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O klubu seniorů
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Lovci perel v knihovně

str. 6
Dům v ulici Lidické 52, který je ve vlastnictví nájemníků, přispívá novou fasádou ke zpříjemnění atmosféry
v této části Vítkovic.

Hudebna Pepy
Streichla

Restaurace Schönthal je neodmyslitelnou součástí Vítkovic už po mnohá desetiletí. Od října 2012 sem návštěvníci
přicházejí nejen za příjemným posezením a chutnou gastronomií, ale také za muzikou. Známý ostravský bluesman
Pepa Streichl, místní štamgast, zde společně s dalšími členy osazenstva založil hudební klub Schönthal. Tomu se po
smrti oblíbeného muzikanta v srpnu 2013 začalo říkat Hudebna Pepy Streichla.

Pokračování na straně 3

Darujte svůj čas lidem, kteří vaši pomoc potřebují
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše a Fakultní nemocnice Ostrava. Cílem práce dobrovolníků z Dobrovolnického hospicového centra Charity Ostrava

je poskytování kvalifikované pomoci lidem
v závěru života, doprovázení nemocného
a umírajícího člověka.
Pokračování na straně 2

Malí hokejisté
Pokud je ti 4 až
7 let a baví tě hokej, přijď to zkusit
do
multifunkční
haly ČEZ Arény.
Podrobné informace podají trenéři přípravky, tel.
č. 777 896 334
nebo 608 727
627. Nábor probíhá na každém
tréninku.

Harry Potter naposledy.
Více na straně 4

Nepřehlédněte
Kolik nás
tu žije?
K 1. lednu 2015 žilo
ve Vítkovicích 8270 obyvatel. Mužů bylo 3715,
žen 3700, cizinců 855.
K uvedenému datu žilo
v Ostravě celkem 302 969
osob.

Ples obvodu

Charita otevírá dveře

V pátek 30. ledna se v hotelu Clarion konal 19. reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Vítkovice, na němž bylo už
tradičně vyhlášeno deset nejlepších vítkovických sportovců roku 2014. Jejich jména
a první medailony přineseme, vzhledem
k uzávěrce zpravodaje, v březnovém vydání.

Ve dnech 19. a 20. února pořádá Charita Ostrava dny otevřených dveří. Od 8 do 17 hodin mohou zájemci navštívit
všechny sociální a zdravotní služby této organizace. Navštívit můžete například Charitní dům sv. Alžběty v Syllabově 19,
poradnu v Jeremenkově 8, Charitní dům sv. Benedikta Labre
v Lidické 54, středisko sv. Lucie, Erbenova 48, Charitní dům sv.
Františka, Sirotčí 41, nebo Dobrovolnické centrum, Kořenského 1323/17. Více informací na www.ostrava.charita.cz/akce.

www.ostrava-vitkovice.eu
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Nejdůležitější
změny pro občany v roce 2015
V
Zavedení druhé snížené sazby DPH
Zavedení druhé snížené sazby daně ve
výši 10 procent na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu od 1. ledna 2015.
Daňové zvýhodnění na druhé a třetí
dítě
Nově se zavádí slevy na druhé a další
dítě žijící ve společné domácnosti, a to
15 804 Kč na druhé a 17 004 Kč na třetí
a další dítě. Pořadí dětí pro uplatnění zvýšených slev i rozdělení slev na jednotlivé
děti mezi rodiče je ponecháno na volbě
rodičů.
Sleva na dani za umístění dítěte ve
školce
Rodiče si mohou uplatnit slevu na dani ve
výši prokázaných výdajů za umístění dítěte ve školce nebo předškolním zařízení, ve
kterých budou mít umístěné své dítě, tzn.

„školkovné“. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od výše minimální mzdy a
poprvé ji bude možno uplatnit již za kalendářní rok 2014. Za rok 2014 si tak budou
moci rodiče uplatnit slevu do výše 8 500 Kč,
a v roce 2015 do výše 9 200 Kč. Slevu bude
moci uplatnit jeden z rodičů po skončení
kalendářního roku buď u zaměstnavatele,
nebo v daňovém přiznání.
Vrácení slevy na dani pracujícím důchodcům
Vrací se základní sleva na dani ve výši
24 840 Kč pracujícím starobním důchodcům i důchodcům s příjmem z pronájmu.
Slevu je možné uplatnit v plné výši bez
ohledu na to, jak dlouho v kalendářním roce
výdělečná činnost trvala. Roční sleva bude
uplatněna už za rok 2014 a vrácena i za rok

2013 (podrobné informace, jak si o vrácení
požádat, lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy).
Spolu s vrácením slevy se od roku 2015
znovu zavádí i limit 840 tis. Kč, při jehož
překročení budou zdaňovány příjmy důchodců z pracovního poměru, podnikání
nebo pronájmu. Zároveň je třeba hlídat,
aby měsíční příjem nepřekročil stanovený
limit (ve výši minimální mzdy na začátku
roku), který je pro rok 2014 ve výši 25 500
měsíčně. Při překročení tohoto limitu musí
starobní důchodce podávat přiznání k dani
z příjmů a odvést zálohu na daň z té částky,
která stanovený limit překračuje.
Více na: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/aktualne/prehled-nejdulezitejsich-legislativnich-zmen-pro-obcany-v-roce-2015

