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Zápisy do základních škol
V ZŠ Halasova se 15. ledna bude od 14 do 

16.30 hodin konat zápis prvňáčků, kteří mají 
zájem o studium v této škole. Zápis se týká dětí 
narozených od 1. září 2008 do 31. srpna 2009.  
S sebou vezměte: občanský průkaz, rodný list 
dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny, u dětí naro-
zených před 1. zářím 2008 potvrzení o odkladu 
povinné školní docházky. Více na straně 2.

Ples pro seniory
Úřad městského obvodu Vítkovice se bude finančně podí-

let na nákupu vstupenek na ples pro seniory, který se bude 
konat 21. února v Domě kultury města Ostravy. Dříve naro-
zeným zde zazpívají například Yvetta Simonová nebo Josef 
Zíma. „Chceme oslovit seniory v domech s pečovatelskou 
službou, návštěvníky klubu seniorů v Domě u šraněk i ostat-
ní seniory žijící v obvodu a nabídnout jim možnost zapojit se 
do plesové sezony,“ říká starosta Petr Dlabal. 

Ocenění  
sportovců

Deset sportovců, kteří svý-
mi výkony přispěli k věhlasu 
Vítkovic, bude 30. ledna oce-
něno na plese pořádaném 
vítkovickou radnicí v hotelu 
Clarion. Vstupenky na tento 
ples nejsou v prodeji. 

První miminko 

Jubilanti na radnici
Poslední předvánoční pátek patřil vít-

kovickým jubilantům, které matrikářka 
Milena Pacnerová a starosta Petr Dlabal 
přivítali v obřadní síni vítkovické radni-
ce. Seniorům zatančily dívky z taneční-
ho kroužku ze ZŠ Šalounova a vánoční 
pásmo básní a písní představily děti ze 
ZŠ Halasova. Některé písničky si s nimi 
hosté i zazpívali. Děti pak  pomohly  
i s rozdáváním dárků oslavencům. - nov -

Vítkovická atletika  
oslavila devadesátiny

Loni uplynulo už 90 let od vzniku oddílu lehké atletiky 
ve Vítkovicích. Došlo k tomu na počátku roku 1924 a oddíl 
byl založen při Sportovně společenském klubu Vítkovice. 
S myšlenkou o vzniku vítkovické atletiky přišel Karel Sláma, 
učitel z Hrabůvky, a podařilo se mu získat další nadšence, 
atlety tehdy závodící za Sportovní klub Moravská Ostrava. 
První hřiště bylo vybudováno na pozemcích Vítkovických 
železáren, poblíž dnešního hlavního hřiště s tribunami,  
a atletická dráha byla 458 metrů dlouhá. 

Pokračování na straně 3

Připomínka synagogy
Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu znovu vyvěsí na místě  

vítkovické synagogy, kde je od roku 1941 školní hřiště, naučnou cedul-
ku. Ta byla na místě instalována už v říjnu 2013, ale bohužel zmizela. 
Okrašlovací spolek se rozhodl cedulku na místo instalovat znovu, a to 
27. ledna v 18 hodin u příležitosti Dne památky obětem holocaustu. 

Foto: www.krasnaostrava.cz

Vydává SMO ÚMOb Vítkovice

U vítkovického vánočního stromu na náměstí Jiřího z Poděbrad si lidé navzájem přáli zdraví, štěstí a lásku. 
Ať rokem 2015 vše dobré provází každého z nás!

Ve Vítkovické porodnici spatřila 1. ledna 2015 krátce po 
desáté hodině jako první světlo světa Adélka. K životnímu 
,,úspěchu“ přišli šťastným rodičům poblahopřát starosta 
Vítkovic Petr Dlabal, ředitelka nemocnice Marie Marso-
vá a primář gynekologicko-porodnického oddělení Ma-
rion Mantič. Hosté předali rodičům dárky a popřáli všem 
třem hodně zdraví a štěstí. Holčička po narození měřila  
49 cm a vážila 3 550 g. Maminka, která si velice chválila 
přístup personálu nemocnice, pracuje jako sociální pracov-
nice na úřadu práce a tatínek je elektrikář. Za celý obvod 
jim přejeme jen vše dobré.                        Pavlína Nováčková

Ilustrační snímek z roku 2013.
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Máte doma šikovného předškoláka? Přihlaste ho 
do školy pro žáky se studijními předpoklady!

Mistři republiky 
V listopadu se v Brně konalo mistrovství 

ČR mužů v zápase ve volném stylu a vítko-
vičtí volnostylaři zde získali dva tituly mistra 
ČR. Ve váze do 70 kg to byl Marek Barva, 
který byl v minulosti reprezentantem republi-
ky ve všech mládežnických kategoriích. Tím-
to výsledkem si řekl o zařazení do seniorské 
reprezentace a pokud bude zdravotně v po-
řádku, měl by se připravovat na mezinárodní 
soutěže konané v roce 2015. Svůj už sedmý 
titul v řadě vyhrál ve váze do 97 kg Vratislav 
Chotaš (na snímku nahoře) a opět potvrdil, 
že v republice nemá konkurenci. V Brně vy-
hrál ve všech čtyřech utkáních technickou 
převahou nebo na lopatky. Druhé místo 

obsadil ve váze do 125 kg Radim Vokůrka  
a v této váze se na čtvrtém místě umístil Petr 
Krejčí. Páté místo obsadil ve váze do 86 kg 
Michal Smieško. V hodnocení družstev vít-
kovický oddíl skočil na druhém místě za zá-
pasníky z Brna a před zápasníky z Plzně.
Foto: archiv TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu

Roman Piskoř

Děti ze Základní školy Halasova vystoupily  
i při rozsvícení vánočního stromu v prosinci 
loňského roku.

