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Známe desítku nejlepších!

Výzva

Ostravští kriminalisté vyšetřují sérii
loupeží spáchaných ve Vítkovicích, přičemž k některým došlo také na Štědrý
den roku 2014. Spáchat je měl sedmnáctiletý mladík buď sám, nebo společně s jedním či dvěma dalšími nezletilými. Kriminalisté v průběhu vyšetřování
shromáždili fakta, ale v současnosti
nemají informace o některých obětech těchto činů. Proto vyzýváme oběti
i svědky, aby kontaktovali policii na lince 158.
Pokračování na straně 2

V pátek 30. ledna se konal již devatenáctý ročník Reprezentačního plesu městského obvodu Ostrava-Vítkovice, jehož hlavními hosty byli zpěvák a herec Pavel Vítek
a zpěvačka Petra Janů. Kromě příjemné atmosféry, skvělé
hudby, jídla a pití se hosté mohli těšit i na slavnostní vyhlášení desítky nejlepších vítkovických sportovců, kteří byli
odměněni za své celoroční výkony. Mezi oceněnými jsou
hokejista Michal Barinka, atletka Nikol Ogrodníková, florbalista Lukáš Veltšmíd, alpská lyžařka Gabriela Cápová,
atlet Adam Zenkl, zápasnice Yvette Dohnalová, zápasník
Vratislav Chotaš, cyklista Josef Černý, boxer Dominik Glodo různých
kroužků,
účastnit sesoutěžící
plavání, výletů,
divadelníchtrojboji.
představení,
besídek a dalšíc
ser
a Antonín
Pavlovec
v silovém
„Všem
rozmanitých
akcí.
Mateřské
školy
Erbenova,
Prokopa
Velikého
a
Obránců
míru poskytuj
gratulujeme a přejeme spoustu skvělých výsledků i v letošlogopedickou péči.
ním
roce,“ oceňuje starosta Petr Dlabal úspěchy sportovců,
kteří svými výkony přispívají k věhlasu obvodu Vítkovice.

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
učitelé 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 Erbenova, Prokopa Velikého
a Obránců míru poskytují logopedickou
péči.

Nepřehlédněte
Pozvánka
na jednání
zastupitelstva
Jednání zastupitelstva
městského obvodu Vítkovice se bude konat
v pondělí 9. března od
15 hodin v obřadní síni
radnice.

Odpolední čaj

Tříkrálová sbírka

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.,
místní organizace v Ostravě-Vítkovicích,
zve na společenskou akci Odpolední čaj,
která se uskuteční 21. března v 15 hodin v sále Českého domu ve Vítkovicích.
Pro hosty je připravena hudba k poslechu
i tanci, občerstvení i bohatá tombola.

V Tříkrálové
sbírce se díky obyvatelům
Nepřehlédněte
Ostravy a přilehlých obcí shromáždilo
1 455 Pozvánka
569 korun.
Peníze
využije Charita
na jednání
zastupitelstva
Ostrava a Charita sv. Alexandra na podJednání zastupitelstva městského obvodu Vítkovice se bude konat v pondělí 9. března od
poru lidí
bez přístřeší, klientů mobilního
hodin v obřadní síni radnice.
hospice, seniorů, zdravotně postižených
v chráněných
dílnách nebo na přímou
Odpolední čaj
hmotnou pomoc lidem v nouzi.

Dalibor Přeček, předseda organizace

www.ostrava-vitkovice.eu

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace v Ostravě-Vítkovicích, zve na
společenskou akci Odpolední čaj, která se uskuteční 21. března v 15 hodin v sále Českéh
domu ve Vítkovicích. Pro hosty je připravena hudba k poslechu i tanci, občerstvení i boh
tombola.
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Výzva
V

Pokračování ze strany 1

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 17letého mladistvého pro
provinění loupež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku a dále pro krádež. K atakům se mladík doznal, motivem bylo získání peněz. Pachateli hrozí za zvlášť závažný zločin loupeže trest odnětí svobody až na deset let. Policejní
komisař dále podal podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby,
soudce mladistvého do vazby vzal. Mladistvý byl přitom již soudem
odsouzen pro provinění výtržnictví a ublížení na zdraví (ve stadiu
pokusu). Dále byl v průběhu ledna 2015 účasten hlavního líčení
v trestní věci majetkového charakteru, a ačkoliv svého jednání litoval, čtyři dny poté měl další ženě vytrhnout kabelku…
Pravděpodobně v noci z 23. na 24. prosince 2014 došlo v blízkosti vstupu do Vítkovické nemocnice k napadení ženy nesoucí kabelku. Jeden z mladíků ženu kopl do zad, v důsledku uvedeného ataku
pak žena upadla. K odcizení majetku nedošlo. Žena při incidentu
křičela. Tato oběť policii patrně dosud nekontaktovala.
Stejné místo. Dne 24. prosince 2014 v 00.10 hodin byl dvěma mladíky napaden 62letý muž. Byl kopnut a stržen k zemi, opakovaně
udeřen do hlavy, šacován. Podezřelí odcizili peněženku, muž utrpěl
zranění. Incident měla pozorovat žena, která procházela kolem
a na mladíky měla křičet – tuto svědkyni žádáme, aby nás kontaktovala, dosud neznáme její identitu.
Před vchodem do pekárny na křižovatce ulic Prokopa
Velikého a Jeremenkova byla v době od 24. prosince 2014
do 4. ledna 2015 kolem 22 hodin napadena žena. Jedním ze

tří mladíků byla opakovaně kopnuta, upadla, načež jí byla odcizena kabelka, ve které měla peněženku (viz foto). V peně-