Darujte svůj čas lidem, kteří vaši pomoc potřebují
Pokračování ze str. 1

Základem je vytvoření vztahu mezi doprovázejícím dobrovolníkem a nemocným člověkem. Dobrovolník může nemocnému
člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trávený čas,
např. povídání, čtení, hru a s tím i pochopení a podporu. Mnoho
může znamenat i pouhé lidské pohlazení či samotná přítomnost. Dobrovolník může být v kontaktu také s rodinou a blízkými nemocného člověka, nebo se podílet na přípravě kulturně-společenských aktivit, např. vernisáží, hudebních vystoupení,
vánoční besídky atd. Dobrovolníci se takto stávají oporou těžce nemocného člověka a podílí se spolu s dalším personálem

a rodinou na důstojném a plnohodnotném prožívání závěru jeho
života.
Dobrovolníky odborně připravujeme v rámci školení v rozsahu
35 hodin teorie, 20 hodin praxe a 3 hodiny supervize. Po dokončení kurzu obdrží účastník certifikát o jeho absolvování. Kurz pro
hospicové dobrovolníky začíná 6. února. Podmínkou je minimální
věk 18 let a osobnostní předpoklady, jako jsou komunikační schopnosti, empatie, schopnost týmové práce a vyrovnanost s nemocí
a umíráním. Zájemci se mohou hlásit v budově Hospice sv. Lukáše u paní Jany Camfrlové, tel. č.: 599 508 505, 731 625 768,
e-mail: cho.hospicove.centrum@charita.cz.

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí?

To se můžete zdarma dozvědět na semináři Charity Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice

sv. Kryštofa. Na společném setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte,
jak zvládnout péči o člověka se sníženou
pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. V rámci semináře se bude probírat i to, jak se
má nemocnému podávat strava, tekutiny
a léky, jak se provádí osobní hygiena
či polohování jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky.
Pro zájemce jsou připraveny i informace
o možnostech získávání příspěvku na
péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při

naplňování potřeb nemocného člověka.
Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v Charitní hospicové poradně, katalog
pomůcek a další informace můžete nalézt
na webu Charity Ostrava www.ostrava.
charita.cz.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 19. února od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 8,
Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím,
přihlaste předem u Markéty Štěpánové,
tel. č.: 599 508 533, 731 534 002 nebo
e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Panenky od zpěváka Marka Ztraceného
Zpěvák Marek Ztracený přišel v pondělí
26. ledna rozveselit děti hospitalizované ve
Vítkovické nemocnici. Dorazil díky občan-
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skému sdružení KIWANIS, které
s dětským oddělením nemocnice spolupracuje již dlouhodobě,
a nemocným dětem nejen zazpíval,
ale také si společně
s nimi vybarvil jednu kiwanis panenku.
Tuto bílou látkovou
panenku
dostane
každé dítě, které zavítá na zdejší dětské
oddělení, a může si
ji vymalovat a pojmenovat. Panenka však
není pouze kamarádem a hračkou, ale i pomocníkem při komunikaci lékaře

s dítětem. Lékař může malému pacientovi
například ukázat, jaká vyšetření ho čekají.
Dítě pak lépe snáší průběh léčby.
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Setkání je začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch.
Henry Ford

Slovo starosty
Začátek roku připomínal spíš jaro než
zimu, což sice mnoha lidem radost nedělalo, ale pro vedení radnic to znamená úsporu na nákladech za zimní údržbu. Přestože
sníh, který v předcházejících letech zasypal
ulice a v mnoha případech pod svým příkrovem milosrdně ukryl poházené odpadky,
v prvních třech lednových týdnech ve vyšší
vrstvě nenapadal, musím s dobrým pocitem
konstatovat, že Vítkovice mi připadají mnohem čistší než v minulých letech. Možná je
to jen můj subjektivní dojem, ale představa,
že naši občané dávají přednost čistým Vítkovicím a zbytečně neznečišťují své okolí,
je velice příjemná. Stejně jako úsměvy na
tvářích lidí, které možná poněkud častěji vyvolalo jarní slunce na zimní obloze.
S nadcházejícím jarem se blíží i zahájení
realizací jednotlivých investičních akcí, kte-

ré jsme konkrétněji nastínili v lednovém vydání zpravodaje. Pracovníci odboru komunálních služeb, dopravy a bytového budou
připravovat podklady pro výběrová řízení,
která by měla být zahájena na jaře. Odstartovány tak budou opravy bytových i nebytových prostor i chodníků a komunikací, které
má obvod ve své správě. Podle hodnoty
zakázek o jednotlivých stavebních akcích
rozhoduje buď rada nebo zastupitelstvo.
Orgány samosprávy tak stojí před nelehkým úkolem, vybrat takového dodavatele
zakázky, jenž ji zhotoví za přijatelnou cenu
a v co nejlepší kvalitě. Při tomto rozhodování jsou však omezovány nejrůznějšími předpisy a nařízeními, jejichž porušení by mohlo
vést k napadení za nesprávné hospodaření.
Přitom z praxe víme, že ne vždy je nejnižší
nabídka ke zpracování zakázky tou nejlepší
možností, naopak může vést k nekvalitnímu výsledku nebo k následnému zpoždění
termínu dokončení zakázky, pokud v jejím

průběhu
zjistíme
pochybení realizátora. Musíme tedy být
velice obezřetní, a to
jak při zpracovávání
podkladů k výběrovým řízením, tak
při volbě realizátorů
zakázek i v průběhu stavebních prací.
Proto probíhají pravidelné kontroly, které
průběžně hodnotí stav zakázky.
To, že jsme při výběru dodavatelů jednotlivých staveb vázáni určitými pravidly, nám
bohužel nedává možnost automaticky oslovovat s nabídkou spolupráce firmy z obvodu.
Mrzí nás to, protože bychom velmi rádi podporovali podnikatele sídlící na území Vítkovic,
zákon nám však takovou možnost nedává.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Vítkovické zahrady K prodloužení nájemní
Nejen zahrady u rodinných
domů, ale také zahrady, které ob- smlouvy nemusí dojít
vod pronajímá občanům, přispívají
k příjemnému vzhledu Vítkovic.
„Počet žadatelů o pronájem zahrad
značně převyšuje naše možnosti
a nabídku,“ konstatuje starosta Petr Dlabal s tím, že uvolněné
zahrady se vedení obvodu snaží
přednostně pronajímat obyvatelům
obvodu, lidem žijícím v nedalekém
sousedství pronajímaných zahrad.
Ty se nacházejí jak za blokem
domů v ulici Rudné 44 až 64, tak
v části mezi sadem Jožky Jabůrkové a Zengrovou ulicí.