Už pátým rokem funguje ve Vítkovicích 
tak trochu jiná škola – Základní škola Ha-
lasova pro žáky se studijními předpoklady. 
V tuto chvíli zde studuje 97 žáků v šesti 
třídách, druhé třídy jsou zde dvě. Škola 
má tedy kompletně zaplněný první stupeň  
a v příštím školním roce se první žáci pře-
houpnou do druhého stupně. První dva 
roky se děti této školy učily v pronajatých 
prostorách střední školy AHOL, v září 2012 
se však všichni přestěhovali do nově zre-
konstruované školy v ulici Halasově 30. 
„Budova prošla kompletní rekonstrukcí. 
Měnily se veškeré rozvody elektřiny, vody 
i tepla. Dříve zde byl plynový kotel, nyní 
je budova připojena na dálkové vytápění. 
Škola má novou střechu, okna, zateplení. 
Velkou radost jsme měli i z nové tělocvičny  
s oddělenými šatnami, družiny, nového 
sociálního zařízení a šaten v přízemí školy. 
Každé poschodí je jinak barevně sladěno,  
a to včetně podlahových krytin. Školní 
lavice jsou podle výškově nastavitelné 
hygienické normy,“ popisuje vybavení 
této základní školy její ředitelka Libuše 
Hermannová. V podkrovních prostorách 
se nachází jazyková učebna, v níž ne-
chybí počítačově řízený ovládací pult se 

sluchátky, učebna výtvarných a pracov-
ních činností, kde mohou děti modelovat 
z keramické hlíny, počítačová učebna  
a interaktivní učebna s multimediální tabulí, 
připravuje se otevření přírodovědné učeb-
ny. V té budou laboratorní stoly a koutek 
živé přírody s akvárii a terárii. „Školu neu-
stále doplňujeme novým nábytkem a mo-
derními učebními pomůckami. Zcela je již 

vybavena žákovská knihovna, která slouží 
i jako čtenářský koutek. Úspěšně pokra-
čujeme ve vybavování hudebny. V každé 
třídě je interaktivní tabule a zkompletovali 

jsme řadu interaktivních učebnic pro první 
stupeň z nakladatelství Fraus. Děti se mo-
hou navíc přihlásit do kteréhokoliv z deseti 
kroužků. Velký zájem je o počítačový krou-
žek, o kroužek angličtina hrou, o pohybové 
hry, ale i výtvarný, turistický nebo hudební 
kroužek zaměřený na hru na zobcovou flét-
nu. Díky tomuto mimoškolnímu vzdělávání 
mohou žáci prezentovat školu na různých 
vystoupeních. Pravidelně například chodí 
do domova pro seniory, vystupují na ak-
cích v radnici i na mikulášských nadílkách 
pořádaných obvodem a podobně. Děti se 
účastní i různých vzdělávacích akcí mimo 
školu, navštěvují divadla a koncerty nebo 
besedy zaměřené na různou tematiku,“ 
pokračuje ředitelka a dodává, že zdejší 
žáci se každoročně umisťují na předních 
místech Vítkovického Raráška a daří se jim  
i ve výtvarné soutěži O cenu starosty.

Škola má již dvě oddělení družiny, která 
jsou otevřena od 6 do 16.30 hodin. Stra-
vovat se žáci chodí do vedlejší střední od-
borné školy AHOL. „Na jaře chceme na 
školní zahradě vybudovat malé sportoviště 
s prolézačkami, skluzavkami, herními prvky  
a altánem pro výuku venku,“ uzavírá Libuše 
Hermannová. 

ZŠ Šalounova nabízí žákům kvalitní zázemí
Základní škola Šalounova má zhruba 250 žáků na prvním i druhém stupni a děti zde mohou 

navštěvovat i přípravný ročník. Toho využilo 19 předškoláků, kteří díky tomu byli na vstup do 
první třídy připraveni a většina z nich už v prosinci splňovala požadavky pro zápis do školy. 
„Škola žákům nabízí kvalitní zázemí. Díky různým projektům a grantům se nám daří postupně 
jednotlivé učebny modernizovat, každá třída má dataprojektor, zcela pokrytou internetovou 
síť, každý vyučující má svůj notebook pro přípravu prezentací do výuky. Škola má i kvalitně 
vybavenou knihovnu, počítačovou a multimediální učebnu, učebnu výtvarných a pracovních 
činností, kuchyňku, učebnu fyziky a chemie a terária pro výuku přírodovědných předmětů,“ 
popisuje vybavení školy její ředitelka Libuše Hermannová. „Ve škole navíc pracují čtyři asis-
tenti pedagoga, kteří pomáhají slabším žákům nebo žákům s vyšší absencí zvládat zameš-
kané učivo. Kromě toho se zapojují i do práce v kroužcích. Těch zde máme opravdu hodně. 
Největší zájem je asi o kroužek informatiky, sportovní, střelecký, taneční, ale i fotografický, 
keramický, turistický, čtenářský nebo o angličtinu hrou. A výsledky jsou vidět! Každoročně 
pořádáme turnaje ve střelecké soutěži, kde obhajujeme první a druhé místo. Jsme úspěšní 
v orientálních tancích, naše tanečnice už opakovaně obhájily první místo v regionální soutěži 
Paforta. Na jaře je čeká soutěž ve Zlíně, kde budou obhajovat loňské první místo, a poté 
soutěž v Kopřivnici o postup do celostátního kola. Zúčastňujeme se i dalších sportovních 
soutěží. Sami navíc pořádáme sportovní turnaje pro své žáky, a to například ve stolním te-
nise, florbalu nebo vybíjené,“ komentuje úspěchy a aktivity zdejších žáků. Škola mimo jiné 
každoročně žádá také o granty, díky nimž mohou žáci zdarma jezdit do školy v přírodě a na 
víkendové pobyty. A péče je zajištěna také o děti s vadami řeči, působí zde i školní psycholog 
a výchovná poradkyně pro pomoc při volbě povolání.

Zápis do Základní 
školy speciální  
Diakonie  
ČCE Ostrava 

Zápis na 
školní rok 
2015/2016 
se bude 
konat 10. 
února od 8 
do 12 ho-
din v Os-
t ravě-Po -
rubě a 11. 
února od  

8 do 13 hodin v Ostravě-Vítkovicích. Děti 
budou zapisovány do přípravného stup- 
ně (5 až 8 let) a do základní školy spe- 
ciální (od 8 let). Zápis se bude odehrá- 
vat v:

• ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava,  
U Cementárny 23, 703 00 Ostrava-Vítkovice,  
kontakt: Irena Savková, Alice Raško-
vá, e-mail: i.savkova@specialniskola.
eu, a.raskova@specialniskola.eu, tel. č.: 
595 782 267, 604 755 292.

• ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava, 
Bohuslava Martinů 810, 708 00 Ostrava-
-Poruba, kontakt: Ivana Mišúnová, e-mail: 
i.misunova@specialniskola.eu, tel. č.: 
596 633 326, 721 419 802. 

Pokud budete potřebovat další infor-
mace, kontaktujte speciální pedagogy 
na uvedených adresách a telefonních  
číslech. O škole se dozvíte více na in- 
ternetových stránkách www.specialnisko-
la.eu.



Slovo starosty

Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád... A žij inten-
zivně každý okamžik svého života dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku.                      Charlie Chaplin

Vítkovická atletika oslavila devadesátiny
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Vážení obyvatelé Vítkovic, 
čtenáři zpravodaje,

dovolte mi, abych vás přivítal v novém 
roce. Věřím, že i toto období Vítkovicím při-
nese mnoho dobrého a že přispěje ke spo-
kojenosti obyvatel našeho obvodu. Máme 
za sebou poměrně hektický rok, v němž 
finišovalo mnoho staveb financovaných  
z rozpočtu IPRM i rozpočtu obvodu. Ně-
které ze staveb IPRM budou dokončeny  
v letošním roce a z rozpočtu obvodu na rok 
2015, o němž se zmiňuji v samostatném 
článku, budou financovány další akce, kte-
ré přispějí ke zkvalitnění života ve Vítkovi-
cích. K tomu, aby se tu lidem dobře žilo, 
nesměřují jen investice do rekonstrukcí 
a oprav, ale také investice do společen-
ského života obvodu. Jednou z nich bylo 

prosincové rozsvícení vánočního stromu, 
které se premiérově odehrálo na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad. Myslím, že jsme pro 
umístění symbolu Vánoc vybrali důstojné 
místo, stejně tak chápu ty, kteří s nostalgií 
vzpomínají na vánoční strom stojící na Míro-
vém náměstí. Obě náměstí prostě mají své 
kouzlo a své příznivce, podobně jako mno-
ho jiných věcí a událostí v životě. Stejně tak 
máme různé ohlasy na průběh mikulášské 
nadílky, která rozsvícení stromu provázela. 
Příjemně nás překvapilo množství diváků, 
jichž na náměstí Jiřího z Poděbrad dora-
zilo kolem čtyř set. Z toho však zároveň 
vyplynulo několik organizačních chyb, jichž 
se příště chceme vyvarovat, a to nejen při 
pořádání mikulášské nadílky. V budoucnu 
bude zcela jistě třeba zajistit kvalitnější 
ozvučení, aby si program plnohodnotně 
užili i občané stojící dále od pódia. A také 
se chceme vrátit k tomu, co bylo při miku-

lášských besídkách 
běžné v předcho-
zích letech, a to je 
finanční spoluúčast 
rodičů na nadílce. 
Zabráníme tak tomu, 
aby podobné akce 
zneužili lidé, kteří 
bez ohledu na potře-
by a přání ostatních 
myslí jen na sebe  
a svůj prospěch. 
Přesto díky mnoha ohlasům vím, že ad-
ventní setkání zanechalo ve většině lidí 
pozitivní pocity. Budu rád, když přetrvají  
i do nadcházejících měsíců nového roku. 
Přeji nám všem, aby jej provázelo zejména 
zdraví, vzájemná úcta a úspěchy v osobním  
i pracovním životě.

Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Rozpočet obvodu na rok 2015

Pokračování ze strany 1
Členem lehkoatletického ústředí se od-

díl stal 8. dubna 1924, měl 18 členů. Prv-
ním předsedou oddílu byl Karel Toman. 
A zcela určitě je nutné připomenout, že 
vítkovickým atletům v počátcích velmi po-
mohl Antonín Záviš z Mariánských Hor, 
zakladatel a propagátor tamější atletiky. 
Vůbec prvními závody, které Vítkovičtí 
organizovali, byl silniční běh Napříč Vít-
kovicemi. Během devadesátileté historie 
ušla vítkovická atletika dlouhou cestu 
protkanou nespočetnými úspěchy. A na 
to vše si zavzpomínalo zhruba 330 hos-
tů společenského setkání atletů u pří-
ležitosti výročí 90 let od založení oddílu 
lehké atletiky ve Vítkovicích, se konalo 5. 

prosince 2014 v hotelu Clarion. „Byl to hlav-
ně krásný mejdan. Pozvání přijali současní  

i bývalí atleti, někteří se neviděli mnoho 
let, a tak si všichni měli o čem povídat. Nej-
starším účastníkem byl dlouholetý trenér 
pan Jurák, který je jen o dva roky mlad-
ší než Oddíl lehké atletiky ve Vítkovicích  
a dorazil i úspěšný vrhačský závodník  
a později trenér pan Vrábl, jehož posled-
ním svěřencem byl Valent Gejza. Přijel 
i Jarda Bába, který získal bronzovou 
medaili na olympijských hrách v Até-
nách, dále Táňa Netoličková Kocembová  
a mohl bych vyjmenovávat dál a dál. Hos-
tů bylo opravdu mnoho a jsem rád, že 
mohu konstatovat, že devadesátiny naší 
atletiky jsme oslavili krásně,“ řekl Oldřich 
Zvolánek, předseda SSK Vítkovice.  

- hal -

Ve čtvrtek 18. prosince schválilo Zastupitelstvo městského obvo-
du Vítkovice rozpočet obvodu na rok 2015 a dlouhodobý finanční 
plán na období 2016 až 2018. Příjmy i výdaje jsou naplánovány  
v průměrném objemu 90 milionů korun na každý rok. 

