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Den otevřených dveří se ve vítkovických mateřských školách uskuteční 3. března.

Vítkovičtí sportovci
roku 2015

Jubilejní dvacátý ročník reprezentačního plesu
městského obvodu Vítkovice se uskutečnil 29. ledna v Clarion Congress Hotelu. Večerem provázela
zpěvačka Heidi Janků, která zahajovala i první vítkovický ples před dvaceti lety. Kromě moderátorky,
jež se ujala i role zpěvačky, jako hosté vystoupili
zpěváci Petr Kolář a Vojtěch Šenkýř. Tancovalo se
i na hudbu uskupení Proxima a Standa band. Důležitým mezníkem večera bylo ocenění nejlepších
sportovců Vítkovic za rok 2015:
1. místo: Jakub Zemaník, atletika, AK SSK Vítkovice: 9. místo na mistrovství Evropy v krossu, 9.
místo na ME družstev 5000
m, 1. místo na MČR v hale
3000 m, 1. místo na MČR
v silničním běhu 10 km,
2. místo na MČR 22 1500
m, osobní rekordy 2015 –
5000 m 14:15,43 /3000 m
8:16,17 / 1 500 m 3:51,51,
výrazný podíl na 3. místě
Jakub Zemaník
družstva mužů SSK Vítkovice v extralize 2015. Největší životní úspěch: MSJ
Eugene (USA) - 22. místo 10 tisíc m.
2. místo: Rostislav Oleš, hokej, HC VÍTKOVICE STEEL: nejlepší hráč a střelec, lídr HC VÍTKOVICE STEEL, reprezentant ČR 11/2015. Největší
úspěch: bronzová medaile na OH 2006 v Turíně.
3. místo: Petra Urbánková, atletika, AK SSK
Vítkovice: semifinále MEW v hale Praha 2015.
Největší úspěch: několikanásobná mistryně ČR v
běhu na 60 m (hala) a 100 m, 60 m – 7,37 (celkově
19. místo).
Pokračování na straně 3

Mateřinky se otevírají

Vítkovické mateřské školy Prokopa Velikého 37,
Erbenova 23, Kořenského 9 a Obránců míru 71
zvou na den otevřených dveří, který se uskuteční
3. března v době od 7.30 do 11.30 hodin a od 14.30
do 15.30 hodin. Zájemci, kteří by si s sebou měli
vzít přezůvky, si mohou prohlédnout prostory mateřských škol, děti se mohou zapojit do her, vyzkoušet
si hračky a učební pomůcky, případně si zde rodiče
s dětmi mohou společně vyrobit malý dárek.

Zápis do mateřských škol
Zápis dětí do
mateřských škol
Prokopa Velikého 37, Erbenova
23, Kořenského
9 a Obránců míru
71 pro školní rok
2016/2017 se uskuteční 4. a 5.
dubna od 10 do 15.30 hodin. Jde o dvoutřídní mateřské školy rodinného typu, kde s dětmi pracují
kvalifikovaní učitelé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Mateřské školy Erbenova,
Prokopa Velikého a Obránců míru poskytují logopedickou péči pro děti s vadami řeči. Všechny mateřské školy jsou vybaveny moderními učebními
pomůckami, včetně interaktivních tabulí. Pro děti
jsou připraveny kroužky, například Metoda dobrého startu, Veselé pískání – zdravé dýchání a Angličtina pro nejmenší, čekají je i výlety (například
do zoo, na dětský ranč v Hlučíně a do Bělského
lesa), plavání, divadelní představení, slet čarodějnic, Den Země, mikulášská besídka, Den matek,
Den dětí, spaní ve školce apod.
www.msprokopavelikeho.cz

Nepřehlédněte
Sportujte s námi

Sportovní komise pořádá 5. března v Ostrava
Aréně bruslení pro rodiny
a 18. března amatérský
turnaj ve stolním tenise
v Českém domě. Aktuální informace najdete na
www.vitkovice.ostrava.cz a na plakátech.

www.vitkovice.ostrava.cz

Fanděte vítkovickým fotbalistům!