V loňském roce nebyla dvěma nájemníkům bytů v obvodu Vítkovice
prodloužena nájemní smlouva. „Nájemní smlouvy uzavíráme na jeden
rok. Důvodem neprodloužení nájemní smlouvy může být porušování
povinností nájemníka, zejména neplacení nájemného nebo úhrad za
služby spojené s užíváním bytu, nedodržování daných pravidel, či vytváření prokazatelných problémů, které zasahují do životů ostatních
nájemníků. Nájemník, jemuž není prodloužena nájemní smlouva, je
vyzván k vystěhování, které může v případě potřeby proběhnout i za
asistence policie,“ upozorňuje starosta Petr Dlabal a dodává, že tímto
opatřením jsou chráněni ostatní nájemníci bytových domů, majetek
obvodu i dobré podmínky pro život v obvodu. „Časově omezené nájemní smlouvy jsou účinným nástrojem, s nímž budou bytová komise
a orgány samosprávy pracovat i nadále,“ zdůrazňuje starosta.

Hudebna Pepy Streichla Exotická

Pokračování ze strany 1
Dramaturgové hudebny, Václav Fajfr a René
Souček, sem už „přitáhli“ spoustu zajímavých kapel a muzikantů, jejichž řady v únoru
rozšíří Skrat Norberta
Lichého, a to 7. února
v 18 hodin. A pokračovat
můžeme dál: 27. února
v 19.30 hodin přijde na
scénu ostravská blues
rocková kapela Zpocený voko. Olomoucká
folk-alternativní Kofe@
Vlna se za ostravskými posluchači chystá 27. března v 19.30 hodin. Acustrio Václava
Fajfra má naplánován koncert na 4. dubna v 19 hodin a rodinná kapela Marod na 29. května
v 19 hodin. Justin Lavash obohatí program hudebny 19. června v 19 hodin a s akustickým
bluesovým duem Retro blues se zde budou moci návštěvníci setkat 28. srpna v 19 hodin.
A v říjnu vystoupí i Honza Brož z kapely Devítka.
Vstupenky si můžete rezervovat na tel. č. 596 729 989, případně v restauraci Schönthal
v ulici Ruské 78. S programem Hudebny Pepy Streichla se můžete seznámit na https://
www.facebook.com/pages/Hudebna-Pepy-Streichla/635894536504011?ref=hl nebo na
www.hudebnastreichl.cz. Příjemnou atmosféru podtrhne i občerstvení, o které v Schönthalu nikdy není nouze.

jména

Stále
více
rodičů
volí
pro své děti
neobvyklá
exotická jména. Ve Vítkovické nemocnici tak v loňském
roce
porodníci pomáhali na svět
například malé Molly, Annabell, Theovi
či Timotejovi. Celke m se ve vítkovické
porodnici loni narodilo 1475 dětí, z toho
bylo 748 chlapců a 727 dívek. Porodnice Vítkovické nemocnice nabízí soukromí v podobě samostatných
porodních boxů. Má zavedený systém rooming-in, to znamená, že maminka má dítě u sebe na pokoji téměř
nepřetržitě. Výjimkou jsou chvíle,
kdy si touží například odpočinout po
porodu.

3

2 / 2015

Akcenťáci
sbírají jednu medaili za druhou
V
Tanečníci jednoho z nejúspěšnějších českých tanečních klubů
v České republice, ostravského Akcentu, který je součástí TJ Sokol
Vítkovice, si jen v loňském roce vybojovali více než dvacet medailí
na mistrovství České republiky a sedm medailí na mistrovství Evropy a mistrovství světa! Dokonce se jim podařilo dosáhnou na tituly
nejvyšší – mistra světa a mistra Evropy!
„Velkým úspěchem pro nás bylo
i absolutní vítězství
v soutěži Taneční
skupina roku 2014,
a to v juniorské kategorii. Naše show
dance
formace
s názvem Prokletí
úplňku byla vybrána ze všech tanečních stylů (show,
disco, hip hop,
street, moderna a další) jako nejlepší. Pražské finále bylo možno
zhlédnout na ČT sport. Kromě toho si naši tanečníci z této soutěže
odvezli i další dvě zlaté medaile ve stylu disco dance juniorů i dospělých,“ uvedla Lenka Buroňová, trenérka a choreografka show
dance TK Akcentu, oddílu tanečního sportu TJ Sokol Vítkovice.
„Samostatně ve stylu show dance se nám v loňském roce podařilo
získat titul mistrů Evropy (malá skupina dětí) a dva tituly vicemistrů
(formace dětí a formace juniorů). Kromě toho se náš dětský sólista show dance Vojta Schneider umístil na 4. místě v rámci Evropy
a na 7. místě na mistrovství světa. Juniorské duo Markéta Knoppová a Šárka Pavlisková se na evropském šampionátu show dance
probojovalo až na 5. místo. Naprosto úžasné bylo i to, že všechny naše formace se na obou mezinárodních šampionátech v silné
konkurenci probojovaly až do finále,“ pokračuje Lenka Buroňová.
Akcenťáci
si
vytančili
spoustu medailí i v dalším
tanečním stylu, kterému se
klub věnuje, v disco dance. Děti do osmi let, které
se účastní pouze národních soutěží, sbíraly zlaté
medaile doslova na všech
soutěžích a ve finále si vybojovaly i titul mistrů České
republiky. „Celkem se nám loni podařilo v disco dance získat pět
titulů mistrů ČR a čtyři tituly vicemistrů, přičemž v hlavní věkové
kategorii obsadily sólistky na mistrovství republiky dokonce první,
druhé, třetí i čtvrté místo,“ uvedla Hana Kovalančíková, trenérka
a choreografka TK Akcent v disco dance. A úspěšný byl klub i na
mezinárodních soutěžích. Z mistrovství Evropy disco dance, které
se uskutečnilo v červnu v Chomutově, si ostravští tanečníci odváželi tři tituly vicemistrů Evropy a tři bronzové medaile. Ještě větší