žence mohl být občanský průkaz a asi 2 tisíce korun. Mělo jít
o ženu ve věku zhruba 60 let, měla šedé vlasy a s sebou vozík na
kolečkách (zavazadlo užívané seniory). Žena byla shrbená. Tato
poškozená událost patrně rovněž neoznámila, žádáme, aby
tak učinila.
Další žena byla sražena zezadu na zem 19. ledna kolem 5.20 hodin v místě spojnice ulic Lidická a Tržní. Podezřelý vytrhl ženě kabelku – ačkoliv ji pevně svírala, utrhlo se ucho a podezřelý se dal na
útěk. Kolemjdoucí útočníka pronásledoval, dostihl jej, kabelku získal
a vrátil ji poškozené. Hledáme muže, který ženě pomohl. Mělo jít
o muže ve věku 35 let, světlejších delších vlasů, měl brýle
s kulatou obroučkou a nesl tašku přes rameno. Tohoto svědka rovněž žádáme, aby nás kontaktoval.

Svoz velkoobjemových odpadů

Ve spolupráci s odborem komunálních služeb, dopravy a bytovým ÚMOb Vítkovice poskytuje i v letošním roce OZO Ostrava kontejnery na velkoobjemové odpady z domácnosti. Občané zde mohou bezplatně odložit svůj nepotřebný velkoobjemový odpad.
Plán na rozmístění velkoobjemových kontejnerů – Vítkovice
Místo přistavení
datum
počet kontejnerů
U Cementárny u domu č. 31
13. 4.
1
U křižovatky ulic Rostislavova, Holubova
13. 4.
1
U křižovatky ulic Maixnerova, Pasteurova
14. 4.
1
Ulice Štramberská ve dvoře u domu č. 2
14. 4.
1
U křižovatky ulic Starobní a Přerušená
15. 4.
1
Na Obvodu – parkoviště vedle popelnic
15. 4.
1
Ulice Sirotčí u domu č. 39A
16. 4.
1
Ulice Sirotčí u domu č. 45
16. 4.
1
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská
17. 4.
1
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova
17. 4.
1
U křižovatky ulic Věžní, Mírová
17. 4.
1
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova
20. 4.
1
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru
20. 4.
1
nám. J. z Poděbrad (u ul. Erbenovy – plocha parkov.) 20. 4
1
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní
21. 4.
1
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru
21. 4.
1
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova (u garáží)
21. 4.
1
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí
22. 4.
1
U křižovatky ulic Sovova, Závodní
22. 4.
1
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova
22. 4.
1
Celkem:
20
Přistavení kontejneru vždy do 14 hod.
Odvoz druhý den do 10 hod.
Do kontejneru na velkoobjemové odpady patří: televizory, ledničky, pračky, ždímačky, mrazničky, vysavače, rádia, koberce, stoly, židle, skříně, matrace, vany, dřezy,
sanitární keramika, lustry, pneumatiky apod.
Do těchto kontejnerů v žádném případě neukládejte cihly, kamení, stavební suť,
odpady ze zeleně, komunální a nebezpečný odpad.
Bližší informace:
Pavel Hučala – tel. č.: 599 453 241
Dagmar Sošková – tel. č.: 599 453 124
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mjr. Mgr. Gabriela Holčáková, vrchní komisařka

Jste senior?
Cítíte se sám?

Nabízíme vám pomoc! Dobrovolník
(vyškolený Dobrovolnickým centrem
ADRA Ostrava, 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. č.: 776 663 980, více na www.
adraostrava.cz.

Přijímáme
nové strážníky
Městská policie Ostrava otevírá své řady
novým zájemcům o povolání strážníka.
Toto povolání je určeno všem, kteří splňují zákonem stanovené podmínky: bezúhonnost, spolehlivost, české občanství,
minimální věk 21 let, zdravotní způsobilost
a střední vzdělání ukončené maturitní
zkouškou. Zájemci projdou výběrovým
řízením a tříměsíčním rekvalifikačním kurzem zakončeným závěrečnou zkouškou
odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra ČR. V rámci kurzu jsou tzv.
strážníci-čekatelé cvičeni také k používání
služební zbraně a donucovacích prostředků. Po zapracování mají strážníci možnost
prodloužení pracovní smlouvy na dobu
neurčitou a získávají mnoho dalších benefitů, především sociální jistoty a možnost
profesního růstu. Rozsah výcviku a všechna kritéria pro přijetí uchazeče o povolání
strážníka jsou uvedena na stránkách ostravské městské policie www.mpostrava.cz.
Více informací také na tel. č. 599 414 426.
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Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.	                    
John Ruskin

Slovo starosty
Musím se přiznat, že pro mě, stejně jako
pro mnohé občany, je březen stále Měsícem knihy. V žádném případě nejde o jakousi nostalgickou připomínku minulosti,
ale o fakt, že knihy si dnes zaslouží mnohem větší pozornost než kdykoliv dřív. Je
to dáno především tím, že mnoha lidem se
dnes už ani nechce číst, hlavně ti mladší se
ohrazují, že veškeré informace, které potřebují, najdou na internetu. Je to smutné.
A to nejen proto, že počet prodaných knih
i nadšených čtenářů neustále klesá, ale
také proto, že se mezi lidmi snižuje všeobecná vzdělanost i objem slovní zásoby.
Přitom i z řad odborníků slyšíme, že by si
hlavně rodiče měli najít čas a číst svým dětem, seznamovat je s knihami. Za velice
prospěšný v tomto směru považuji projekt
Celé Česko čte dětem, který nejenže učí