Fotbalisté MFK Vítkovice jsou po podzimní části na
prvním místě tabulky MFSL. První mistrovské utkání MSFL jarní části
sezony
2015/2016
začne 20. března na
domácím hřišti proti SK HS Kroměříž.
Přijďte fandit!

Trénování paměti
pro seniory

Senior servis zahájí 15. března
kurz trénování paměti v ostravské Gajdošově ulici 39, každé
úterý od 9 do 10.30 hodin. Kurz
má osm lekcí po 1,5 hodině, cena
je 250 korun. Zájemci se mohou
přihlásit na tel. č. 776 763 519.
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„FajnOVy“
strategický plán vybízí lidi k zapojení
V

Ostrava se pustila do
tvorby nového strategického plánu a chce do ní
zapojit nejen odborníky, ale také veřejnost,
která už v únoru vyplňovala internetový
dotazník. „Tvoříme plán pro lidi. Obyvatelé
města by proto měli být přirozeně součástí
jeho tvorby. K zapojení budeme veřejnost
během roku průběžně vybízet,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura o plánu, který má
být hotov do konce roku 2016. Kromě magistrátu a veřejnosti budou ke spolupráci vy-

zvány všechny městské obvody, organizace
města i odborníci, osobnosti a myšlenkoví
lídři. Ambiciózní plán by měl přinést prosperitu a vylepšit vnímání města v očích obyvatel, návštěvníků i ve světě. Jde o důležitý
dokument, který určuje rozvojové priority
města ve výhledu do roku 2023, přesahuje
však až do dalších dvou nebo tří desetiletí.
Město také spustilo stránky www.fajnova.
cz, kde jsou aktuální informace, zajímavosti
a také výsledky dotazníkového šetření. Ty
jsou k dispozici i na facebookové stránce

Kontejnery na bioodpad nebudou
Rozmisťování speciálních nádob hnědé barvy na biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu (dále jen bioodpad) v sídlištní
zástavbě a bytových domech v centru města v letošním roce neproběhne. V rámci rozvoje městského systému nakládání s komunálním odpadem město plánuje po vybudování nové třídicí linky
veškerý odpad odložený do kontejnerů zelené barvy na směsný
komunální odpad na této lince roztřídit a takto získaný bioodpad
zpracovat v městské kompostárně. Bioodpad lze nyní odevzdat

fajnOVA. Souběžně s tím vznikají pracovní
skupiny, připravují se odborné i veřejné diskuse apod.
Město se vydalo cestou otevřené komunikace přípravy plánu a zapojování, což je
zároveň novinka i trend, kterým se při plánování vydávají evropská města a metropole.
Chystá mnoho zajímavých akcí, na kterých
lidé budou moci vyjádřit vlastní představy
o budoucnosti Ostravy nebo přijít s vlastními konkrétními podněty, co ve městě změnit
k lepšímu.
- voj -

ve sběrných dvorech, případně ho odložit do k tomuto účelu označených kontejnerů na objemný odpad, které nechává přistavit příslušný úřad městského obvodu. Ten také informuje občany o místě
a době přistavení velkoobjemového kontejneru na bioodpad. V současné době mají občané bydlící v rodinných domech možnost kromě odevzdání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu
ve sběrných dvorech, případně k tomu účelu přistavených velkoobjemových kontejnerů, také možnost si objednat samostatnou nádobu na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu přímo ke
své nemovitosti. Tento postup je zvolen na celém území města.

poplatek ze psů
Oznámení pro nájemníky obecních bytů Místní
Místní poplatek ze psů pro letošní rok je