úspěchy slavili na mistrovství světa v disco dance v říjnu v italském
Turíně, kde juniorská formace vybojovala zlato a stala se tak pro
rok 2014 mistrem světa! Dětská formace i dětská malá skupina vybojovaly dvě stříbrné medaile a děti se tak staly dvojnásobnými vicemistry světa. A podle informací Czech
Dance Organization
vyslal taneční klub
Akcent v loňském
roce vůbec nejvíce reprezentantů na mezinárodní soutěže, a to
295 na 5 soutěží.
Poslední
mezinárodní soutěž, která se uskutečnila na přelomu listopadu a prosince
2014, uzavřela loňskou úspěšnou taneční sezonu. Už od října však
disco dance tanečníci usilovně bojují o body v žebříčku taneční ligy
České republiky a v těchto dnech se již všichni Akcenťáci z výběrových skupin chystají na nové formace. Regionální kola letošních
soutěží, na nichž si kluby mohou vybojovat nominace na mezinárodní soutěže, začínají již koncem března.
Pokud máte zájem stát se součástí této úspěšné skupiny a tančit disco dance, show dance nebo se věnovat stylu latino pod
vedením Jakuba Mazůcha a Michaely Gatěkové, nábory probíhají
v průběhu celého roku, a to pro děti a mládež ve věku od 4 do
17 let. Hlásit se můžete v kanceláři klubu v Hasičské ulici v Ostravě-Hrabůvce (bývalé kino Vítek). Více na www.akcent-ostrava.cz.

Harry Potter posedmé
a naposledy

Naposledy se
AHOL – SOŠ
promění v Bradavice a 5. února
uvítá ve svých
zdech
účastníky soutěže Den
Harryho Pottera.
Ta u žáků ostravských i mimoostravských základních škol prověřuje nejen jejich znalost fantastického světa tohoto oblíbeného
hrdiny dětské četby, ale především jejich schopnost vyjadřovat
se v jeho mateřštině. Poslední, sedmý ročník navíc slibuje řadu
překvapení, a proto doufáme, že si jej ani tentokrát základní školy
nenechají ujít.

Neseďte v únoru doma, bavte se!
V Ostravě se pořád něco děje, takže nehrozí, že byste se měli doma nudit. Zavítat
můžete do Dolní oblasti Vítkovic, kde intenzivní zážitek nabízí třeba jen procházka
po areálu. Máte-li chuť zaposlouchat se do
tónů hudby, skvělou možnost nabízí jeden
z nejslavnějších muzikálů Andrewa Lloyda
Webbera, Sunset Boulevard, který vznikl
podle legendárního filmu Billyho Wildera
a bude mít svou českou premiéru 19. února
v Divadle Jiřího Myrona. Pokud dáte přednost výstavám, možná vás inspirují dvě, na
které chceme upozornit. Zcela originální
výstava materiálových děl Petra Lysáčka
s názvem Nejez chleba, lam železo je
k vidění až do 27. března v galerii Beseda.
A do 5. března vystavuje v prostorách
MA‘MA Club Gallery přední český umě-
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V klubu Atlantik se nudit nemůžete, jeho
programová nabídka patří k nejpestřejším
v Ostravě.

lec, tvůrce sochařských skleněných reliéfů
a objektů, ale i drobnějších užitných předmětů ušlechtilého původního designu –
Zdeněk Lhotský. Filmové fanoušky určitě

osloví festivaly, s nimiž se v únoru doslova
roztrhl pytel. V klubu Atlantik se bude v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech s názvem Jeden svět promítat
4. února film Verdikt v Maďarsku a 18. února český dokument Dál nic od Iva Bystřičana. Festival Jeden svět pak do Ostravy
vstoupí 17. až 23. března, a to v klubu Atlantik, Minikině, v kině Art, ve Staré Aréně
Ostrava a v Multižánrovém centru Cooltour.
Určitě zaujme i Španělská filmová noc, která do klubu Atlantik vstoupí 20. února. Diváci se mohou těšit i na velmi oblíbený festival Severská filmová zima, jímž od 16. do
20. února ožije Minikino, kde jej 23. až
25. února vystřídá festival La Película s filmovými hity španělské provenience.
Foto: Petr Kiška
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Každý čtvrtek tu voní káva
nášky. Případně si program našich společných odpolední připravujeme samy, máme
tu hodně šikovných děvčat, která ostatní učí
třeba nové vzory v háčkování a podobně.“
Právě háčkování a ostatní ruční práce
byly hlavním tématem setkání, které se
uskutečnilo ve čtvrtek 15. ledna. Půvabné
háčkované krajky, ubrusy a různobarevné
dečky pokryly během chvíle větší část stolu,
na němž ležely i běloskvoucí plátěné čepečky. „Ty jsou ke krojům sokolů,“ bere jeden
z nich do rukou Vlasta Peterová a dodává,
že společně s Vlastou Halešovou, další
členkou klubu, jich podle vzorového, ale
lety už otřepaného čepečku vyrobily pět.
„Při jejich šití jsme však použily koupenou
krajku a s výsledkem nejsme úplně spokojeny,“ zbytečně kriticky pohlíží na bezchybně ušité součásti krojů. „Takže jsme se
rozhodly vytvořit dalších šest čepečků, tentokrát už s vlastnoručně uháčkovanou krajkou,“ nastiňuje Vlasta Peterová další plány.

Vlasta Peterová drží v rukou čepeček pro vítkovické sokolky.