děti vztahu ke knihám a jejich příběhům,
ale také posiluje vazby mezi dětmi a rodiči. I proto je mi líto, že vzhledem k jednání zastupitelstva města, jemuž musím být
4. března přítomen, nebudu moci ve vítkovické knihovně slavnostně pasovat žáky
prvních tříd na čtenáře. Je to velice milá
povinnost, jíž jsem se vždy rád zhostil,
a kterou nyní musím přenechat svým kolegům. Těší mě, že i děti z prvních tříd jsou do
knihovny zvány a že se učí brát ji jako součást svého života. Při této příležitosti bych
rád vyzvedl také práci naší pobočky Knihovny města Ostravy. Už dávno to není knihovna, na jakou jsme byli dřív zvyklí, kdy personál pouze evidoval, kdo si co půjčí. Budova
v Kutuzovově ulici je živým centrem poznání i vzdělávání, střediskem, které neustále
organizuje nejrůznější besedy, workshopy,
vernisáže, kroužky a jiné akce a zapojuje
se do všech sfér kultury i vzdělávání. Myslím, že její přínos je pro Vítkovice a občany
obvodu nezanedbatelný.

Oznámení pro nájemníky
obecních bytů
Vyúčtování služeb spojených
s užíváním bytu za rok 2014
Podle zákona č. 67/2013 Sb. musí být vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2014 provedeno nejpozději do čtyř
kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, tedy do
30. dubna 2015. K tomuto datu budou také nájemníkům bytovými techniky doručeny faktury s konkrétním rozúčtováním nákladů na jejich byt. V případě, že nájemce s výsledkem vyúčtování
nesouhlasí, je oprávněn do 20. května 2015 podat písemnou reklamaci. Pokud bude uznána jako opodstatněná, provede odbor
komunálních služeb, dopravy a bytový opravné vyúčtování, se
kterým budou nájemníci seznámeni do 29. května 2015.
Nedoplatky z tohoto vyúčtování budou předepsány k úhradě
spolu s nájemným za měsíc červenec 2015, popř. bude nájemníkům na úhradu nedoplatku zaslána složenka. Tento nedoplatek je splatný do 31. července 2015. Přeplatky z vyúčtování
budou nájemníkům poukázány prostřednictvím šeku Poštovní
spořitelny ČSOB, popř. prostřednictvím složenky ÚMOb Vítkovice. Nájemníkům, u kterých vlastník domu vykazuje dluh na
nájmu či z vyúčtování služeb z minulých období apod., bude
přeplatek tohoto vyúčtování použit na kompenzaci výše uvedených dluhů, včetně poplatků z prodlení a úroků z prodlení, jak to
umožňuje § 1982 nového občanského zákoníku. Přeplatky budou vypláceny v období od 1. července do 31. července 2015.
Svatava Köhlerová,
vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytového

Možná trochu nadneseně lze říct, že
vítkovická knihovna
přispívá i k tomu,
aby lidé byli usměvavější, že působí
jako sluníčko, které
prosvětluje
šedivý den. A úsměv,
slunce a světlo my
lidé
potřebujeme.
I proto s nadcházejícím jarem s povděkem
kvituji každý sluneční paprsek, který potěší,
i když venku mrzne. A jsem vděčný za každý prosvětlený okamžik prodlužujícího se
dne. Vždyť jaro je nejkrásnější období roku,
období spojené se sluncem a světlem. A tak
si při pohledu na kalendář, který oznamuje,
že letní čas se letos své vlády ujme v neděli
29. března, přeji, aby více světla bylo i mezi
lidmi.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Rada městského obvodu Ostrava-Vítkovice odsouhlasila vytvoření pracovního místa – manažera dotačních titulů. Úkolem
zaměstnance bude sledovat dotační příležitosti a informace
o dostupných dotačních titulech z různých zdrojů, zejména fondů
a grantů. Vedení obvodu chce tímto krokem posílit přísun externích finančních prostředků, které by bylo možné investovat do
dalšího rozvoje Vítkovic.

Místní poplatek ze psů

Pro letošní rok je místní poplatek ze psů splatný
k 31. březnu. Poštovní poukázky k úhradě místního poplatku
ze psů nebudou rozesílány. Poplatek ze psů platí držitel psa.
Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Místní poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního předpisu. Poplatek ze psů platí držitel
obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
Úhradu mohou občané provést převodem z účtu na účet číslo
19–1649309349/0800 s uvedením variabilního symbolu, který zjistí
na dokladu o zaplacení z minulého roku, nebo přímo u správce
poplatku – kancelář č. 113 (tel. 599 453 130) v budově radnice,
Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice. Poplatek je možné zaplatit
také v hotovosti rovněž v budově radnice – kancelář č. 113.
U veškerých plateb je nutné uvést variabilní symbol. Na
úhradu bez variabilních symbolů nebude brán zřetel.
Nebude-li úhrada provedena nejpozději do 31. března 2015,
bude ji ÚMOb Vítkovice vymáhat výkonem rozhodnutí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
čímž se zvýší celková částka k úhradě.
Vladimíra Plecháčková,
referentka odboru financí, rozpočtu a školství