Vyúčtování služeb spojených
s užíváním bytu za rok 2015
Podle zákona č. 67/2013 Sb. musí být
vyúčtování služeb spojených s užíváním
bytu za rok 2015 provedeno nejpozději do
čtyř kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, tedy do 30. dubna 2016.
K tomuto datu budou také nájemníkům doručeny faktury s konkrétním rozúčtováním
nákladů pro jejich byt. V případě, že nájemce s výsledkem vyúčtování nesouhlasí, je
oprávněn do 20. května 2016 podat písemnou reklamaci. Jestliže bude uznána jako
opodstatněná, provede odbor komunálních
služeb, dopravy a bytový opravné vyúčtování, se kterým budou nájemníci seznámeni do 27. května 2016.
Nedoplatky z tohoto vyúčtování budou
předepsány k úhradě spolu s nájemným za měsíc červenec 2016, popř. bude

nájemníkům na úhradu nedoplatku zaslána složenka. Tento nedoplatek je splatný do 31. července 2016. 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, případně dluh vůči SMO, odboru financí a rozpočtu apod., bude přeplatek tohoto vyúčtování použit na kompenzaci výše uvedených
dluhů, včetně poplatků z prodlení a úroků
z prodlení, tak jak to umožňuje § 1982 nového občanského zákoníku. Přeplatky budou vypláceny v období od 1. do 31. července 2016.

Svatava Köhlerová,
vedoucí odboru komunálních služeb,
dopravy a bytového

Prosba o shovívavost

Vážení obyvatelé Vítkovic,
už v loňském roce byla zahájena rekonstrukce kanalizace v lokalitě Jeremenko. Tehdy
byly prováděny hlavně práce související s bezvýkopovou sanací kanalizačního potrubí.
V letošním roce se práce rozšíří o opravu kanalizace otevřeným výkopem, což bude
souviset nejen s dopravním omezením. Zmíněné práce se dotknou zejména ulic Kutuzova, Šalounova, Halasova, Erbenova, Obránců míru, Nerudova, Lidická, Rudná, Chodská a Sirotčí. Před zahájením jednotlivých etap sanace budou s dostatečným předstihem na domech vyvěšeny letáky s informací o přesném termínu realizace a s kontakty
na zodpovědné osoby. Termín ukončení celé stavby je stanoven na únor roku 2017.
Bezvýkopová sanace potrubí je prováděna zatahováním sanačního rukávce do kanalizace, s čímž může být spojen neobvyklý zápach šířící se kanalizační sítí i ovzduším. Často se bohužel stává, že se tento zápach dostane do objektů, a to z důvodu
vyschlých přípojných míst (vpustí), které se obvykle nacházejí ve sklepních prostorech
domů. Žádáme vás proto, abyste zkontrolovali funkčnost všech kanalizačních přípojných míst ve sklepech a jednou týdně je zalévali vodou. V případě proniknutí zápachu
do objektu je nutné intenzivně větrat a hlavně zabránit dalšímu pronikání zápachu (prolít
veškerá suchá přípojná místa vodou i po proniknutí zápachu a následně překrýt mokrým
hadrem). I přesto, že zápach z používaného materiálu lze cítit velmi výrazně, nejedná
se v těchto koncentracích o zdraví škodlivou látku.
Chtěli bychom vás tímto požádat o shovívavost a trpělivost během realizace výše
zmíněné stavby.
Společnost HOCHTIEF CZ, a. s.
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splatný k 31. březnu 2016. 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.
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné
podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
Úhradu můžete provést bankovním převodem na účet číslo 19–1649309349/0800
s uvedením variabilního symbolu nebo
v hotovosti v pokladně MOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice. Variabilní symbol a další podrobnosti k platbám
zjistíte u správce poplatku (tel. č.: 599 453
130, kancelář č. 113). Na úhradu bez variabilních symbolů nebude brán zřetel.
Nebude-li úhrada provedena nejpozději
do 31. března, budeme ji nuceni vymáhat
dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů.
Vladimíra Plecháčková,
referentka odboru financí,
rozpočtu a školství