Nuda, to je něco, co členky klubu seniorů z Domu u šraněk rozhodně neznají.
A navíc jsou všechna setkání i nejrůznější aktivity, jímž se účastnice seniorských
setkání věnují, doslova nabity dobrou náladou a smíchem. „Velkou inspirací jsou
pro nás návštěvy z místních mateřských
škol. Zručné paní učitelky už nám ukázaly
mnoho různých výrobních technik, které si
tady pak zkoušíme společně, nebo i doma
v soukromí,“ nastiňuje pestrou činnost
klubu Marie Kutějová, která je duší tohoto
společenství. „Kromě toho spolupracujeme
s TJ Sokol Vítkovice a každý čtvrtek dopoledne cvičíme v Českém domě, začaly jsme
chodit i na bowling, vstříc nám vychází místní knihovna, kam se vypravujeme jednou
měsíčně, abychom se seznámily s knižními
novinkami nebo absolvovaly různé před-

Marie Kutějová (vpravo) a Věra Košnarová,
která s sebou přinesla i rozpracované dečky,
společně vyprávějí o tom, čím vším se klub
zabývá a na co se v letošním roce chystá.

Některé výrobky zhotovené členkami klubu jsou tu vystaveny, jiné byly rozdány v mateřských školách nebo věnovány při různých
společenských příležitostech. „Například
loni jsme uspořádaly výstavku našich prací

Keltičkova kovárna

S vítkovickým klubem
seniorů často spolupracuje Danuše Chodurová.
Přestože žije ve Slezské
Ostravě, kde manželovi pomáhá spravovat soukromé
muzeum s názvem Keltičkova kovárna, do Vítkovic
se ráda vrací. „Mám tady
mnoho známých i kořeny, rodiče pracovali na DoAutorkou těchto půvabných přání je le Jeremenko,“ vysvětluje
a vypráví o unikátním horDanuše Chodurová.
nicko-kovářském
muzeu
a také o svých zálibách, k nimž patří různé ruční práce. Například
tvorba originálních přání nebo výroba váz z PET lahví. Danuše
Chodurová zve všechny na návštěvu tohoto regionálního slezského muzea, kam stačí jen zavolat (tel. č. 777 194 658) a domluvit
si návštěvu. Prohlédnout si zde můžete různé hornické artefakty
i pomůcky hospodyň z dřívějších dob. Jedna skupina návštěvníků
může mít maximálně dvanáct osob. Za příhodného počasí se společný výklad uskuteční před muzeem a následná prohlídka probíhá
ve skupinách. Vstupné do muzea je dobrovolné.
http://keltickovakovarna.cz/

Vlasta Halešová (vlevo) je spolutvůrkyní čepečků i autorkou nádherného andílka stojícího v popředí snímku.

na radnici a část výtvorů jsme předaly jako
dárek pedagogům, kteří zde byli při slavnostním setkání oceněni za svou práci,“ pokračuje Marie Kutějová a chválí i spolupráci
klubu s vítkovickým úřadem, který zdejší seniory podporuje po všech stranách. „Sociální
odbor pro nás nakupuje materiály potřebné
k vytváření výrobků, přispívá nám i na zájezdy, které pořádáme jednou ročně a s jejichž
přípravou nám pomáhá kulturní referentka
Pavlína Nováčková. Letos bychom se chtěly
se seniory vydat na Floru Olomouc,“ upřesňuje Marie Kutějová s tím, že o zájezdy mívají zájem i senioři bydlící mimo Vítkovice.
Plánů na letošní rok má vítkovický klub seniorů ještě mnoho. Chcete-li se na nich podílet, můžete přijít. Podle slov paní Kutějové tu
prý káva voní každý čtvrtek.
- gl Pokud byste se zájezdu klubu seniorů na
Floru Olomouc chtěli zúčastnit, můžete se
přihlásit u vedoucí odboru sociálních věcí
Danušky Bálikové na tel. č. 599 453 227.

Premiérové Divadlo loutek
Divadlo loutek Ostrava si
pro své diváky na únor připravilo hned dvě premiéry.
Ta první se odehraje 6. února
od 17 hodin, kdy se na alternativní scéně představí obnovená inscenace O hubaté
Doře. Pohádková komedie
na motivy báchorek frenštátského rodáka Františka Horečky přibližuje dvě pověsti Pohádka O hubaté Doře.
vztahující se k Čertovu mlýnu v Beskydech. Pohádku zdramatizoval a režíroval umělecký šéf DLO Václav Klemens. Další premiéru, tentokrát zaměřenou především na dospělé diváky, představí
alternativní scéna 27. února. V rámci cyklu Přesčas, který hercům
a tvůrcům DLO dává možnost tvořit vlastní menší projekty mimo
hlavní dramaturgický plán, vznikla pohybová inscenace s názvem
saBOTÁž. Autorkami jsou herečka DLO Eva Baláková a tanečnice Jana Ryšlavá. SaBOTÁž je pohybová road movie o přátelství
a hledání správné cesty, groteska poskytující návod, jak nesabotovat vlastní život, plná živé hudby, pantomimy, současného tance,
humoru a bot. Dvě rozdílné duše, které se potkají, postupně najdou cestu k sobě a zároveň do sebe sama.
Foto: archiv DLO
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V
V nihovna pro vás
K
Únor v knihovně
DOSPĚLÝM
● Život a doba spisovatele Karla Čapka
Výstava připomínající 125. výročí narození významného českého spisovatele potrvá
do 27. února. Série informativních bannerů
zachycuje jeho život a dílo.
● Barokní architektura v Čechách
Virtuální univerzita 3. věku opět otevírá
ve středy 4. a 18. února od 13 do 14.30
hodin své brány. Tentokrát se můžete těšit na výlety po nejvýznamnějších českých
barokních památkách a dozvíte se leccos
zajímavého také o jejich stavitelích. Kurz
je zpoplatněný částkou 300 korun, zápis je
možný po celý únor.