„Kromě zajištění běžného chodu obvodu zahrnuje rozpočet ob-
vodu na rok 2015 také údržbu a rekonstrukce místních komunikací 
a chodníků, jeho součástí je i zateplení několika domů,“ informuje 
starosta Petr Dlabal a upřesňuje, že k větším akcím bude patřit 
například zateplení domu v ulici Ocelářské 41 v hodnotě zhruba  
3 miliony korun, stejně tak bude provedena oprava fasády, výměna 
oken a zateplení domu v Lidické 26, kde obvod počítá s náklady ve 
výši 2,7 milionu korun. „Do oprav místních komunikací by v novém 
roce mělo směřovat bezmála 4,7 milionu korun,“ pokračuje Petr 
Dlabal. „Největší položku představuje rekonstrukce ulice Pasteu-
rovy. Tato komunikace je ve velmi špatném stavu, proto počítáme 
s náklady ve výši 1,7 milionu korun. Opravit se chystáme i místní 
komunikaci v úseku Šalounova – Lidická, a to posledních 60 met-
rů – od vjezdu k firmě Pavlínek po Lidickou – v ceně přibližně 790 
tisíc korun. S investicí ve výši 800 tisíc korun počítáme při rekon-
strukci ulice Uzavřené a investovat chceme také do opravy místní 
komunikace vedoucí ke sportovnímu areálu U Cementárny. Úsek 
od benzinové pumpy v ulici Plzeňské směrem ke garážím, který 
je jediným přístupem od Zábřehu k novému sportovišti, by měl být 
opraven díky nákladům ve výši 300 tisíc korun.“

Rozpočet zahrnuje také rekonstrukci chodníků, a to například 
oblouk chodníku ulic U Nádraží – Starobní ulici v hodnotě 600 ti-

síc korun, chodník v ulici Kořenského, v úseku od Pasteurovy po 
Rostislavovu (550 tisíc korun), a chodník v ulici Vrázová (úsek od 
Rostislavovy po ulici U Cementárny) 700 tisíc korun a v ulici Ho-
lubově v úseku od Rostislavovy po ulici U Cementárny – 700 tisíc 
korun. S částkou 700 tisíc korun se počítá také na opravu chodníku 
v ulici Rudné, v úseku mezi ulicemi Lidickou a Tavičskou, kde je  
i autobusová zastávka. 

Kromě toho rozpočet zahrnuje také 750 tisíc korun na výstavbu 
stěny z tvrzeného skla, která by měla oddělit parčík v ulici Kutu-
zovově od místní komunikace, a 220 tisíc na rozšíření kolumbá-
ria. Počítá se i s 300 tisíci na údržbu nebo případné opravy altánu  
a kašny v sadu Jožky Jabůrkové. Součástí rozpočtu jsou i finanční 
dary, jimiž obvod dlouhodobě podporuje aktivity různých sportov-
ních a společenských organizací působících na jeho území, např. 
TJ Sokol Vítkovice, SSK Vítkovice, HC Vítkovice Steel nebo MFK 
Vítkovice. Provoz lezecké stěny v sadu Jožky Jabůrkové podpoří 
80 tisíc korun, jimiž do rozpočtu obvodu k tomuto účelu pravidelně 
přispívá Škoda Plzeň.

„Součástí rozpočtu zatím není výtah, který by měl zjednodušit 
přístup občanů na radnici. Chceme nechat co nejdřív zpracovat 
novou studii, která by vybudování tohoto výtahu řešila, a oslovit 
s ní památkáře. Budova radnice totiž patří ke chráněným kultur-
ním památkám, takže bez souhlasu památkářů nesmíme podnikat 
žádné kroky, které by zasáhly do podoby objektu. Pokud jejich ano 
získáme, budeme hledat možnosti financování této akce,“ uzavírá 
starosta.                                - gl -
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Ze života našich škol

Nejlepší přístup k pacientům 
mají lékaři Vítkovické nemocnice

Vítkovická ne-
mocnice se může 
pyšnit dalším pr-
venstvím. Podle 
celorepublikové 
ankety spoko-
jenosti pacientů 
nezávislého He-
althCare Institutu 
(HCI) mají nejlep-
ší přístup z po-
hledu ambulant-

ních pacientů lékaři ostravské Vítkovické 
nemocnice. V hodnotící anketě, které se 
loni účastnilo 156 českých nemocnic, se 
Vítkovická nemocnice stala rovněž nejlepší 
v Moravskoslezském kraji v kategorii hod-
nocení ambulantních pacientů. Nemocnice 
uspěla výborně také v hodnocení hospita-
lizovanými pacienty, kde skončila v rámci 
kraje hned na druhém místě. O zjevném 
úspěchu nemocnice jsme hovořili s před-
sedkyní představenstva Marií Marsovou.

Co všechno Vítkovická nemocnice pro 
spokojenost pacientů dělá?

Myslím, že zdravotnictví v naší zemi má 
velmi dobrý medicínský standard. V naší 
nemocnici jsme vsadili na vysokou odbor-
nou úroveň lékařů i sester, v mnoha obo-
rech, například v angiologii, gastroentero-
logii a chirurgii, patříme ke špičce v České 
republice. Jako nedílnou součást péče  
o pacienta vnímáme komunikaci. Nelze totiž 
oddělit odbornou část lékařské péče od cho-
vání zdravotníka. Právě proto jsme pro naše 
zaměstnance zavedli semináře, jejichž úko-
lem je zlepšit chování zdravotníků především 
v oblasti profesionality, umění naslouchat  
a získat si důvěru pacienta. Důraz klademe 

na vysvětlení důvodů léčby, přiměřenost 
informací a především na respekt, ohled a 
úctu ke každému pacientovi. Naším leitmoti-
vem má být: „Zdraví není vším, ale bez zdra-
ví je všechno ničím.“ 

Která pracoviště se na úspěchu v an-
ketě podílela nejvíc?

Myslím, že ocenění je úspěchem celé ne-
mocnice. Jistě je pro nás zavazující, pokud 
nemocnici navštěvují pacienti nejen z jiných 
krajů Moravy, ale i z Čech. Vyhledávaná je 
naše porodnice, maminky se v téměř do-
mácím prostředí cítí se svými blízkými v den 
příchodu nového človíčka na svět příjemně. 
Ale nezapomeňme, že péči o ně podporují 
i ostatní oddělení, například výborně fun-
gující pracoviště anesteziologické, interní, 

rehabilitační i radiologické a laboratorní. 
Nemohu zmínit všechna. 

