracu-
je tam zhruba 25 našich zaměstnanců, kteří  
z 90 procent třídí staré vyřazené televize. To 
znamená, že je rozebírají na jednotlivé sou-
částky – sklo, plast, kov, drahé kovy, dráty. 
Vše roztřídí tak, aby separovaná surovina 
byla znovu využitelná. V dílně na zpracová-
ní plastů děláme plastové drtě. Naši pracov-
níci musejí odborně roztřídit plastový odpad 
podle chemického složení a pak ho drtí. 
Drtě, z nichž se vyrábí většina moderních 
plastových výrobků, následně prodáváme. 
Nejekonomičtější jsou pro nás plastová víč-
ka, jde o materiál, o který je největší zájem. 
Vítáme proto jakékoli sbírky plastových ví-
ček. Pro lidi to není zas takový problém  
a nám získané peníze, které si naši zaměst-
nanci poctivě vydělají, pomohou udržet 
chod těchto chráněných dílen. Snažíme se 

naše ceny udržovat tak, abychom byli kon-
kurenceschopní, ale vzhledem k tomu, že 
většinou jde opravdu o pečlivou ruční práci, 
nejsou všechny naše ceny ty nejnižší. Zá-
roveň však víme, že nemůžeme u každého 
výrobku chtít, aby nám jeho skutečnou cenu 
zaplatil zákazník. Jsou však lidé, kteří chtějí 
originalitu a jsou ochotni za ni zaplatit a jdou 

právě k nám jen proto, že ví, že odvedeme 
dobrou práci a peníze půjdou na dobrou 
věc, to je na podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. Prostě neřeší cenu 
a akceptují skutečné náklady a neobíhají 
jiná stolařství, aby cenu srazili,“ dodává na 
závěr manažer chráněných dílen.  

Kromě chráněných dílen funguje v Chari-
tě sv. Alexandra také chráněné bydlení, kte-
ré nyní využívá devět osob trpících převáž-
ně schizofrenií. Ti jsou zde vedeni k tomu, 
aby se po návratu z léčeben a nemocnic co 
nejvíce osamostatnili. Musí si sami uklízet, 
vařit, prát a zvládat vše jako jiní lidé. Chari-
ta provozuje i poradnu, která je od nového 
roku přemístěna z Ostravy-Vítkovic na ulici 
Fr. Formana 13 v Ostravě-Dubině.

www.charita-sv-alexandra.cz

Lenka Hatlapatková

POMÁHAT MŮŽETE I TÍM, ŽE SE HEZKY OBLÉKNETE
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Knihovna pro vás

Duben 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.
Do 30. dubna pokračuje výstava Danuše Březinové Patchwork, 5. května se bude konat 
vernisáž k výstavě fotografií Romana Nedbala Ostrava syrová.
  2. dubna  14–16 hodin klub seniorů – Putování po Vratislavi  

(přednáší Pavlína Nováčková)
  9. dubna  16 hodin klub seniorů – Vycházka do Gongu (sraz ve 14 hodin  

před Domem u šraněk) 
18 hodin Umučené žití – pásmo veršů z druhé světové války.  
Čtou a přednášejí Agáta Kravčíková, Lenka Faltýnková,  
Pavlína Nováčková, Martin Lokaj

16. dubna 14–16 hodin klub seniorů – Křeslo pro hosta
22. dubna  16 hodin Vitkovicka štokrla s bývalým hokejistou HC Vítkovice  

Davidem Moravcem
23. dubna  14–16 hodin klub seniorů – Zájezd na Floru Olomouc  

(více informací u Danušky Bálikové, tel. č.: 599 453 227,  
nebo Marie Kutějové, tel. č.: 732 168 984)

30. dubna 16 hodin Slavení májky (více informací na webu úřadu)
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
● Romano suno – Romský sen  

Výstava literárních a výtvarných prací 
romsky mluvících dětí potrvá do 30. dub-
na. Veřejné čtení vítězných literárních prací 
v češtině a romštině  pod vedením spiso-
vatelky Ivety Kokyové a Máši Bořkovcové 
z Nové školy Praha se bude konat ve stře-
du 22. dubna od 10 do 11 hodin.
● Barokní architektura v Čechách

Náš výlet po významných barokních 
památkách ukončíme s architekty J. B. 
Santini-Aichlem a K. I. Dientzenhoferem 
ve středy 1. a 15. dubna v čase od 13 do  
14 hodin.
● Koncert pohádkových a muzikálo-
vých melodií

Žáci a studenti ZUŠ dr. Leoše Janáčka 
připravili hity z českých pohádek a světo-
vých muzikálů. 