ADRA ve Vítkovicích otevírá
charitativní obchod a sociální šatník

V Mírové ulici č. 98/18 bude 12. března otevřen charitativní obchod a sociální šatník. Obyvatelé Ostravy mohou přinášet nové
i použité věci (zejména oblečení). Prodejem oblečení zajistí ADRA rozvoj dobrovolnických programů u osamělých seniorů, dětí
a osob s postižením v Ostravě. Lidé pobírající podporu v hmotné nouzi si budou moci jednou měsíčně vybrat pět kusů oblečení na
osobu, které jim bude poskytnuto zdarma. Sociální šatník bude otevřen vždy v pátek od 9 do 15 hodin. Otevírací doba charitativního
obchodu pro příjem i prodej oblečení je od pondělí do čtvrtka v čase od 9 do 17 hodin.
- red -
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V
Ze života našich škol
Harry Potter posedmé
a naposledy

Soutěž ve skládání
puzzle

AHOL – Střední odborná škola se 5. února stala
již posedmé pořadatelem
soutěže v anglickém jazyce The Harry Potter Day,
určené žákům základních
škol z Ostravy i blízkého
okolí. Letošního ročníku,
který se konal pod záštitou
náměstka primátora statutárního města Ostravy
Zbyňka Pražáka a starosty
Úřadu městského obvodu
Vítkovice Petra Dlabala, se
účastnil rekordní počet znalců kouzelného světa J. K.
Rowlingové – celkem 176
soutěžících.
Ve škole vyzdobené jako
bradavický hrad si opět
mohli malí i větší účastníci
vyzkoušet porozumění anglickému mluvenému i psanému textu, spočítat si slevy na Příčné ulici, ošetřit kouzelnická zranění, ověřit si svou orientaci ve skutečném
i imaginárním světě, zúčastnit se řetězového čtení anglického textu,
rozlišit kouzelné tvory, poznat ingredience do lektvaru a správně
je anglicky nazvat,
zhlédnout
hrané
scény z Harryho
Pottera v angličtině
nebo si netradičně
zasportovat. Školu
navštívili i zaměstnanci České spořitelny, která se pro
tuto příležitost změnila v Gringottovu
banku, s originální
soutěží zaměřenou
na finanční gramotnost. Vítězové obou kategorií prokázali vynikající
znalost angličtiny, ale den plný zábavy s cestou do dětské knihy si
užili všichni. Tím spíš, že už to bylo naposledy – na příští rok AHOL
chystá zcela novou soutěž.
Kateřina Suková

Děti z vítkovických mateřských
škol si 11. února
zasoutěžily
ve
skládání puzzle.
V knihovně se
sešli
finalisté
z
jednotlivých
školek a soutěž
mohla začít. Vyhráli všichni a odnášeli si drobné odměny a velké zážitky.

Jana Smutná

Měsíc olympiád
V lednu se ve Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích konala hned dvě soutěžní klání, a to olympiáda v anglickém jazyce a olympiáda v jazyce českém.
Účastníci školního kola olympiády v anglickém jazyce si
mohli „nanečisto“
vyzkoušet,
jak vypadá maturitní
poslech
a následně konverzace v anglickém jazyce na
vybrané
téma.
Své síly si mohli poměřit žáci prvních, druhých a třetích ročníků,
přičemž někteří studenti maturitních ročníků se dostavili takzvaně
mimo soutěž. Všech osmnáct statečných bylo po zásluze odměněno, vítěz David Šnita navíc postupuje a bude naši školu reprezentovat v okresním kole.
Školního kola 41. ročníku olympiády v jazyce českém se zúčastnilo celkem deset žáků z 1. až 3. ročníků čtyřletých studijních oborů. Studenti řešili pět obtížných, ale zajímavých mluvnických úkolů
a psali slohovou práci s prvky popisu a úvahy na téma Podzimní
dny. Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za odvahu a netradiční
řešení, protože náročná zadání opravdu prověřila jejich znalosti.
První místo nakonec vybojoval budoucí autotronik, žák třídy AUT
1, Petr Sitarčík. 				
Libuše Hlubková



Zlaté kulatiny

Na svátek všech zamilovaných, sv. Valentýna, bylo v obřadní síni vítkovické radnice nesmírně živo. Hned několik párů
se rozhodlo říct si své ano. Ale jen jedni přišli svůj manželský slib obnovit. Manželé Marie a Josef Čížíkovi si po padesáti letech v kruhu svých dětí, vnoučat a pravnoučat řekli znovu
své ano. Láska to byla osudová – seznámili se ve Vítkovicích
8. září 1963 na hornických slavnostech, které se konaly
Na Fojtství. Pan Josef tehdy vyzval svou budoucí ženu k tanci.
O rok později se už spolu stěhovali do finského domu a za
další rok se vzali. Ke dvěma synům paní Marie pak přibyl ještě syn Pavel. Vítkovicím zůstali věrni i v rámci povolání. Pan
Josef byl horníkem a jeho žena pracovala od roku 1971 ve
Vítkovické nemocnici. Práce na šachtě se stala panu Josefovi
osudnou, roku 1978 utrpěl úraz, po němž následoval invalidní
důchod. V životě si prošli mnoha peripetiemi. Odměnou za ty
někdy méně úsměvné okamžiky je jejich neustále rozrůstající
se rodina.
Pavlína Nováčková
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Dětské dopravní hřiště
se opět otevírá veřejnosti