Dopravní podnik
informuje

• Výměna jízdenek MHD byla ukončena
29. února.
• Byl ukončen prodej papírových kuponů.
Od 1. března lze zakoupit dlouhodobou časovou jízdenku pouze na ODISku.
• O velikonočních prázdninách, 24. března, nebudou vypravovány školní linky
v jízdním řádu označené poznámkou „c“.
• Ve dnech 25. a 28. března pojedou linky
podle platného nedělního jízdního řádu.
• Po zahájení II. etapy rekonstrukce ulice Nádražní dojde ve dnech 1. až 4. dubna
k výluce linek č. 1, 2, 8, 9, 11, 14 a 18. Provoz po jednokolejné trati je naplánován na
období 5. dubna až 4. června.
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Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk
umírá za přátelství. 										
Seneca

Slovo starosty
Vážení čtenáři zpravodaje,
rád bych vás upozornil na článek zveřejněný na páté straně tohoto vydání. Je zaměřen na bezpečnost ve Vítkovicích, což
je tematika, která dlouhodobě patří k našim
prioritám. Ve svém snažení se však rozhodně neobejdeme bez součinnosti s Policií ČR, Městskou policií Ostrava a dalšími
složkami a subjekty.
Aktivit, které v tomto směru podnikáme,
je mnoho. Těší mě, že se ve vítkovických
ulicích daří vyměňovat starší typy bezpečnostních kamer za nové, které jsou schopny obsáhnout až 360stupňový úhel pohledu a detailně tak sledovat veškerý prostor
v dosahu. Výhodou je i to, že na rozdíl od
dříve používaných kamer nyní není možné
odhadnout, jakou část ulice kamera právě
pozoruje, dalším bonusem je ostrost a lepší kvalita obrazu. K připomínkám na téma
ochrany osobních údajů bych rád poznamenal, že lidé s čistým svědomím mohou
podobnou formu ochrany jen vítat, protože

jde o další z možností omezování trestné
činnosti. A pokud už k něčemu nedobrému
v dané oblasti dojde, je větší šance na dopadení pachatele.
I proto v současné době s našimi radními
probírám také možnost zavedení kamer do
obytných domů spravovaných obvodem.
Mnozí majitelé domů, ať bytová družstva
nebo společenství vlastníků bytových jednotek, už kamery zavedli a tento způsob
ochrany se ze strany nájemníků setkává
převážně s pozitivními reakcemi. V takto
chráněných objektech totiž klesá procento
napadání a okrádání seniorů i obtěžování
žen a dětí. Samozřejmě je třeba ošetřit,
aby kamerový systém nebyl zneužit a aby
fungoval jen ve společných prostorách. Ale
určitě má něco do sebe, zvláště v době, pro
kterou začíná být charakteristická nevšímavost a lhostejnost. Obyvatelé domů spolu
čím dál méně komunikují a v objektech
s více byty se často navzájem ani neznají.
Vytrácí se kamarádství a kdysi tak běžné
sousedské vztahy, potřeba sdílet zážitky.
To vše se zvlášť v hustě osídlených lokalitách odráží nejen ve větší anonymitě, ale
také ve snižujícím se pocitu bezpečí. Bohu-

žel, občas se stává,
že obyvatel domu
neopatrně
vpustí
do budovy cizího
člověka, aniž by se
ho zeptal, za jakým
účelem tam jde.
Právě v takových
situacích se kamera jeví jako ideální
řešení.
Jsem příznivcem zavedení kamerového
systému nejen v obytných domech, které
jsme s velkými náklady zrekonstruovali, ale
i na veřejných plochách, například hřištích,
jejichž vytvoření nám umožnily evropské
dotace. Udržitelnost projektu je ze zákona pět let, proč nevyužít všech prostředků,
které nám v tom mohou pomoci? Smutnou
pravdou sice je, že pokud vandaly usvědčíme, v podstatě nám to není nic platné, ale
to už je jiná, velmi obsáhlá a rozhodně ne
jednoduchá otázka. Jedno je jisté. Nemůžeme vytvářet vlastní zákony a takzvaný
stát ve státě. S tím bychom daleko nedošli.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Blahopřání jubilantům