Úterý 7. dubna od 16 do 17 hodin.
● Autisté v knihovně

Odborní přednášející i rodiče autistických 
dětí seznámí s fenoménem autismu i s pro-
blematikou výchovy takto postižených je-
dinců a jejich začleňováním do společnosti.  
Pátek 3. dubna 
11–13 hodin Řešení problémového chová-
ní z pohledu ABA. (Mgr. Petra Doleželová)
13–15 hodin Autismus – jak to vidím já! 
(Mgr. Markéta Jandeková)
15–16 hodin  Učíme se rádi! Prezentace 
úloh pro děti s PAS
16 –17 hodin  Život s dítětem s PAS (Jiří 
Sekros)

DĚTEM
● Jarní kvízování

Kvízy a hádanky pro zvídavé hlavičky na 
téma jaro a Velikonoce – po celý měsíc bě-
hem půjčování. 
● Prima čtení

Hravé čtení, to nic není. Tentokrát i ma-
lování! Čtení z knížky Jiřího Žáčka Aprílo-
vá škola a další zábavné aktivity v úterý  
16. dubna od 14.30 do 15.30 hodin.
●  Sovičky – klub pro rodiče s dětmi do 

5 let
Veselé povídání s básničkami, říkadly, 

pohybovými činnostmi a společnou vý-
tvarnou dílničkou. Připravena bude také 
nabídka odborné literatury pro rodiče, a to  
v pátek 24. dubna od 10 do 11 hodin.
● Kašpárek Pimprle na cestách!

Proveďte kašpárka po vítkovických za-
jímavostech! Komentovaná procházka  
s paní Lenkou Kocierzovou se koná v úte-
rý 24. března od 14 do 15 hodin.
● Šťastnou cestu!

Přijďte se s kašpárkem rozloučit před 
jeho návratem do Itálie a zapojte se do vý-
tvarné dílny!

Čtvrtek 26. března od 14.30 do 15.30 
hodin.

27. dubna až 7. května
POBOČKA Z TECHNICKÝCH  

DŮVODŮ UZAVŘENA

Ostrava syrová
Ostravský fotograf a patriot Roman Ne-

dbal měl odjakživa vztah k ocelově chlad-
nému srdci republiky a miloval jeho čer-
nočerný pohled hornické přítomnosti. Pro-
měnu Ostravy zachycuje na svých fotogra-
fiích, které nejvíce dýchají okamžikovostí  
a citovou upřímností. Vernisáž se usku-
teční v úterý 5. května v Domě u šraněk  
v 17 hodin.                                            - nov -

Před vstupem do knihovny se pro kočárky nedá 
hnout a zevnitř se rozléhá dětský smích, žvatlání  
a chvílemi také nějaký ten pláč. To začalo další sezení 
klubu Sovičky, kde se pod taktovkou paní knihovnice 
setkávají maminky z blízkého okolí, aby se jejich děti 
naučily něco nového a zajímavého. Caparti ve věku 
od tří do pěti let ještě nejsou náruživými čtenáři, přes-
to se i pro ně v knihovně najde zajímavé vyžití. Vždyť 
knížek plných her a hříček, případně výchovných rad, 
je tu dost. Děti i rodiče si tu zkrátka užijí plno legrace. 

Malému Matyášovi zachutnalo tyčinkové lepidlo, 
kterým měl původně slepovat jednotlivé části papí-
rové sovičky, Anetka se drží maminky za ruku a jako akrobatka se prochází po nízkých 
dřevěných židličkách a Honzík si nedá poručit a pronikavou fistulí pořád dokola opakuje 
čerstvě nacvičenou básničku. No, zkrátka boží dopuštění. Jenže malé děti se učí a rozvíjejí 
každou nově nabytou dovedností, a tak si maminky soví dýchánky vesměs chválí. A co vy? 
Nechcete se k nám přidat? 

Setkávání  
generací při hudbě 

Cyklus Setkávání generací při hudbě 
pokračuje. Další koncert, který pořádá 
ZUŠ dr. Leoše Janáčka ve spolupráci 
s vítkovickou pobočkou Knihovny města 
Ostravy, se uskuteční 20. dubna v 16.30 
hodin v KMO Vítkovice.