Čím si nemocnice bude chtít důvěru 
pacientů udržet i nadále?

Určitě máme stále co zlepšovat. Budová-
ní důvěry pacientů je běh na dlouhou trať, 
stačí malé zaškobrtnutí a vracíme se zpět. 
Především budeme pokračovat v trvalém 
zvyšování erudice našich lékařů a sester,  
a to nejen odborné, ale i v lidském přístupu. 
Pro mě je zásadní mít v sobě dostatek úcty 
a pokory k tomu nejcennějšímu – k lidskému 
životu. Od doby převzetí skupinou Agel jsme 
do rekonstrukce budov a nového přístrojo-
vého vybavení investovali téměř 700 milionů 
korun. V tomto roce otevřeme nové operač-
ní sály a nové oddělení chirurgie, zmoderni-
zujeme i naše stávající oddělení gynekolo-
gie a šestinedělí a dětské oddělení. Věříme, 
že nadále budeme pokračovat tak, aby se 
areál, ambulance i oddělení naší nemocnice 
staly příjemnými místy pro naše pacienty. 

Vítkovická nemocnice ročně hospitali-
zuje přes 15 tisíc pacientů a ambulantně 
ošetří více než 320 tisíc osob. Hlavním 
cílem nemocnice je spokojený pacient, 
kterému se dostane kvalitní zdravotní 
péče vysoce erudovaným personálem. 
Vítkovická nemocnice je od roku 2005 čle-
nem skupiny Agel. Od té doby zde bylo 
proinvestováno téměř 700 milionů korun, 
a to jak do rekonstrukce budov, tak do za-
koupení moderní přístrojové techniky. Na 
jaře roku 2014 zde byl například uveden 
do provozu počítačový tomograf za téměř 
15 milionů korun. Nemocnice je držitelem 
certifikátu kvality Spojené akreditační ko-
mise ČR.                 - red -

AHOL – Střední odborná 
škola byla 26. listopadu na 
koncertu Region pro sebe 
oceněna za dlouholetý 
přínos k rozvoji Morav-
skoslezského kraje v ka-
tegorii vzdělávací instituce 
a výzkumné organizace. 
Cenu už patnáctým rokem 
uděluje institucím, jež se 
nejvíce zasloužily o rozvoj 
kraje, Sdružení pro rozvoj 
MSK společně s krajskou 
hospodářskou komorou. 
Když cenu jménem školy 
převzala její ředitelka Rad-
mila Sosnová, zdůraznila, 
že ocenění vnímá přede-
vším jako velký závazek 
do budoucna.     - red -

Ocenění 
pro AHOL 

Příběhy 20. století
Studentky Pedagogického lycea 

AHOL – Střední odborné školy 
Veronika Kolková a Jana Horči-
čáková převzaly 11. prosince ve 
Slavnostní síni Národního památ-
níku na Vítkově cenu veřejnosti 
Příběhů 20. století. Úkolem účast-
níků této soutěže, pořádané ne-
ziskovou organizací Post Bellum 
a občanským sdružením Pant, je 
natočit a autorsky zpracovat svě-
dectví pamětníka, člověka, který 
se stal aktérem nebo svědkem 
událostí 20. století. Studentky ve 
své práci veřejnosti zpřístupnily 
životní osudy paní Věry Heroldo-
vé, operní hvězdy ostravského  
a opavského divadla a poté uči-
telky zpěvu na konzervatoři. Její 
příběh je zároveň příběhem významných osobností, 
s nimiž během své kariéry na jevišti spolupracova-
la, i příběhem hudební tradice celé její široké rodiny, 
která sahá hluboko do 19. století. Pokud se chcete  

s unikátním životním osudem paní Heroldové se-
známit i vy, najdete jej na http://www.pribehy20 
stoleti.cz/2014/vitezove pod názvem Život s operou.                    

Text a foto: Kateřina Suková

Jana Horčičáková a Veronika Kolková s paní Věrou Heroldovou.

Marie Marsová, předsed-
kyně představenstva.
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Rozsvícení vánočního stromu 
a mikulášská nadílka

Netradiční rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka če-
kaly na občany Vítkovic ve čtvrtek 4. prosince. Vůbec poprvé se 
vánoční strom rozsvěcoval na zrekonstruovaném náměstí Jiřího 
z Poděbrad. A je třeba dodat, že jeho výzdoba bezesporu patři-
la k nejkrásnějším v celé Ostravě – měkká oranžová barva ozdob  
a světel zútulňovala náměstí každý večer. 

Slavnostního rozsvícení vánočního stromu se ujal starosta měst-
ského obvodu Petr Dlabal. Poté vystoupily děti ze Základní ško-
ly Halasova se svým vánočním pásmem a na ně navázaly děti 
z vítkovických mateřských škol. Akcí provázela bývalá kronikářka 
obvodu Lenka Kocierzová a společně s dětmi volala Mikuláše. Děti 
se nakonec dočkaly – za zvuků bouřky, v oblacích dýmu a hluku 
dělobuchů se zjevil nejen Mikuláš, ale i čerti a anděl. Mikuláš děti 
přivítal a na pódiu rozdával spolu s pomocníky balíčky. Mrznou-
cí rodiče a ostatní dospělí návštěvníci se mohli u stánků zahřát  
sklenkou něčeho teplého nebo zakousnout vánoční dobrotu. Po 
odchodu Mikuláše se lidé pomalu rozcházeli a vrátil se tichý ad-
ventní čas.                                                    Pavlína Nováčková

Na rozsvícení vánočního stromu se přišlo podívat zhruba 400 oby-
vatel Vítkovic.

Začal advent a u vánočního stromu se potkávali známí a sousedé.

Nejvíce energie vložily do svého vystoupení 
děti z mateřských škol. 

A přišel i Mikuláš... 

Na pódiu vystoupily děti ze základní a mateřských škol 
obvodu.

Vánoční atmosféra náměstí Jiřího z Podě-
brad. 

Na rozdávání dárků dohlíželi i čert a anděl.