V obřadní síni obvodu se 2. února konalo setkání s jubilanty. Ti
se sešli v hojném počtu, mnozí upřímně potěšeni, že na ně městský obvod pamatuje. Akcí provázeli matrikářka Milena Pacnerová
a starosta obvodu Petr Dlabal, jenž hostům popřál ještě mnoho
spokojených let a ocenil jejich přínos pro městský obvod. Jubilanty
svým vystoupením potěšili žáci z 2. A třídy ze ZŠ Halasova, kteří
pak starostovi pomohli oslavence obdarovat.
Pavlína Nováčková

Mezi hosty byly i jubilantky Anna Tuhovčáková, Jarmila Kalistá
a Eva Velecká.

Vítkovičtí sportovci roku 2015

ských hrách v hmotnosti do 86 kg v.s., člen družstva mistrů České
Pokračování ze strany 1
4. místo: Jan Friš, atletika, AK SSK Vítkovice: 15. místo na mis- republiky seniorů v.s. pro rok 2015. Největší úspěch: 10. místo na
trovství Evropy v hale 1500 m, 2. místo na MČR v hale 1500 m, mistrovství světa juniorů 2007.
8. místo: Ondřej Havránek, silový trojboj, Colbert club při SSK
1. místo na MČR 22 1500 m, osobní rekordy 2015: 800 m 1:50,69,
1500 m 3:43,76, výrazný podíl na 3. místě družstva mužů v extra- Vítkovice, MČR 1. místo, ME 4. místo, extraliga družstev 7. místo,
mistrovství Moravy 1. místo.
lize 2015. Největší úspěch: ME v hale, 1500 m,
9. místo: Gabriela Capová, lyžování, SKI
15. místo.
Vítkovice-Bílá z.s.: členka reprezentačního
5. místo: Josef Černý, cyklistika: mistr ČR
družstva A, nejlepší česká slalomářka po Šárce
v časovce a 2. místo v silničním závodě v kaStrachové! V kategorii slalom je druhou nejleptegorii U23 na společném MČR a SR v Žilině,
ší závodnicí v ČR v sezoně 2015/2016. UmísMezinárodní etapový závod UCI, v Jeseníku
tění: evropský pohár – 5 startů, z toho 3x umíscelkově 11. místo kategorie U23, ME v Taru,
tění do 30 místa (bodovaná umístění v seriálu),
Estonsko, 19. místo v časovce kategorie U23,
jeden start na světovém poháru, mezinárodní
MS Richmoud, USA, 25. místo v časovce katezávody FIS – 8x vítězství v MSVK 2014/2015,
gorie U23.
celkové 3. místo v Českém poháru, 1. místo ve
6. místo: Hana Sládečková, florbal, 1. SC
slalomu na mezinárodním mistrovství SlovenVítkovice: opora ženského národního týmu, 3.
místo se svým týmem v nejvyšší florbalové sou- Vratislav Chotaš, řeckořímský zápas, TJ ska – zisk nejlepších bodů ve slalomu, které ji
zaručují nominaci do seriálu SP pro 2015/2016.
těži extralize žen, vítězka domácího poháru, 3. Sokol Vítkovice
10. místo: Dominik Gloser, box: reprezentant ČR ve váze 62
místo v kanadském bodování v základní části. Největší úspěchy:
mistryně ligy v roce 2014, v anketě florbalista roku 2014 vyhlášena kg, 3. místo na mezinárodním turnaji Staslund v Německu, 1. místo
nejlepší florbalistkou a také nejužitečnější hráčkou soutěže, účast na mezinárodním turnaji v Plzni, 1. místo na mezinárodním turnaji
Halle v Německu, 3. místo na turnaji olympijských nadějí na Slona poháru mistryň 2014.
7. místo: Vratislav Chotaš, řeckořímský zápas, TJ Sokol Vít- vensku, 3. místo na turnaji olympijských nadějí v Německu, účast
kovice, oddíl zápasu: reprezentant ČR, mistr České republiky do na mistrovství Evropy v Rusku, mistr ČR ve váze do 54 kg. Největší
97 kg v.s. pro rok 2015, obhájil titul poosmé v řadě, 29. místo na úspěch: 5.–8. místo na mistrovství Evropy školní mládeže v Maďar- hal mistrovství světa v hmotnosti do 86 kg v.s., 21. místo na 1. europ- sku v roce 2014.
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V Ze života našich škol