- nov -

Sovičky, klub pro předškolní dětičky
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Baví tě házet míčem? Zkus házenou!

Odešla legenda vítkovického hokeje a dlouholetý 
spolupracovník vítkovického zpravodaje

V pátek 20. března 2015 zemřel ve věku 
77 let slavný československý gólman Jo-
sef Mikoláš, mistr Evropy 1961, vicemi-
str světa 1961, bronzový medailista MS 
1963 a mnohonásobný reprezentant, kte-
rý za Vítkovice hrál v letech 1956 až 1965  
a 1968 až 1970. Dres jednoho z nejlepších 
brankářů historie československého hokeje 
visí od listopadu 2008 pod stropem ČEZ Aré-

ny a připomíná hráčům i fanouškům vítkovického hokeje muže  
s odvážným a zároveň laskavým srdcem, gólmana, který se i těm 
nejtvrdším střelám stavěl do cesty bez ochranné masky. Životní 
osudy tohoto skromného člověka a dříče, který dokázal kombi-

novat vrcholový sport s hornickou profesí, zaujaly i Otu Pavla, 
jenž mu ve své knize Plná bedna šampaňského věnoval povídku 
Brankář. Josef Mikoláš žil sportem i po ukončení brankářské ka-
riéry a působil jako sportovní novinář. V této roli dlouhá léta spo-
lupracoval i s redakcí Zpravodaje městského obvodu Vítkovice,  
k jehož vydávání svými články pravidelně přispíval až do roku 
2012. V pátek 20. března 2015 navždy utichly klávesy jeho psa-
cího stroje a Josef Mikoláš se zařadil do 
početného týmu hvězd hokejového nebe. 
Možná tam s Otou Pavlem otevřel bednu 
šampaňského a se svým charakteristickým 
úsměvem vzpomíná na všechno krásné, co 
mu hokej do života přinesl.

Obuj boty, nahoď dres. Hoď si balon, ne-
měj stres. Tak to je motto hráčů a hráček 
Oddílu národní házené SSK Vítkovice sídlí-
cího v ulici Lidické 35 v Ostravě-Vítkovicích. 
Národní házená je původní česká národní 
hra, která se hraje v českých zemích více 
než sto let. Patří mezi bojovné, rychlé a ko-
lektivní sportovní hry. Rozvíjí obratnost, po-
střeh, odolnost, odvahu, akrobacii a roz-
hodnost. Vyžaduje nasazení, soustředění, 
odpovědnost a hlavně smysl pro kolektiv…  
Tento sport má ve Vítkovicích bohatou tra-
dici. Na sportovní scénu vstoupil v roce 
1920 pod názvem házená, od roku 1953 do 
roku 1970 fungoval klub pod názvem česká 
házená a v roce 1971 se přejmenoval na 
současnou národní házenou.

„Házenou mohou hrát chlapci nebo dívky 
od pěti do osmnácti let, kteří se chtějí vě-
novat ryze amatérskému sportu na vysoké 
výkonnostní i vrcholové úrovni,“ vysvětluje 
Miroslav Solanský, organizační pracovník 
oddílu. „Proti sobě hrají dvě sedmičlenná 

družstva, v poli tedy jsou tři útočníci, dva 
záložníci, obránce a brankář. Hrací plocha je 
rozdělena do t ř í  třetin – obrannou, střední 
a útočnou. Hraje se speciálním balonem, 
kterého se můžou hráči dotknout pouze 
rukama. Každý hráč může dvě sekundy 
nést balon, poté musí klepnout balonem  
o zem anebo si ho nadhodit. To může pro-
vést maximálně dvakrát. Cílem hry je vsítit 
do branky protihráče co největší počet gólů.“

Oddíl se může za dobu své historie po-
chlubit mnohými úspěchy. K těm nejvý-
znamnějším patří tituly mistrů republiky, ligy 
a vítězů pohárů. Tady přinášíme stručný 
přehled titulů z posledních let: mladší žáci 
trojnásobní mistři republiky, starší žáci mi-
stři republiky a haloví mistři ČR, dorostenci 
mistři republiky a pětinásobní vítězové po-
háru a muži dvojnásobní mistři ligy, mladší 
žačky dvojnásobné vítězky poháru, starší 
žačky mistryně ČR, dorostenky trojnásobné 
vítězky poháru a ženy dvojnásobné vítěz-
ky poháru a trojnásobné mistryně ligy. A to 
jsou jen ty nejvyšší, klub má však na kon-
tě samozřejmě i řadu dílčích medailových 
úspěchů z vrcholných soutěží.