DĚTEM

● Na návštěvě u Čapků
Doprovodný kvíz pro děti k výstavě
o Karlu Čapkovi potrvá až do 27. února.
● Lovci perel – nové knižní poklady!
Čtěte knížky perlorodky a pročtěte se
k pokladu (do 27. února).
● Cesta do říše fantazie
Celé Česko čte dětem pořádá výtvarnou soutěž. Přidejte se i vy v úterky 3., 10.
a 24. února.
● Zamilovaná BOOKovka
Veselé kolíčky pro kluky i holčičky. Pojďte
si s námi v úterý 17. února od 14.30 do 15.30
hodin vytvořit pěkný dárek k Valentýnu.
● Sovičky pod sněhovou peřinou
Je zvířátkům v zimě zima? Veselé povídání, hraní a cvičení pro děti do pěti let
v doprovodu rodičů se bude konat v pátek
20. února od 10 do 11 hodin.

Od
2.
4.
5.
9.

11.
12.
16.
18.
19.
23.
25.
26.
27.

11. února do 4. března zveme na výstavu fotografií ze sbírky Zdeňka Lasáka
února 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
února 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
února 14–16 klub seniorů – tvořivá dílna
února	8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
17 hodin – vernisáž – ze sbírky Zdeňka Lasáka
Fotografie ze skleněných desek aneb Jak se žilo na Beskydě
na začátku minulého století.
února 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
února 14–16 klub seniorů – návštěva MŠ Prokopa Velikého
února 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
února 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
února 	klub seniorů – ve 14.30 hodin beseda o literatuře
v KMO Vítkovice (Kutuzovova 14)
února 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
února 8–12, 13–17 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, průvodce přítomen
února	14–16 klub seniorů – Květinové povídání – o práci v květinářství
se Zdeňkem Kaňokem z Květinářství Diana
února	Vycházka s Lenkou Kocierzovou – Hledání zimy. Sraz v 15 hodin
na Mírovém náměstí u vodotrysku. Zakončení v Domě u šraněk.

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.

Lovci perel

Malá Patricie se opírá o knihovnický pult
a strká mi pod nos papír vyplněný neumělým
dětským písmem. „Dostanu další perličku?
Mám to správně?!“ poskakuje netrpělivě.
Co by dělaly perly v knihovně, ptáte se? Že
by přidružená klenotnická výroba? Ale kdeže,
perly se tu skrývají v knížkách, to už naši dětští
čtenáři dobře ví.
„Počkej chvilku, prosím, nejdřív musíme opravit odpovědi těch, co přišli před tebou.“ Na stole
se už povážlivě naklání štůsek podobných papírů. Všechny obsahují otázky ke knihám z našeho fondu a mají za sebou hodiny soustředěného
čtení a trpělivého hledání správných odpovědí.
Možná taky pár nesmělých pokusů o opisování,
ale s tím už se musíme smířit.
Proč se Dášeňka jmenuje Dášeňka? Kolik
barev měl Chameleon Leon? Nebo kdo si zapisuje tajnosti do Deníku malého poseroutky?
Odpovědi se ukrývají v souboru knih označených žlutou samolepkou perlorodky a za správné vyplnění jednoduchého kvízu na lovce čeká
perla! Čtyři nejzdatnější se pročtou dokonce až
k poukázce na nákup knih v hodnotě 200 korun.
Možná vás napadne, nač děti odměňovat za
čtení knížek? Co jiného by ostatně v knihovně
měly dělat než číst? Jenže dnešní knihovna, to
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už není jen tichá
svatyně zažloutlých stránek. Na
děti zde čeká
spousta
lákadel, a tak sem
někteří malí návštěvníci chodí
třeba i kvůli hraní her na počítači, kreslení, listování časopisy nebo si tu prostě
jen dají schůzku s kamarády. Projekt Lovci perel Knihovy města Hradce Králové však mnohé
z nich navrátil zpět ke čtení. Účastní se jej přes
sto padesát knihoven po celé České republice
a mezi nimi nechybí ani naše vítkovická pobočka Knihovny města Ostravy.
Některé děti už nashromáždily dost perel
i na pirátský náhrdelník, což ovšem obnášelo
přečíst stohy knih, kolem kterých předtím jen
bez zájmu bloumaly. Pravda, leckdy jde o obrázkové publikace s nemnoha stranami, nějak
se však začít musí. Čtenáři ostatně brzy sami
poznají, že mnohem větší uspokojení jim skýtá
ponor do temně modrých hlubin příběhů, kde na
dně, usazená na měkkém polštáři z bělostného
písku, odpočívá ta největší perla.
Petr Schink

Chceš se stát lovcem
perel na Ostrově
pokladů plném knih?
1. Přihlas se u paní knihovnice.
2. Založ si svůj vlastní perlový
deníček.
3. Najdi ve volném výběru knihu
s označením , která tě zaujme.
4. Půjč si vybranou knihu.
U pultu k ní dostaneš otázky.
5. Po přečtení knihy vyplň
odpovědi.
6. Vrať knihu a doplněné otázky
u pultu.
7. Napiš do deníčku název
a něco o přečtené knize nebo
o ní nakresli obrázek.
8. Paní knihovnice zkontroluje
tvoje odpovědi.
9. Pokud jsi knihu opravdu četl/a
a správně zodpovíš otázky, na
prima čtení dostaneš perličku.
10. Perličku si navlékni ke svému
deníčku.
11. A můžeš sbírat dál!
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Fotbalový klub Vítkovice má nového sekretáře