Konference zdravotnické školy
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava uspořádá
28. dubna ve spolupráci s Českou asociací
sester moravskoslezského regionu konferenci na téma Rizikové situace v přímé péči
o klienta. Cílem setkání zdravotnického personálu je ukázat pozitivní i negativní stránky kontaktu s nemocnými. Konference,
která se uskuteční v budově zdravotnické
školy, je součástí celoživotního vzdělávání

a je určena všeobecným a dětským sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým
záchranářům, zdravotně-sociálním pracovníkům, nutričním terapeutům a odborným
vyučujícím, kteří se podílejí na vzdělávání nelékařských profesí. Bližší informace
o konferenci najdou zájemci na webových
stránkách školy.
Pavlína Gavlíková,
Jarmila Bednářová

Co by chutnalo Karlu IV.?

Byli bychom schopni ve 21. století pohostit nejslavnějšího Čecha? Takovou otázku si
položili v AHOL Střední škole gastronomie,
turismu a lázeňství a 16. února si připomněli 700. výročí narození Karla IV. přípravou
čtyřchodového menu a ukázkou setkání
věhlasného panovníka s jeho poddanými
při návštěvě zemí moravských. Hosté, kteří
zasedli k hodovnímu stolu, ochutnali například pečené kuřecí prso v medu a ovocném
moštu podávané s chlebem Manchet nebo
Karlovu hustou hovězí polévku s masem
a zeleninou a nakonec přivítali i samotného císaře s jeho družinou.
- red -

Finanční gramotnost
VEZUMIÁN = VErča (Špetová) + ZUzka
(Ošmerová) + MIchaela (Borková) + ANna
(Dardová), tak si říkalo družstvo žákyň
z PRIMA školy, které celé pololetí plnilo úkoly soutěže Rozpočti si to!, kam
se holky dobrovolně přihlásily. Soutěže se účastnilo zhruba 500 týmů
v republice, děvčata se dostala mezi
patnáct nejlepších do pražského finále, které se uskutečnilo 22. ledna.
A tam se holkám podařilo vybojovat
krásné šesté místo!

AHOL CUP 2016

Úřad městského obvodu Vítkovice
byl jedním ze subjektů, jež převzaly záštitu nad 18. ročníkem soutěže
AHOL CUP 2016, který se uskutečnil 27. ledna v netradičním industriálním prostředí multifunkční auly Gong
v Dolních Vítkovicích. Žáci základních a středních škol z celé republiky
i zahraničí soutěžili v pěti kategoriích.
V kategorii čtyřčlenných družstev se
zúčastnilo 32 soutěžících. Zahraniční účastníci byli z Polska (Zespo³ szko³
Ekonomiczno Gastronomicznych Cieszyn) a Francie (Lycée des métiers de
Bazeilles). Předsedou komise byl za Asociaci kuchařů a cukrářů ČR nominován
certifikovaný komisař Václav Forman,
zahraničními porotci byli L. E. Peterson
(USA) a Yves La Guevelle (Francie), v porotě dále zasedli šéfkuchař hotelu PARK
INN Pavel Čadil a místopředseda pobočky Morava a Slezsko AKC Karel Drápal.
První místo získala Hotelová škola Plzeň, druhé místo obsadila domácí AHOL
SŠ Gastronomie, turismu a lázeňství
a třetí příčku obsadilo Lycée des métiers
de Bazeilles.
V kategorii Junior pro žáky základních
škol na území města Ostravy soutěžilo
10 družstev, nejlépe si vedli žáci ZŠ
F. Formana z Ostravy-Dubiny, 2. místo obsadila ZŠ Junácká ze Staré Bělé
a 3. místo patří ZŠ Volgogradská z Ostravy-Zábřehu.
Dále se soutěžilo v kategoriích Junior
Cocktail Competition (soutěž je zařazena
do kategorie Barman roku 2016 CBA),
Junior Mistr kávy a podruhé v historii
soutěže také v kategorii Junior Teatender Competition.
Pavla Sztulová