Hned první dubnový den, v čase od 13 do 16.30 hodin, bude opět
zahájen provoz na dětském dopravním hřišti v ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze, jehož provozovatelem je Městská policie Ostrava.
Strážníci u této příležitosti připravili zábavný program sestávající
z nejrůznějších kvízů a testů s dopravní tematikou, připravena je
jízda zručnosti, dopravní slalom ve speciálních plastových vozítkách a nebude chybět
ani tvůrčí dílna. Hřiště pak bude otevřeno
denně od pondělí do
neděle. Ve všední dny
vždy v odpoledních hodinách mezi 13. a 17.
hodinou, o víkendech
a o svátcích vždy od 10
do 17 hodin. 		
- red -
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Známe desítku nejlepších!
Deset nejlepších vítkovických sportovců v roce 2014
Michal Barinka (1984), HC VÍTKOVICE STEEL
S hokejem začínal v pěti letech v Táboře. Odsud přestoupil do
dorostu Českých Budějovic a od sezony 2006/2007 je s přestávkami v HC VÍTKOVICE STEEL. V roce 2002 se zúčastnil mistrovství
světa do 18 let a domů dovezl bronz. V letech 2003 až 2006 odehrál v NHL za Chicago dvě sezony, v nichž nastoupil ke 34 utkáním
a připsal si dva body za dvě asistence. Účastnil se MS 2010, kde
naši hokejisté vybojovali zlato, a také zimní olympiády v Soči.
Nikol Ogrodníková (1990), Atletický klub SSK Vítkovice
Vítkovická oštěpařka Nikol Ogrodníková má za sebou úspěšný
rok. Zúčastnila se zimního evropského vrhačského poháru, vybojovala 9. místo na mistrovství Evropy a absolvovala také premiéru
v Diamantové lize, v Dauhá hodila 58,16 metru a skončila osmá.
Na MČR žen v Ostravě stačil její hod 50,40 na čtvrté místo, zatímco
na MČR družstev v Kolíně hodem 60,04 m vybojovala zlato. Navíc
jde o čtvrtý nejdelší hod v historických tabulkách České republiky. Tato mladá reprezentantka ve víceboji a hodu oštěpem má na
svém kontě mnoho úspěchů i na mezinárodním poli. V roce 2007
vybojovala 3. místo na ME do 19 let v sedmiboji, na MS 2007 do
17 let v Ostravě pak 7. místo v pětiboji a na MS 2008 do 19 let
v Bydhošti 8. místo v hodu oštěpem.
Lukáš Veltšmíd (1992), SC Vítkovice Oxdog, florbal
Patří již několikátou sezonu k tahounům florbalového klubu SC
Vítkovice Oxdog a je jedním z dalších talentů vítkovického florbalu, který si vybojoval reprezentační dres. Největší radost, kromě
juniorských a dorosteneckých úspěchů, má Lukáš hlavně ze dvou
titulů, které vybojoval s muži v letech 2012/2013 a 2013/2014. Za
velký úspěch považuje i 4. místo na mistrovství světa juniorů a především loňské 3. místo na mistrovství světa. V dubnu 2014 se stal
také členem all-star teamu EFT.
Gabriela Cápová (1993), LO SKI Bílá, lyžování

Yvette Dohnalová (1999), TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu

Mistryně České republiky 2014 ve volném stylu v kategorii starších
žaček i kadetek do 52 kg, které se podařilo nominovat na mistrovství
Evropy i mistrovství světa kadetek ve volném stylu. Na ME vybojovala nádherné 14. místo. Koncem roku 2014 se probojovala také
do finále velkého mezinárodního turnaje v zápase ženských složek
a obsadila v kategorii kadetek ve váze do 56 kg druhé místo. Yvette
by měla v roce 2015 reprezentovat ČR na mezinárodních soutěžích.
Vratislav Chotáš (1988), TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
V roce 2014 obhájil již sedmý titul mistra České republiky v zápasu ve volném stylu v řadě a byl nominován do Taškentu na
mistrovství Evropy. Bohužel, den před odletem si poranil nohu
a nemohl odcestovat. Bojoval však na dalších třech mezinárodních
seniorských turnajích. Na Velké ceně v Brně byl ve váze do 125 kg
nejlepší, a to navzdory tomu, že sám váží zhruba 92 kg. Zúčastnil
se i mezinárodního turnaje v Prievidzi, kde se umístil na 3. místě.
A v Ostravě na Klepcově memoriálu obhájil zlato. Zároveň si vybojoval nominaci na Evropské hry v Baku. Jeho největším úspěchem
je 10. místo na MS juniorů a 2. místo na policejním ME.
Josef Černý (1993), CCC Polsat Polkowice, cyklista
Jen v roce 2013 se tento odchovanec vítkovického klubu Yogi
Racing Team stal mistrem České republiky v časovce U23, získal
stříbrnou medaili v 1. etapě a držení trikotu vedoucího jezdce na
Giro del Trentino 2013 a zlato na závodech Grand Prix Czêstochowa 2013. V uplynulém roce se mu podařilo absolvovat 5 etap Tour
d´Azerbaidjan, kde se umístil na 18. místě, stal se vítězem Visegrad
4 VC České republiky a vybojoval 18. místo v závodu míru U23.
Jeho další sportovní výsledky v polovině června zastavila infekční
mononukleóza. Snem tohoto skvělého a dnes už i světoznámého
cyklisty je zajet legendární Grand Tour, která se skládá z Tour de
France, Giro di Italia a Vuelta Espana.

Stala se vůbec první ostravskou závodnicí, která startovala na
světovém poháru alpského lyžování, a to v Zagrebu ve slalomu.
Pravidelně se účastní i evropských pohárů a podařilo se jí také
nominovat na mistrovství světa sjezdařů v americkém Beaver
Creeku. V uplynulém roce stihla absolvovat také MS juniorů ve
slalomu, kde skončila na 26. místě, Evropský pohár Bad Weisse
ve slalomu (27. místo) a na MČR juniorů vybojovala 2. místo ve
slalomu a 5. místo v obřím slalomu. Členkou reprezentačního týmu
se stala již v juniorském věku.
Adam Zenkl (1995), Atletický oddíl SSK Vítkovice
Reprezentant ČR v atletice, který v roce 2014 vybojoval 2. místo
na MČR družstev juniorů v běhu na 1 500 m a stal se mistrem ČR
na 1 500 m juniorů. Zároveň se mu podařilo nominovat se na mistrovství světa juniorů do 19 let v běhu na 1 500 m, kde skončil na
13. místě, což bylo první nepostupující místo do finále. Zúčastnil se
také ME v přespolním běhu a PMEZ v přespolním běhu (20. místo).