Těm nejhodnějším Mikuláš přidal i pohlazení.
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Knihovna pro vás

Leden v knihovně

Od 12. ledna výstava zajímavostí z historie vítkovických živnostníků.
12. ledna 8–12, 13–17 hod. otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
14. ledna 8–12, 13–17 hod. otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
15. ledna 14–16 hod. klub seniorů – ruční práce: háčkování
19. ledna  8–12, 13–17 hod. otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen  

Vitkovicka štokrla s Jaroslavem Vykou – z historie vítkovických 
živnostníků 

21. ledna 8–12, 13–17 hod. otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
   10 hod. mimořádný klub seniorů – přednáška Kristiny Váňové o životě  

a díle Karla Čapka (KMO Vítkovice, Kutuzovova 14)
22. ledna 14–16 hod. klub seniorů – výtvarná dílna
26. ledna 8– 12, 13–17 hod. otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
28. ledna 8–12, 13–17 hod. otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
29. ledna 14–16 hod. klub seniorů – bowling U Iny (sraz na místě, Jeremenkova 15)
Každý čtvrtek od 10 do 11 hod. se koná cvičení pro seniory v Českém domě 
(Výstavní 113, sraz tamtéž).
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.

DOSPĚLÝM
● Život a doba spisovatele Karla Čapka

Výstava připomínající 125. výročí naroze-
ní významného českého spisovatele potrvá 
do 27. února. Série informativních banne-
rů zachycuje jeho život a dílo. 

Doprovodná beseda k výstavě Život  
a doba Karla Čapka je připravena na 
středu 21. ledna od 10 do 11.30 hodin.

Kristýna Váňová z Památníku Karla Čap-
ka prozradí leccos zajímavého ze zákulisí 
tvorby velkého českého spisovatele. Bese-
da je doplněna promítáním dokumentární-
ho filmu. 

DĚTEM
● Novoroční kvízování

Až do 30. ledna doplní půjčování zábav-
né kvízy. 

● Lovci perel
Půjčte si knihy s mušličkou, odpovídejte 

na otázky a získávejte perličky! Druhé kolo 
soutěže pokračuje až do 30. ledna.

● Sovičky
Klub plný her a praktických cvičení pro 

děti do 5 let v doprovodu rodičů nebo pra-
rodičů.

Pátek 16. ledna od 10 do 11 hodin.

● BOOKovka: 
Facebook – Přítel? Nepřítel?
Znáš odvrácenou stranu Facebooku  

a jeho nebezpečí? Přijď nám o tom pově-
dět a něco se dozvědět! 

Úterý 20. ledna od 14.30 do 15.30 ho-
din.

Ve středu 3. prosince se vítko-
vická knihovna proměnila v čer-
tovskou diskotéku. Rovnou z pek-
la dorazili čerti Bambula a Šikula 
a některé děti také přišly s růžky  
a důkladnou oháňkou. Všich-
ni dohromady si pak zazpívali  
a zatancovali na písničky o po-
pletených čertících a o čertí škole 
a naučili se pekelnou básničku. 
Byla to zábava přímo čertovská! 
Jen ten očekávaný Mikuláš ne-
přicházel, ačkoli ho všichni hla-
sitě volali. Pak se konečně ozval 
zvoneček a oknem proletěl naditý 
pytel. Bambula a Šikula se o něj 
sice poprali, ale včasný zásah Luciferky, šéfové všech čertů, nadílku zachránil. Luciferka 
pak pekelně těžký pytel rozvázala a uvnitř byly balíčky plné hraček a sladkostí. Na každé-
ho malého návštěvníka se dostalo. 

Zdali se v pytli ukrývaly také brambory nebo uhlí, není známo. Dodnes se nikdo nepři-
znal, že by ve svém balíčku něco podobného našel. 

Mikuláš v knihovně

Od Alexandra k Tamerlánovi
Až do 28. února můžete v Ostravském muzeu navštívit výjimečnou výstavu s názvem 

Od Alexandra k Tamerlánovi. Válečná tažení na Hedvábné cestě.  Mezi zhruba 300 před-
měty nevyčíslitelné historické hodnoty spatříte například část hrobové výbavy tráckého 
válečníka z Čatalky v Bulharsku z období 1. až 3. století, doposud neznámé luxusní pa-
mátky z doby čínské dynastie Tchang (618–907) ze soukromých sbírek, staromaďarský 
poklad z Nagyszentmiklós, v jehož sousedství bude vystaven korunovační meč uherských 
králů, a také unikátní modely části Velké čínské zdi, hradeb Konstantinopole, opevněné 
karavanseráje z dnešního Jordánska a opevněné strážní věže z Ázerbájdžánu. Vystave-
né exponáty jsou součástí sbírek v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, 
Německu, Chorvatsku, Bulharsku, Řecku a Ázerbájdžánu.                                          - gl -

Cestopisy v mnoha 
podobách

Měsíc cestopisů je v klubu Atlantik už 
tradiční součástí lednového programu. 
Tentokrát odstartuje 9. ledna cestopisnou 
přednáškou Iva Petra o Maroku a bude  
13. ledna pokračovat vyprávěním cestova-

tele Libora Bednáře o Vietnamu, 15. ledna 
výpravou Miroslava Rafaje do Podkarpat-
ské Rusi, rumunského pohoří Trascau, 
Elbrusu a Kavkazu a 20. ledna návštěv-
níci zavítají do dvou nejkrásnějších měst 
Polska, Krakowa a Wrocławi. Poslední 
cestopis je naplánován na 22. ledna, kdy 
na příznivce cestování čeká Dubaj.    - gl -
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Úspěchy loňského roku

Vyznání
Leteckým pohledem vzato,
jsi již dnes, Zengrovko, zlato!
Ve Vítkovicích patříš ke klenotům staveb,
nezalekla ses prvorepublikových válečných paleb.
Vždy jsi stála pevně vlastencům po boku,
ukazujíc  směr strojírenskému pokroku.
Prožila jsi války i různé nesmyslné -ismy.
Dnes jsi oporou nejen pro IT mechanismy.
Hýčkáš žáky tradičním zázemím,
učitelskému sboru jsi kvalitním znamením.
Co je značková školní parta?
Knihovna, podchod, dílny, auta.
K svým kulatinám Ti chybí čtyři roky,
což jsou v historii pouze malé kroky.
Zengrovko, klenot v Tobě máme,
tradicí, kvalitou Tě v myslích máme.
Leteckým pohledem vzato,
stojíš tu, Zengrovko, za to,
být vítkovickou jedničkou
a futuru být matičkou.
Být dobrým strojařem není lehká věc,
proto, Zengrovko, leť, teď hned!
Strojařská elita, klastr, toť dřina,
proslavilas nejednoho inženýra.
Leteckým pohledem vzato,
jsi prostě, Zengrovko, zlato,
stojíš tu skromně skoro 100 let,
a proto, Zengrovko, leť!
Přejem Ti šťastný let! Teď hned!