- red -

Anglie díky evropským fondům

Díky evropským rozvojovým fondům získali žáci RB SOU autoopravárenského v rámci výzvy č. 56 možnost zúčastnit se týdenního poznávacího pobytu v Anglii. Součástí programu byla také

Intenzivní jazykový kurz pro učitele

V rámci výzvy č. 56 evropských rozvojových fondů byl zorganizován také intenzivní jazykový kurz v zahraničí pro učitele RB SOU
autoopravárenského. Díky iniciativě ředitele školy Richarda Vesel-
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intenzivní výuka angličtiny v jazykové škole Oxford international
v Greenwich, prohlídka významných památek Londýna a také
výlet do historického města Oxfordu. V souvislosti se zaměřením

školy byla pro žáky rovněž zorganizována exkurze do automobilky Morgan. Fundovaní průvodci nám objasnili celý výrobní postup
automobilů této luxusní značky a mohli jsme zde také pořídit krásné fotky. Pobytu se zúčastnili žáci všech ročníků učebních oborů
i mnoho studentů nástavbového studia.
ského se zúčastnili všichni vyučující anglického jazyka dvoutýdenního kurzu všeobecné angličtiny na Maltě a zlepšili si svoje metodické
a jazykové kompetence. Úspěšné absolvování kurzu bylo završeno
získáním certifikátu. Významným přínosem byla také možnost poznat a procestovat tuto zajímavou zemi.
Hana Peková
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O bezpečí ve Vítkovicích
O bezpečí ve Vítkovicích jsme hovořili s Michalem Maršem
z úseku prevence a propagace Městské policie Ostrava. Kromě jiného upřesnil, že Vítkovice jsou rozděleny do šesti okrsků
a že ve vítkovické služebně slouží dvacet šest strážníků, z toho
šest okrskářů.
Které části obvodu jsou nejproblematičtější?
Lokality, kde ve větší míře – oproti jiným částem obvodu – dochází k páchání protiprávního jednání, jsou ulice Tavičská, Zengrova,
Obránců míru, Sirotčí, Jeremenkova osada a sad Jožky Jabůrkové. Nicméně ani v těchto lokalitách není bezpečnostní situace nijak
dramatická.