Antonín Pavlovec (1981), Colbert club SSK Vítkovice,
silový trojboj
Vzpěrač v benčpresu, silovém trojboji i klasickém (RAW) silovém
trojboji získal jen v loňském roce titul mistra Moravy v trojboji výkonem 747,5 kg, titul mistra Moravy v klasickém RAW trojboji výkonem 670 kg, vybojoval 4. místo na mistrovství Moravy v benčpresu
výkonem 210 kg. Stal se mistrem České republiky v trojboji výkonem 737,5 kg, dále mistrem ČR v klasickém RAW trojboji výkonem
670 kg a získal i 6. místo na MČR družstev v silovém trojboji.
Dominik Gloser (2001), SSK Vítkovice, box
Tento mladý nadějný boxer se stal v roce 2014 mistrem České
republiky školní mládeže v boxu a na mistrovství Evropy školní mládeže v boxu v Maďarsku se umístil na 5. až 8. místě. Zlatou medaili
si přivezl z mezinárodního turnaje v německém Leinefelde a stříbrnou získal i na mezinárodním turnaji školní mládeže v německém
Stralsundu. Jeho největším dosavadním úspěchem je právě reprezentace ČR na mistrovství Evropy školní mládeže v boxu.
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V
V nihovna pro vás
K
Březen v knihovně
DOSPĚLÝM
● Romano suno – Romský sen
Výstava literárních a výtvarných prací
romsky mluvících dětí se bude konat ve
dnech 2. března až 30. dubna. Letos se
můžete těšit i na videorozhovory s dětmi.
● Barokní architektura v Čechách
Ve Virtuální univerzitě se seznámíme s uměním stavitelů Jeana Baptisty
Matheye a Kryštofa Dientzenhofera, a
to ve středy 4. a 18. března v čase od
13 do 14.30 hodin.
● Den ostravských čtenářů
Den čtenářů, čtvrtek 26. března, je vyvrcholením Března – měsíce čtenářů. Po celý
den během půjčování bude vyhlášena čtenářská amnestie. Čtenářům, kteří nevrátili
své knihy v řádných termínech, budou po
vrácení všech výpůjček prominuty veškeré sankční poplatky. A aby ani naši vzorní
čtenáři nepřišli zkrátka, pěkně jim ten den
osladíme!

DĚTEM
● Březen – s knížkou za kamna vlezem
Jste všímaví, bystří a umíte si dát dvě
a dvě dohromady? Pro naše dětské čtenáře máme čerstvou nálož knihovnických kvízů! Po celý měsíc během půjčování.
● Týden prvňáčků
Po celý týden, od 2. do 6. března, registrace prvňáčků zdarma! Program slavnostního pasování malých čtenářů ve středu
4. března od 8.15 do 9.15 hodin bude
přístupný i pro rodiče.
● Prima čtení
Je tu opět hravé čtení, smutný bude, kdo
tu není! Tentokrát, v úterý 17. března od
14.30 do 15.30 hodin, si budeme číst
z knížky Kočičiny kocourka Damiána.
● Sovičky
Veselé povídání, hraní a cvičení pro děti
do pěti let v doprovodu rodičů je naplánováno na pátek 20. března od 10 do
11 hodin.
● Kašpárek Pimprle na cestách!
Proveďte kašpárka po vítkovických zajímavostech! Komentovaná procházka
s paní Lenkou Kocierzovou se koná v úterý 24. března od 14 do 15 hodin.
● Šťastnou cestu!
Přijďte se s kašpárkem rozloučit před
jeho návratem do Itálie a zapojte se do výtvarné dílny!
Čtvrtek 26. března od 14.30 do 15.30
hodin.
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2. března 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
4. března 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
5. března 14– 16 klub seniorů – Posezení v klubu
9. března 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
		
17 hodin – vernisáž Patchwork Danuše Březinové
11. března 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
12. března	14–16 klub seniorů – vycházka do Gongu (sraz ve 14 hodin
před Domem u šraněk)
16. března 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
18. března 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
19. března	14–16 klub seniorů – beseda s městskou policií na téma oběti
trestných činů
23. března 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
25. března 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
26. března	14–16 klub seniorů – bowling U Iny (sraz ve 14 hodin před bistrem
U Iny, Jeremenkova 15)
30. března 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
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.