Dana Vicherková  

Koncem rokem přišla bilance, a ta je pro 
SSK Vítkovice více než pozitivní. Připomeň-
me si důležité milníky a úspěchy vítkovic-
kých sportovců…

„Máme za sebou opravdu hektický rok, 
který provázela první etapa rekonstrukce 
stadionu. Ta nás v prvním pololetí omezila 
v pořádání nejrůznějších závodů, na druhé 
straně zvýšila komfort závodů pořádaných 
ve druhém pololetí. Ty proběhly tak, jak 
měly – Zlatá tretra i mistrovství České re-
publiky mužů a žen 2014 měly nejen skvělé 
obsazení, ale zároveň byly i po organizační 
a technické stránce zvládnuty na jedničku, 
za což bych chtěl poděkovat celému týmu 
lidí. Zlatá tretra byla navíc hodnocena jako 
nejlepší ročník v posledních zhruba třech 
letech, a to nejen atmosférou, ale i výko-

ny. Stadion byl vyprodaný. Na zmíněném 
srpnovém mistrovství ČR žen a mužů se 
zase některým závodníkům podařilo do-
slova na poslední chvíli splnit limity pro 
mistrovství Evropy v Curychu, které násle-
dovalo. SSK Vítkovice na tomto mezinárod-
ním šampionátu reprezentovala mladičká 
oštěpařka Nikola Ogrodníková, která sice 

nepostoupila do finále, ale má velmi dob-
rou perspektivu. Radost nám udělali i mladí 
běžci – Zemaník, Friš a Zenkl pod vedením 
trenéra Černého, kteří se zúčastnili mist-
rovství světa devatenáctiletých v americ-
kém Eugene, kde v africké konkurenci sice 
neměli moc velkou šanci, ale ostudu neu-
dělali a postoupili z rozběhu,“ hodnotí úspě-
chy vítkovických sportovců předseda SSK 
Vítkovice Oldřich Zvolánek a pokračuje:  

„Letos bude pro náš organizační výbor 
Zlaté tretry stěžejní atletické mistrovství 
Evropy v Praze, kde přijedou špičkoví 
sportovci z celé Evropy a bude zde pro-
stor pro jednání o účasti na Zlaté tretře, 
která se uskuteční 26. května. Navíc vě-
říme, že se našim sportovcům podaří na 
ME v Praze probojovat, že splní potřebné 
limity. Koncem června pak pořádáme mis-
trovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců  
a dorostenek. Jde o takzvaný gigantický 
závod, kde startuje okolo 800 mladých atle-

tů. Organizátory tedy čeká pořádný záběr. 
Jsme ale rádi, že jsme tuhle soutěž získali  
a proběhne právě v Ostravě. A už nyní se 
těšíme na pořádání halových závodů, s ni-
miž začneme až v roce 2016.“    - hal - 

Základní umělecká škola dr. 
Leoše Janáčka vstupuje do roku 
2015 s novým vedením, novými 
tvářemi v řadách pedagogů i s 
mnoha originálními projekty. 
Mezi nejviditelnější aktivity školy 
patří činnost dětských cimbálo-
vých muzik pod vedením Jiřího 
Machače. Kromě výuky hry na 
všechny běžné hudební nástro-
je se zde děti mohou učit i hře 
na cimbál nebo harfu. Od tohoto 
školního roku svou činnost po 
několikaleté přestávce znovu 
zahájil i pěvecký sbor pod ve-
dením Hany Kunové. Mladé pří-
znivce folkové a rockové hudby 
určitě zaujme hudební skupina 
Nevym, kterou vede Jiří Dokou-
pil. K obohacení ostravského 
kulturního života nepřestává 
přispívat Vítkovický komorní or-
chestr, jehož jádro tvoří učitelé 
školy, ale je otevřen i učitelům 
ostatních ZUŠ v regionu.

Škola chce prohloubit spolu-
práci s mateřskými školami v 
obvodech, kde působí. I z tohoto 
důvodu jsou připraveny dva pro-
jekty určené dětem v předškol-

ním věku. Přehlídka 330 čuníků 
by měla na společném koncer-
tě představit děti z mateřských 
škol společně se žákovskými 
soubory základní umělecké ško-
ly. Hudební batolení je určeno 
dětem ve věku 2 až 4 let a je-
jich rodičům. Má dětem umož-
nit nahlédnout do světa hudby  
i v tomto raném věku, který je 
podle názoru odborníků pro je-
jich rozvoj nejdůležitější.

Škola intenzivně pracuje i na 
zpestření nabídky vzdělávacích 
programů. Od příštího školního 
roku by chtěla dětem ve větší 
míře nabídnout možnost vzdě-
lávání v oboru hudba a jazyk, 
který je kombinací výuky hry 
na nástroj a cizího jazyka. Kro-
mě jazykového rozvoje žáků 
tím budou postupně vytvořeny 
podmínky pro zapojení ško-
ly do mezinárodních projektů  
a těm nejtalentovanějším žákům 
umožněno vykonání přijímacích 
zkoušek na středních či vyso-
kých uměleckých školách v za-
hraničí.

Renáta Ryšková

Základní umělecká 
škola Vítkovice  
mění tvář

Střední průmyslová škola v Ostravě-Vítkovicích byla za-
ložena v roce 1919, loni tedy oslavila 95. narozeniny. Při-
pomínáme je poněkud netradičně – textem písně, kterou 
žáci zpívali na nádražích u klavíru společně s koledami.

Snímky dokumentují probíhající rekonstrukci 
stadionu.