A kde vítkovičtí házenkáři trénují? „V rámci 
podzimní a jarní přípravy trénujeme v are-
álu národní házené v Ostravě-Vítkovicích, 
v ulici Lidické 35. V zimě tréninky probíhají 
buď na městském stadionu, nebo v tělo-
cvičnách SPŠ Zengrova, ZŠ Březinova  
a ZŠ Lukášova,“ dodává Miroslav Solanský.  
A kolik tento sport stojí? Roční příspěvek na 
sportovní přípravu stojí 600 až 800 korun. 
Máte-li zájem vyzkoušet si tento sport nebo 

se rovnou zařadit do některého z týmů, ne-
váhejte a kontaktuje některého z trenérů, 
případně přijďte rovnou na trénink. Více na 
www.nh-sskvitkovice.hys.cz

Kontakty:
Trenéři mládeže:
dorostenky 
Domesová Daniela, 
tel.: +420 603 386 804
(15 – 18 let)
Obluk Miroslav, 
tel.: +420 602 888 019
starší žáci 
Blahuta Josef, 
tel.: +420 732 477 844
(12 – 15 let)
Salamanová Františka, 
tel.: +420 724 678 264 
přípravka 
Kratochvíl Michal, 
tel.: +420 603 982 355
(5 – 9 let) 
Novotná Helena,
tel.: +420 603 989 773

Jste senior?  
Cítíte se sám?

Nabízíme vám pomoc! Dob-
rovolník (vyškolený Dobrovol-
nickým centrem ADRA Ostra-
va, prověřený a pojištěný) vás 
ZDARMA bude navštěvovat, 
doprovodí vás na procházku, na 
nákup či k lékaři, nebo vám svou 
přítomností zpříjemní část dne. 
Kontaktujte koordinátorku, která 
vám vše vysvětlí a z řad našich 
dobrovolníků vybere vhodného 
společníka. 

Tel.: 776 663 980, více na 
www.adraostrava.cz.

Zimní měsíce v Domově Sluníčko
Zima nám letos ukazovala většinou šedivou, za-

mračenou tvář. Sluníčka bylo opravdu málo a hro-
zilo, že nálada všech bude stejně šedivá jako zim-
ní obloha. A tak jsme si slunečnou pohodu vyrobili 
sami. V rámci projektu Vzpomínejte, když peču-
jete připravili naši pracovníci vskutku historické 
odpoledne. Dralo se peří, zpívaly lidové písničky, 
na zub byla i nějaká ta sladkost a nechyběla ani 
štamprlička. Prostě vše jak bývalo a co my mladší 
známe jen z doslechu. Účastníci akce byli nadše-
ni a ta se protáhla daleko přes plánovanou dobu.

Pro ty, kteří byli v životě okouzleni operním 
uměním, jsme připravili odpoledne se záznamem 
vystoupení operních velikánů z Carnegie Hall.

V rámci plesové sezony se konal každoroční, 

v pořadí již třetí „ples“, tentokrát s country te-
matikou. Nechyběl ani kůň, ústřední dekorace 
plesu. Ten náš byl sice plyšový, ale na zába-
vě to rozhodně neubralo. Jako každý rok také 
letos jsme přizvali i rodinné příslušníky našich 
klientů. Vždyť i plesy patří ke vzpomínkám.  
A že na našem plese nebyly dámy v toaletách  
a muži v oblecích? Tato maličkost nikomu nála-
du nekazila.

Kromě těchto větších akcí probíhala i komor-
nější odpoledne. Za všechny lze zmínit třeba 
veselé veršovánky, zpívání na téma, hvězdy 
českých filmů a výčet by mohl ještě dlouho po-
kračovat.