Setkávání generací
při hudbě

Základní umělecká škola dr. L. Janáčka připravuje první koncert z nového cyklu Setkávání generací při hudbě. Vystoupí na něm žáci smyčcového a pěveckého
oddělení. Do prostor vítkovické knihovny,
kde se tento koncert uskuteční 23. března v 16.30 hodin, srdečně zveme všechny milovníky krásné hudby. Zdaleka však
nejde o jedinou aktivitu. V závěru února žáci ZUŠ soutěžili v oborech sólový
zpěv, hra na dechové nástroje a v oboru
hra na lidové nástroje.
Jaromír Návrat

Ocenění pedagogů

Vedení vítkovické radnice už pravidelně oceňuje učitele působící ve školách
na území obvodu. Starosta Petr Dlabal,
který přivítá ředitele škol a pedagogy navržené k ocenění ve čtvrtek 26. března
v obřadní síni radnice, k tomu říká: „Myslím, že práce učitelů je čím dál náročnější a že je naší povinností poděkovat
těm pedagogům, kteří svou práci dělají
s láskou a plným pracovním nasazením.
I proto oceňujeme učitele všech stupňů
škol, mateřskými počínaje a vysokou
školou konče.“

            

Zastavení času

V únorové kulturní nabídce se v Domě u šraněk představila výstava, která dobou i žánrem navazovala na tu předchozí. Opět
fotografie ze začátku minulého století, ale tentokrát v podání Terezie Richtrové, ženy s nadčasovým myšlením. Na fotografiích ze
skleněných desek zachytila život v Beskydech. Expozici připravil
a uvedl její vnuk, pan Zdeněk Lasák. Jelikož se autentický fotoaparát nedochoval, byl vtipně „nahrazen“ perníkovou maketou – výrobkem dcery – a další perníkové zmenšeniny byly rozdány hostům
vernisáže.
Karol Hercík, kurátor výstavy

Terezie Richtrová
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City Cross Sprint 2015

Do Ostravy se v pátek 13. března opět sjedou české i zahraniční
sportovní hvězdy, aby se již potřetí utkaly v oblíbeném RWE City
Cross Sprintu, jehož dějištěm se stanou Dolní Vítkovice. Na start
závodu se tradičně postaví jak mladí běžci na lyžích ze sportovních
oddílů z celé České republiky, tak i řada hvězd, například olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková, kajakář a stříbrný olympijský medailista Vavřinec Hradilek nebo běžec na lyžích
a vítěz dvou uplynulých ročníků City Cross Sprintu Dušan Kožíšek.
Na závodní trať se může vypravit až 150 závodníků z řad členů
sportovních oddílů, dalších 100 dětských účastníků absolvuje zkrácenou trasu. Registrace je otevřena do čtvrtka 12. března. Chybět
nebude ani doprovodný program, který odstartuje letecký akrobat
Martin Šonka a zakončí kapela Sto zvířat. Kromě návštěvy Světa
techniky si mohou návštěvníci vyzkoušet svůj talent na biatlonové
střelnici, kde budou k dispozici dva cvičné laserové terče. Nebude
chybět ani biková exhibice Petra Krause nebo možnost účasti v závodě fat (snow) bikách. Vstup je zdarma. Více informací o akci na
www.citysprint.cz.

Nejmenší vítkovičtí hokejisté…
Máte doma malého rošťáka, který by jednou chtěl střílet
góly jako Jaromír Jágr nebo chytat jako Dominik Hašek? Přihlaste ho do hokejové přípravky HC Vítkovice Steel, kde berou mrňousky už od čtyř let.
„Chodí k nám rodiče
třeba i s tříletými nebo
tříapůlletými dětmi, které se nebojí a chtějí se
učit bruslit, ale přicházejí i třeba šestileté děti.
První měsíce se malí
hokejisté v přípravce
učí hlavně bruslit, vstávat a celkově ovládat
své tělo na ledě. S nejmenšími dětmi mohou
být rodiče na ledě, když je to třeba, ale většina to zvládá sama,“
popisuje průběh tréninku nejmenších hokejistů Jaroslav Vlk, trenér
přípravky a mladších žáků. „Nikdy na ty malé netlačím, nechávám
je klidně i několik tréninků jen tak postávat s tou pomocnou brankou, které se zpočátku přidržují, aby se rozkoukali. Ze zkušenosti
vím, že je důležité, aby se to dítě rozjelo samo, aby chtělo samo
umět bruslit jako ostatní. Pak to vše jde krásně. Nejmenší hokejisty
máme totiž uprostřed hřiště, ať se tedy podívají vpravo nebo vlevo,
vidí trénovat své starší kamarády, a to je obvykle dost motivuje.
Nejhorší je, když rodiče chtějí mít z dítěte hokejistu víc, než to chce
dítě samo.“
Jak často nejmenší hokejisté trénují?   
„Mladší přípravka, což jsou děti od čtyř do zhruba šesti let
(v současnosti po ročník 2009), trénuje ve stejných dnech jako starší
přípravka, to jsou děti v první a druhé třídě (nyní ročníky 2008 a 2009).
Trénujeme v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 16.30 do 18.15 hod. Mladší
mají trénink zhruba 55 minut a po nich nastupují starší. To už jsou
kluci, kteří umějí zacházet i s pukem a začínají hrát své první turnaje.
Hokejisté chodící do 3. třídy trénují také třikrát týdně, ale v jiných časech a od 4. třídy už pak čtyřikrát týdně, připravují se totiž na přechod
do mladších žáků. Se školáky bychom rádi trénovali i častěji, problém
ale je, že každý chodí do jiné školy a mají různé rozvrhy. Nabízíme
rodičům možnost, že když dítě umístí na ZŠ Jugoslávská, budeme
děti doprovázet na tréninky, škola nám totiž vychází vstříc, i co se týká
rozvrhu. Mnoho rodičů této nabídky však nevyužívá.“
Má přípravka i nějaké soutěže?
„Samozřejmě. Učíme je soutěžit už od druhé třídy, kdy se každý
měsíc účastníme pravidelných turnajů. Pokaždé se sjedou zhruba
tři družstva. Tito malí hokejisté hrají jen v třetinách hřiště, v jednu
chvíli tudíž na ledě probíhají hned dva zápasy, které dělí jen lavičky. Hraje se 3x 15 minut čtyři hráči proti čtyřem hráčům plus brankáři. Pokud jde o turnaj, kterého se účastní více družstev, zkracuje
se čas třeba i na 2x 10 minut, abychom kluky fyzicky nepřetáhli.
Stejným systémem hrají i třeťáci, ti však mívají turnaje i častěji než
jedenkrát měsíčně a hrají tři proti třem plus brankář. Čtvrťáci takto
hrají jen polovinu sezony, do prosince. Od ledna začínají hrát na