V Městském fotbalovém klubu (MFK)
Vítkovice došlo na přelomu roku ke
změně sekretáře klubu. Po skvělé práci
se s klubem rozloučil sedmašedesátiletý Josef Umlauf, který se rozhodl
odejít do důchodu a věnovat se naplno
ženě a rodině. Na jeho místo nastoupil
Oldřich Jakubek, který v MFK Vítkovice působí od jeho vzniku v roce 2011
a v současné době vykonává zároveň
funkci předsedy představenstva a trenéra mužů. Co ho přivedlo k fotbalu
a jaké jsou jeho představy o fungování
sekretariátu? Na to jsme se zeptali přímo jeho…
Fotbal mám rád už od dětství, v lednu
1961 jsem se stal registrovaným hráčem
tehdejšího klubu TJ VŽKG. Ještě jako malý
žák jsem přešel do TJ NHKG a později přes
Nitru a Příbram do Opavy. A protože fotbal
je opravdu můj život, rozhodl jsem se pro
trenérské působení u dorostu Opavy a následně i k funkcionářské práci v klubech,

zejména v Opavě, a také ve svazových
funkcích na všech úrovních, od okresu přes
kraj a Olomouc až po Prahu. Do MFKV
jsem přišel v době jeho vzniku v roce 2011.
Jsem rád, že se klubu daří. V posledních
třech letech totiž prošel bouřlivým obdobím.
Dá se říct, že vyrostl jako bájný Fénix z po-

pela. A vyvíjí se dál, roste den ode dne. Složitým vývojem prošel i sekretariát. Ten nyní
funguje na velmi dobré úrovni, ale určité

změny přece jen plánuji, nemůžeme usnout
na vavřínech. Neustále musíme zdokonalovat servis pro všechna mužstva klubu od
přípravek až po muže.
Jaká je vaše největší priorita v pozici
sekretáře do konce roku 2015?
Určitě je jich více. Ale tím nejdůležitějším
pro současný rozvoj klubu bude příprava
podkladů pro licenční řízení na takové úrovni, abychom potvrdili oprávněnost udělení
SpSM (Sportovní centrum mládeže-žáci)
a získali SCM (Sportovní centrum mládeže-dorost). To bude znamenat návrat mezi
kluby podporované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky
s možností dalšího rozvoje mládeže. Věřím,
že se nám podaří nejen získat SCM, ale postupně se dostaneme na úroveň slavného
klubu TJ Vítkovice, jehož jsme sportovním
nástupcem. Našlápnuto máme velmi dobře, ale před námi je stále velmi mnoho práce, a to jak před funkcionáři, tak i trenéry
a hráči.
Radomír Krupa

Vítkovický A-tým začal zimní přípravu

přípravy pomůže tomu, aby se tým na jaře
prezentoval podobně jako v první polovině ročníku.
„Chceme hrát tak jako na podzim a udržet si vedoucí pozici v tabulce, ale čeká
nás opravdu spousta práce a usilovných
tréninků,“ pokračuje Pohorelli a dodává,
že na soupisce soupeřů jsou především
týmy, jako Petřkovice, Frýdlant nad Ostravicí, třetiligový tým Slavie Orlová nebo
Opava a další. „Se soupiskou jsme spokojeni, teď se hlavně musíme na všechny
zápasy řádně připravit.“

Jako každý rok, také letos v polovině
ledna začali vítkovičtí fotbalisté se zimní přípravou. Lednové teplé počasí bez
sněhu hráčům přálo, a tak vítěz podzimní
části moravskoslezské divize E mohl odstartovat zimní přípravu v takřka ideálních
podmínkách. Program každoročního drilu
se však nikterak nezměnil. Běhalo se.
„Klasická hrubá příprava zahrnuje především běhání. Tomu jsme se věnovali
hlavně první tři týdny, od února už hlavně
jen na hřišti,“ informuje trenér Tomáš Pohorelli, který věří, že právě tento způsob

Zemřel Vlastimil Bubník

Ve věku 83 let zemřel 6. ledna v Brně bývalý vynikající hokejový, ale také fotbalový hráč Vlastimil Bubník. V hokejové reprezentaci posbíral tři medaile z MS a v československé nejvyšší soutěži byl u všech
11 mistrovských titulů Brna. Vlastimil Bubník byl spojen hlavně s brněnskou Kometou, ale mezi lety 1966 až
1968 oblékal i vítkovický dres. V sezoně 1966/1967 se s týmem, bohužel neúspěšně, pokoušel zachránit
prvoligovou příslušnost a o rok později hájil vítkovické barvy ve druhé nejvyšší soutěži.

Oddíl vítězů

V Brně se 17. ledna konalo otevřené mistrovství jihomoravské oblasti
jednotlivců přípravek a žáků v zápase ve volném stylu, kde zápasilo 132
zápasníků ze 13 oddílů. Osmnáctičlenná vítkovická výprava zvítězila ve
třetině zápasů. V kategorii přípravek,
ročník narození 2006 a 2007, to byl
ve váze do 25 kg Max Bystroň a do
33 kg Jan Boháček. V kategorii přípravek (2004 a 2005) ve váze do
40 kg Samuel Bystroň a do 43 kg
Petr Grygerek. V kategorii žáků zvítězil David Kopřiva (do 54 kg) a Šimon Kopřiva (do 69 kg). Druhá místa
ve svých kategoriích obsadili Richard
Tešnar, Daniel Gurbovič, Jakub Adamíček, Daniel Drnovský, Dominik Kaliský, Ondřej Sláma. Třetí místa obsadili Matěj Mlčoch a Jirka Dušek.