Hana Kotisová, Domov Sluníčko

 (15 - 18 let)  Obluk Miroslav, tel.: +420 602 888 019 
 starší žáci   Blahuta Josef, tel.: +420 732 477 844 
 (12 - 15 let)  Salamanová Františka, tel.: +420 724 678 264  
 přípravka  Ing. Kratochvíl Michal, tel.: +420 603 982 355 
 (5 – 9 let)  Ing. Novotná Helena, tel.: +420 603 989 773 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

dát dvě fotky pana Mikoláše a celý článek dát do černého rámečku 

foto Josefa Mikoláše 

 

 

tuhle fotku střihnout, nechat jen pana Mikoláše 

 

 

Odešla legenda vítkovického hokeje a dlouholetý spolupracovník vítkovického 
zpravodaje 

V pátek 20. března 2015 zemřel ve věku 77 let slavný československý gólman Josef Mikoláš, 
mistr Evropy 1961, vicemistr světa 1961, bronzový medailista MS 1963 a mnohonásobný 
reprezentant, který za Vítkovice hrál v letech 1956 až 1965 a 1968 až 1970. Dres jednoho z 
nejlepších brankářů historie československého hokeje visí od listopadu 2008 pod stropem 
ČEZ ARÉNY a připomíná hráčům i fanouškům vítkovického hokeje muže s odvážným a 
zároveň laskavým srdcem, gólmana, který se  i těm nejtvrdším střelám stavěl do cesty bez 
ochranné masky. Životní osudy tohoto skromného člověka a dříče, který dokázal kombinovat 
vrcholový sport s hornickou profesí, zaujaly i Otu Pavla, jenž mu ve své povídkové knize Plná 
bedna šampaňského věnoval povídku Brankář. Josef Mikoláš žil sportem i po ukončení 
brankářské kariéry a působil jako sportovní novinář. V této roli dlouhá léta spolupracoval i s 
redakcí Zpravodaje městského obvodu Vítkovice, k jehož vydávání svými články pravidelně 
přispíval až do roku 2012. V pátek 20. března 2015 navždy utichly klávesy jeho psacího stroje 
a Josef Mikoláš se zařadil do početného týmu hvězd hokejového nebe. Možná tam s Otou 
Pavlem otevřel bednu šampaňského a se svým charakteristickým úsměvem vzpomíná na 
všechno krásné, co mu hokej do života přinesl. 

zpráva bez fotky 

Zimní měsíce v Domově Sluníčko 

Zima nám letos ukazovala většinou šedivou, zamračenou tvář. Sluníčka bylo opravdu málo a 

hrozilo, že nálada všech bude stejně šedivá jako zimní obloha. A tak jsme si slunečnou 
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Strážci zákona
informují

                                           

      Vaše zdraví

Nový přístroj na léčbu křečových žil
Chirurgické oddělení Vítkovické nemoc-

nice má od března k dispozici speciální 
přístroj na léčbu křečových žil, který vy-
užívá radiofrekvenční vlny. Nový přístroj 
umožňuje komplexní ošetření varikozit 
dolních končetin moderním miniinvazivním 
způsobem. Ve Vítkovické nemocnice se 
léčí s žilní nedostatečností ročně zhruba  
1 500 pacientů z Ostravska a okolí. Zájem-
ci o zákrok se mohou na chirurgické oddě-
lení objednat na telefonním čísle 595 633 
246, přičemž pacienty lze vyšetřit i bez 
doporučení. Nutná je finanční spoluúčast 
pacienta.

Časopis dTest se již přes dvacet let 
zasazuje o práva spotřebitelů zejmé-
na poskytováním objektivních informací  
a nezávislými testy výrobků, potravin  
a služeb. Měsíc co měsíc se s výsledky 
testů a dalšími zajímavostmi můžete se-
známit v časopise dTest nebo na webo-
vých stránkách www.dtest.cz. Časopis 
provozuje i spotřebitelskou poradnu 
poskytující poradenství v oblasti spo-
třebitelských práv. Pokud jste neuspěli 
s reklamací zboží, chcete odstoupit od 
nevýhodné smlouvy, přišlo vám podezře-
lé vyúčtování za telefon nebo si jen ne-
jste jisti, jaká práva máte – neváhejte a 
určitě kontaktujte poradenskou linku na 
telefonním čísle 299 149 009. V provozu 
je každý všední den od 9 do 17 hodin. 
Jde o běžnou pevnou linku a poradenství 
je poskytováno zdarma. Rovněž je vám 
k dispozici zcela bezplatná elektronická 

poradna na adrese www.dtest.cz/e-po-
radna. Mimosoudní dořešení sporu s pod-
nikateli nabízí služba VašeStížnosti.cz na 
internetové stránce www.vasestiznosti.
cz. K úspěšnému prosazení práv mohou 
napomoci i vypracované vzorové dopisy. 