celém hřišti takzvaný velký hokej, aby se připravili na přechod do
mladších žáků. Co je důležité, pro přípravku neexistují žádné oficiální tabulky. Až do čtvrté třídy se kluci prostě nehodnotí a výsledky
turnajů se nikam nezapisují. Víme, že rodiče si dělají vlastní tabulky, že jim to nedá. Když tito malí hokejisté prohrají jeden zápas,
jsou samozřejmě smutní, ale další třeba vyhrají a tak je to stále
dokola. A baví je to. Nebojují o postup v žebříčku, ale bojují jen
o vítězství v tom jediném zápasu. V tomto období se ani nevylučuje, aby neseděli na lavičce. Místo toho je vždy trestné střílení.“
Jak je to s malými brankáři?
„To už je horší. Všichni malí hokejisté chtějí samozřejmě střílet
góly. Jen výjimečně se najde někdo, kdo sám a dobrovolně chce
být od začátku brankářem. Obvykle však brankáře musíme mezi
dětmi najít. Už na tréninky přípravky proto chodí Martin Prusek,
který trénuje i brankáře v našem národním družstvu, a vyhledává
talenty. Nenutíme kluky, aby šli do branky, prostě se střídají a pan
Prusek sleduje jejich reakce. A pak nám doporučí čtyři pět kluků,
kteří mají nejlepší předpoklady stát se brankářem, a ty pak v zápasech stavíme střídavě do brány. Většinou to některého z nich pak
opravdu chytí a pokračuje v dráze brankáře.“
Říká se, že hokej je drahý sport. Jak je to s platbami v přípravce?
„Rodiče platí za každý měsíc, kdy jsme na ledě, což je od září
do dubna, 500 korun měsíčně. Třeťáci a čtvrťáci platí 600 korun
měsíčně. Květen a červen trávíme v tělocvičně Základní školy Jugoslávská. Za toto období přípravka neplatí. Samozřejmě vybavení
na led je drahé, ale když dítě přijde, může si kompletní vybavení na
celou sezonu zapůjčit za kauci.“
Co když mám doma už školáka, který by moc chtěl být hokejistou? Není už pozdě?
„Není. Přibíráme děti od čtyř do devíti let nepřetržitě. Jediným
problémem je vůle malého hokejisty. Pokud přijde devítiletý kluk,
který se teprve zdokonaluje v bruslení, těžko se mu vše dohání
a záleží jen a jen na jeho vůli, zda vydrží a bude bojovat, aby své
vrstevníky, kteří se na led postavili třeba už ve čtyřech letech, dohnal. Když vydrží a je pilný, vypracuje se. U všech malých hokejistů
je také velmi důležité, aby se věnovali i jiným sportům, lyžovali,
plavali, běhali a tak dále. Každý sport jim něco dá a jejich kondice
se jen zvyšuje. Navíc nebudou mít pocit, že jsou stále jen na ledě
a hokej je bude i více bavit.“
Máte-li tedy doma aktivního předškoláka nebo i školáka,
kontaktujte přímo trenéra Jaroslava Vlka na mobilním čísle:
725 373 469, nebo se přijďte na trénink přípravky kdykoli podívat.
Jaroslav Vlk (nar. 1955), útočník, který až do svých dvaatřiceti let
hrál za HC Vítkovice a probojoval se i do české reprezentace. Po
skončení v HC Vítkovice se mu podařilo vyjet za hranice a jednu
sezonu odehrál v Partizan Bělehrad. K hokeji se Jaroslav Vlk vrátil
jako trenér do Sarezy. Tam trénoval mladé hokejisty zhruba deset let
a pak přešel do Vítkovic, kde trénuje přípravku už sedmým rokem.
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Máte fotky z osvobozování?
Na ostravském magistrátu začínají přípravy na oslavy 70. výročí osvobození. Město se v této
3 / 2015
souvislosti obrací na své občany s výzvou o zapůjčení fotografií zachycujících průběh
osvobozovacích bojů na dnešním území Ostravy přibližně v době od 25. dubna do 2. května 1945.
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Volejte zdarma

TJ Sokol Vítkovice zve na tradiční vynášení zimy. V pátek 20. března se v 15 hodin v Českém domě potěšíme
vystoupením dětí ze ZŠ Kosmonautů z Ostravy-Zábřehu
při vynášení Morany, Mařeny, Mařáka a potom půjdeme
s Lenkou Kocierzovou a dětmi k řece Ostravici, kde se
rozloučíme se zimou.
Anna Buroňová

800 226 226

Stavte se u nás ve Vítkovicích
a odneste si dárek v hodnotě
4 500 Kč a navíc láhev
kvalitního vína zdarma!*
POJIŠTĚNÍ S ROZUMEM

A DÁRKEM V HODNOTĚ 4 500 Kč

START INSURANCE s. r. o.
Lidická 33, 703 00 Ostrava-Vítkovice
e-mail: jan.nedvidek@startin.cz
*akce platí do vyčerpání zásob

Bližší informace
podá Jan Nedvídek
tel.: 725 555 795
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