VV

8

1 / 2015

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE, povolil odbor kultury MMO pod č. r. MMO 95/96–PP ze dne 7. 2. 1996, 
uzávěrka příštího čísla bude 18. 1. 2015, ZDARMA, Zpravodaj městského obvodu Vítkovice vydává jako měsíčník Úřad 
městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, IČO 00845451, www.vitkovice.ostrava.cz.  
Zodpovědná redaktorka: Lenka Gulašiová, GSM: +420 605 218 758, gulasiova@literatky.cz, www.literatky.cz. Foto: Jiří Zerzoň, 
Lenka Gulašiová, archiv. Grafická úprava a tisk MORAVAPRESS, s.r.o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
www.moravapress.cz. Obsah příspěvků nemusí odpovídat názoru redakce. Redakce si vyhrazuje právo krácení textů.

Inzerce

Strážci zákona informují

                      

Všimněte si!

Na naše děti nekašleme
Bezpečná porodnice aneb 

„Na naše děti nekašleme“, 
tak se nazývá projekt, který 
v prosinci spustila Vítkovická 
nemocnice. Cílem je včas- 
ná ochrana novorozen-
ců a kojenců před černým 
kašlem, který pro ně může 
být i smrtelný. Veškerý per-
sonál novorozeneckého od-
dělení a porodního sálu se 
proto nechal proti tomuto 
onemocnění preventivně na-
očkovat. O možnostech, jak 
se černému kašli bránit, jsou 
v rámci projektu informová-
ny také budoucí maminky. 
Černý kašel může být vel-
mi závažné onemocnění 
zejména pro novorozence  
a kojence, u nichž může do-
konce způsobit také smrt. 
Už během těhotenství jsou 
budoucí maminky ve Vítko-
vické nemocnici informová-
ny o možnostech očkování 

rodinných příslušníků. Přeočkování je doporučováno všem blízkým, kteří 
přijdou s novorozencem do styku, a mohli by jej ohrozit. 

Nenechejme se napálit
Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kur-

zů pořádaných v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. První no-
voroční setkání veřejnosti se uskuteční 28. ledna od 16 hodin  
v budově městské policie v ulici Hlubinské. Lednové téma se-
tkání s občany nese název Nenechejme se napálit aneb Výhod-
né nabídky. Jak z názvu vyplývá, přednášející účastníkům přiblíží, 
jak se vyhnout zdánlivě výhodným nabídkám úvěrových produktů  
a smluv a nepodléhat podvodným věřitelům. Přiblíží veřejnosti  
i to, jak se orientovat ve smlouvách a jak na úvěrové smlouvy a půjčky 
nahlíží nový občanský zákoník. Nebude chybět oblíbená sebeobrana  
a připraven bude také dětský koutek pro děti účastníků kurzu. Je vhodné 
s sebou přinést sportovní oblečení, sportovní obuv není potřeba. Bližší 
informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím elek-
tronické pošty info@mpostrava.cz.

Kam kráčí vítkovická 
atletika?

Atletika se společně s fotbalem a hokejem řadí v Ostravě 
na přední místa. Tento sport proslavil moravskoslezský region 
doslova po celém světě, a to nejen prostřednictvím úspěchů 
vítkovických atletů, ale i díky pořádání národních a meziná-

rodních atletických závodů. Nejznámějším z nich je samozřej-
mě Zlatá tretra, která závodníkům poskytuje čím dál komfort-
nější podmínky především díky velké rekonstrukci vítkovické-
ho stadionu, jehož druhá etapa právě nyní jede naplno. Další 
ročník tohoto mítinku již diváci zhlédnou z nových tribun, které 
budou kolem celého stadionu. Kromě toho se staví i vedle 
ČEZ Arény, kde vzniká nová atletická hala. Jak obě stavby 
pomohou vítkovickým sportovcům a jaké plány má SSK Vítko-
vice letos? Na to jsme se zeptali Oldřicha Zvolánka, předsedy 
SSK Vítkovice.

„Obě stavby nám dělají velkou radost. Jejich realizace 
podstatně zlepší podmínky nejen pro tréninky našich spor-
tovců, ale díky novému komfortu, který bude bezkonku-
renční v rámci střední Evropy, fyzioterapeutickému zázemí 
a ubytovacím kapacitám i infrastruktuře si můžeme dovolit 
kandidovat ve výběrových řízeních na pořádání dalších me-
zinárodních závodů. První velkou vlaštovkou je naše vítěz-
ství v podobě získání Interkontinentálního poháru v atletice 
mužů a žen v roce 2018, který se uskuteční právě u nás. 
Nic většího už u nás pořádat ani nemůžeme, jde o druhý 
nejvýznamnější atletický mítink po mistrovství světa! Ostrava 
se tak zviditelní doslova ve všech zemích,“ říká Oldřich Zvo-
lánek, který jedním dechem dodává, že to pro vedení SSK 

Vítkovice znamená čtyři roky intenzivních příprav a organi-
zace. Nová atletická hala bude mít zcela špičkové parame-
try podle pravidel IAAF a SSK Vítkovice plánuje získat pro 
halu certifikaci 1, což znamená halu s nejluxusnějšími pod-
mínkami. Vznikne zde tak nejlepší tréninkové centrum nejen 
v České republice, ale i blízké střední Evropě. „Hala bude 
mít dvousetmetrovou šestidráhu s ideálním poloměrem za-
táčky a nebudou chybět ani důležité sektory pro technické 
disciplíny, jako jsou hod koulí, skok do výšky i dálky a další. 
Na tribuně by se mohlo pohodlně usadit okolo tisíce diváků. 
Již nyní zde plánujeme nejrůznější halové mítinky, první by 
měl proběhnout už v lednu 2016,“ pokračuje Oldřich Zvolá-
nek. Halu budou moci využívat i neslyšící sportovci, hasičský  
a záchranný sbor, studenti Sportovního gymnázia Dany  
a Emila Zátopkových, sportovní kluby VŠB-TUO, policisté 
PČR, MěP, hokejisté HC Vítkovice, volejbalové, házenkář-
ské a basketbalové kluby, oddíly šermu, badmintonu a další.