Mezi další služby, které můžete využít, 
patří volně zpřístupněná databáze nebez-
pečných výrobků, srovnávače zejména 
finančních služeb a tarifů mobilních ope-
rátorů, příručky pro spotřebitele zaměřené 
na zajímavá a důležitá témata (předváděcí  
a podomní prodej, nákupy přes internet, te-
lekomunikace, cestování, potraviny). 

Zavolejte si na poradenskou linku o sa-
molepku Nevhazujte reklamu, obtěžuje-
li vás schránka plná reklamních letáků, 
nebo o samolepku Prodejci, nezvoňte pro 
odrazení podomních obchodníků. Nenech-
te se zaskočit a buďte informovanými spo-
třebiteli.

Napadení na ulici
Operátor tísňové linky přijal 22. února 

oznámení, že ve Vítkovicích se na ulici vzá-
jemně napadají dva muži. Když na místo 
dorazila hlídka, spatřila dva muže, kteří po 
sobě pokřikovali. Jeden měl krvácející zra-
nění v obličeji. Zraněný muž (25 let) tvrdil, 
že jej druhý muž (39 let) bezdůvodně na-
padl. Totéž však tvrdil i starší z mužů. Ani 
jeden nepřiznal vinu, naopak oba vzájem-
ně osočovali toho druhého. Jelikož jeden 
z mužů byl zraněn, přivolali strážníci na 
místo sanitku a současně také Policii ČR.

Neoprávněné 
kácení stromu

V dopoledních hodinách 10. března byli 
strážníci městské policie vysláni do Vítkovic, 
kde mělo dojít k neoprávněnému pokácení 
stromu. Na místě hlídka uviděla muže, kte-
rý seděl u hromady dřeva rozřezaného na 
špalky, vedle ležela motorová pila. Muž 
strážníkům prokázal totožnost a sdělil, že 
nemá tušení, komu strom patří. Rostl za jeho 
domem, takže ho porazil, aby si společně se 
sousedy mohl zatopit. Vedoucí společnosti, 
která pozemek vlastní, vyčíslil škodu na 350 
korun, přestupek proti majetku byl postou-
pen příslušnému správnímu orgánu.

Tablet pro neslyšící 
pacienty 

Od února je ve Vítkovické nemocnici  
k dispozici speciální tablet určený ke komu-
nikaci s neslyšícími pacienty. Software pří-
stroje zprostředkovává tlumočení do zna-
kového jazyka on-line „na dálku“ a usnad-
ňuje tak komunikaci mezi zdravotníkem  
a pacientem.

Dárek 
pro Nikol 

Nadace Agel zprostředkovala 6. března setká-
ní osmnáctileté vozíčkářky Nikol Vlochové s jejím 
vzorem, tenistou Radkem Štěpánkem, který osla-
venkyni přímo v ostravské ČEZ Aréně na Davis 
Cupu předal za nadaci šek ve výši 70 tisíc korun 
na nový ultralehký mechanický vozíček. Nadace 
pomáhá již od roku 2011 a jen v loňském roce 
podpořila 72 žádostí a rozdala více než 2 miliony 
korun. 

Spotřebitelská poradna dTestu 

Jméno pro nástavbu 
Hlavní sezona v Dolních Vítkovicích a na 

Landeku už odstartovala. Prohlídková trasa 
byla opět protažena zpátky k Vysoké peci 
č. 1 až pod nově přidanou nástavbu, která 
bude otevřena 1. května, v den otevřených 
dveří. Nástavba zatím nenese žádné jmé-

no, proto byla vyhlášena veřejná soutěž. 
Nápady na jméno nástavby můžete posílat 
na e-mail pec@vitkovice.cz. Autor vítězné-
ho nápadu bude oceněn speciálním sou-
kromým večírkem v prostorách nástavby. 
Vyhlášení soutěže proběhne po festivalu 
Colours of Ostrava. 

Lampionový průvod
Na 30. dubna je naplánován lampionový 

průvod po Jantarové stezce, jehož trasa 
povede od centra Forum Nová Karolina až 
pod Vysokou pec č. 1. V areálu Dolních Vít-
kovic bude následovat opékání špekáčků, 
které budou k dispozici zdarma, a losová-
ní předpremiérového výjezdu na nástavbu 
Vysoké pece. 