David Kopřiva vítězem mezinárodního turnaje
V sobotu 24. ledna se v polském Rzeszówě konalo otevřené mezinárodní mistrovství Podkarpatského vojvodství. Město Rzeszów se nachází
blízko ukrajinských hranic, takže polovina účastníků turnaje byla právě z Ukrajiny. To už samo
o sobě zaručovalo silnou konkurenci. Zápasilo tu
111 dětí z 15 oddílů, rozděleny byly do 12 váhových kategorií. Z Vítkovic do Rzeszówa odcestovalo deset vítkovických zápasníků. Nejvíc se
dařilo v kategorii žáků ve váze do 55 kg Davidovi
Kopřivovi, který zvítězil.
V Davidově váze zápasilo 13 zápasníků (David, 6 ukrajinských a 6
polských zápasníků).
Cestou do finále porazil
domácího zápasníka,
poté zápasníka z ukrajinského Lvova a v boji
David Kopřiva na stup- o finále ukrajinského
zápasníka z Chmielnicních vítězů.

ka. Ve finále pak porazil polského zápasníka na
lopatky. Je to Davidův asi největší úspěch v jeho
dosavadní sportovní kariéře. Na medailové pozice se dokázali probojovat ještě ve váze do 25 kg
Daniel Gurbovič, který prohrál ve finále s domácím zápasníkem, třetí místo v této váze obsadil
oddílový kolega Max Bystroň. Na třetím místě
ve váhové kategorii do 63 kg se umístil Šimon
Kopřiva, který prohrál pouze v souboji o finále
s ukrajinským zápasníkem z Chmielnicka. Pátá
místa obsadili Jan Boháček (do 32 kg), Jiří Dušek (do 35 kg), Matěj Mlčoch (47 kg). Na osmém
místě skončil ve váze do 47 kg Petr Grygerek,
devátý byl Samuel Bystroň (do 38 kg) a ve stejné váze desátý Dominik Kaliský. Kluci na tomto
turnaji sbírali především zkušenosti, pozitivní je,
že bojovali a každý vyhrál minimálně jedno ze
svých utkání. V celkovém hodnocení družstev
jsme obsadili 5. místo.
Roman Piskoř, TJ Sokol Vítkovice,
oddíl zápasu, www.zapas-vitkovice.cz
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Všimněte si!

V

Dolní Vítkovice
bodují

Loňský rok byl pro Dolní Vítkovice úspěšný po všech stránkách. Návštěvnickou hranici 800 tisíc lidí oblast překonala
29. prosince, což znamená, že v návštěvnosti českých památek
a turistických cílů by se umístila na třetím místě. V roce 2013

totiž byla se 680 tisíci příchozími na čtvrtém místě. Nutno dodat,
že tehdy areál „předběhly“ jen pražské památky a atrakce. Dolní Vítkovice budou turisty i školy, které sem míří za vzděláním,
a účastníky odborných konferencí i společenských akcí lákat
i letos. Bude otevřena nástavba vysoké pece č. 1 i kulturně-vzdělávací centrum, které vzniká v areálu Dolu Hlubina. Pokoření hranice jednoho milionu návštěvníků se nezdá být nereálné...

Nová angiolinka

Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava má k dispozici novou angiografickou linku, která
umožňuje mnohem lepší zobrazení mozkového řečiště. Má

PLATO: úspěšný rok

PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava se sídlem v Multifunkční aule Gong v roce 2014 uvedla 10 výstav, vydala 6 publikací, uspořádala celkem 53 doprovodných programů, uskutečnila na
40 edukačních programů pro žáky a studenty a představila tvorbu
73 výtvarných umělců z České republiky, Slovenska, Ruska, Finska, Německa, Rakouska a USA. Celkový zájem veřejnosti o aktivity platformy
loni dosáhl počtu 26 379 návštěv.
V
současné
době se ve dvoraně auly prezentuje Irina Korina,
známá autorka
prostorových instalací z obyčejných materiálů,
které jsou často
jen na jedno použití. Její Měřítka
touhy můžete vidět do 8. března.
Do 22. března
mohou návštěvníci v galerii auly spatřit skupinovou výstavu s názvem
Kdo na moje místo, jež vychází z nového čtení poezie Petra Bezruče
jako příkladu nonkonformního, vzdorného a odbojného gesta překrytého v posledních šedesáti letech ideologickým nánosem. Kromě výstav
čeká PLATO v roce 2015 i řada prezentací a doprovodných programů,
včetně jednání o možných formátech přechodu z grantového projektu na
dlouhodobější model financování – respektive o vzniku stabilní instituce
s pokud možno vlastními prostory. 			
- feb -

Strážci zákona informují
Elektrony ležely v popelnici

Strážníci městské policie byli 6. ledna v pozdních nočních hodinách
vysláni do Vítkovic, kde měli dva muži ze sklepa odcizit hliníková kola a
utéct s nimi směrem k tamní restauraci. Po příjezdu na místo provedla
hlídka kontrolu okolí restaurace. Nenalezla zde osoby, ale na dně dvou
popelnic čtyři hliníková kola v igelitových pytlích, obutá do pneumatik.
Pro podezření z trestného činu byla přivolána hlídka policie, která si událost na místě převzala.

Přepadl, zbil a okradl

Městská policie byla 19. ledna vyslána po půl osmé ráno do Vítkovic, kde bylo oznámeno fyzické napadení muže neznámým pachatelem.
Oznamovatel události vysvětloval, že byl napaden neznámým mužem,
který ho měl pěstí udeřit do obličeje a následně mu ukrást i peněženku
s hotovostí zhruba 800 korun. Lékařské ošetření však muž hned na místě odmítl, přestože měl krvácivé zranění pod okem. Přivolaní policisté si
celou událost převzali k dalšímu šetření.


Inzerce

dva zdroje záření, díky nimž lze vyšetřovat především hlavu
ve dvou průmětech najednou, což zároveň snižuje náklady
na kontrastní látky, urychluje vyšetření a snižuje vliv rentgenového záření na pacienty. Nová angiolinka představuje
obrovský skok kupředu z hlediska kvality zobrazení i z hlediska bezpečnosti, nabízí mnohem větší komfort lékařům
i pacientům. V současné době se odborníci tohoto centra,
jednoho z deseti v republice, zabývají zhruba 1 100 pacienty
ročně.
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