Jak je ve zmíněných lokalitách bezpečnost zajišťována?
V ulicích Zengrova, Tavičská a Obránců míru byl v důsledku
opakovaného narušování veřejného pořádku, porušování obecně
závazné vyhlášky města č. 2/2009, kterou se zakazuje konzumace
alkoholu na veřejném prostranství a porušování pravidel silničního provozu chodci, výrazně zintenzivněn výkon služby. Přijatými
opatřeními se tak podařilo situaci stabilizovat. Městská policie je
v kontaktu s občanským spolkem zřízeným ke zlepšení bezpečnostní situace v dané části obvodu. Jako potřebná se ukázala
také spolupráce s terénními pracovníky, jejichž činnost se velice
osvědčila. V Sirotčí ulici a Jeremenkově osadě docházelo zejména
k narušování občanského soužití, veřejného pořádku a porušování
obecně závazných vyhlášek města. I zde byl proto zintenzivněn
výkon služby. Výraznou měrou se snížila intenzita řešené problematiky také díky zbudovanému a zprovozněnému víceúčelovému
hřišti, které je hojně využíváno místní mládeží. Ke zlepšení situace samozřejmě přispívá také úzká spolupráce místně příslušného strážníka-okrskáře s vedením zařízení Charity sv. Františka.
V sadu Jožky Jabůrkové byl největším problémem výskyt osob bez
přístřeší, čekajících zde v podvečerních hodinách v době větších
mrazů na otevření nedalekého azylového domu. Přijatým opatřením se podařilo eliminovat nežádoucí jevy doprovázející výskyt
osob bez přístřeší. Kladně se zde projevilo také opatření spočívající v uzamykání parku, které s sebou přineslo stabilizaci dřívějších
častých výskytů poškozování majetku, narušování veřejného pořádku i občanského soužití. Jinak řečeno, každá problematická
lokalita je posilována výkonem služby a další opatření jsou prováděna v souvislosti s aktuální situací. Samozřejmě je maximálně
využíván i kamerový systém. A to jak statický, tak mobilní, který byl
loni použit opakovaně. Tady bych rád zmínil, že Městská policie
Ostrava získala v roce 2015 finanční dotaci z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy
na modernizaci kamerových systémů. Díky těmto prostředkům se
nám ve městě podařilo obměnit šest kamerových stanovišť. Konkrétně ve Vítkovicích byla vyměněna kamera v Halasově ulici, která
patřila k nejstarším.
Do jaké míry se strážníci z vítkovické služebny zapojují do
zajišťování bezpečnosti při zápasech Baníku na Městském
stadionu Ostrava?
Vždy záleží na vyhodnocení rizikovosti každého konkrétního zápasu. Míře rizika jsou přizpůsobeny i využité síly a prostředky jak
městské policie, tak Policie ČR, se kterou na zajištění veřejného
pořádku i bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v okolí sta-

dionu úzce spolupracujeme. Před zápasy se konají koordinační
schůzky, kde se rozhoduje o počtech strážníků a policistů vyčleněných na plnění úkolů v okolí stadionu a na příchodových a odchodových trasách a rozdělují se úkoly mezi jednotlivé složky, tedy
kde, kdo a kdy bude jednotlivé úkoly při dohledu na veřejný pořádek a BESIP plnit.
Co všechno musejí okrskáři ve Vítkovicích řešit?
Strážníci-okrskáři plní úkoly a povinnosti v souladu se zákonem
č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Princip okrskáře spočívá především ve větší osobní odpovědnosti ke svěřenému okrsku a užším
kontaktu s občany. Okrskář nejenže zná místní poměry a mezilidské vztahy, ale v rámci svěřené lokality komunikuje také s úřady,
institucemi, zdravotnickými a školskými zařízeními, firmami nebo
právnickými osobami. Kromě toho má přehled o geografickém
členění okrsku, zástavbě a rovněž o rizikových úsecích silniční
dopravy. V městském obvodu Vítkovice se strážníci-okrskáři setkávají zejména s porušováním obecně závazné vyhlášky města
č. 2/2009, kterou se zakazuje konzumace alkoholu na veřejném
prostranství a porušování zákona o pozemních komunikacích, spočívajícím v nesprávném parkování motorových vozidel. Zastávky
městské hromadné dopravy bývají v této lokalitě objektem vandalů a sprejerů. Dalším častým protiprávním jednáním je narušování
občanského soužití, rušení nočního klidu, znečišťování veřejného
prostranství, neoprávněné zakládání skládek, neoprávněné zábory
veřejného prostranství či odstavené autovraky. Okrskáři řeší také
krádeže kovových materiálů či volný pohyb psů.

Zapojuje se vítkovická služebna i do preventivní činnosti?
Strážníci z této služebny provádějí pravidelný ranní dozor u škol
a na přechodech pro chodce u základních škol Halasova a Šalounova, u křižovatky ulic Rudná a Zkrácená a u přechodu pro chodce
v ulici Ruské. Místa dozoru se samozřejmě operativně přizpůsobují
aktuálním potřebám v souvislosti s poznatky okrskářů o jednotlivých lokalitách. Jednou měsíčně se v budově v ulici Sirotčí setkávají zástupci místních škol, Policie ČR, sociálního odboru, městské
policie a dalších příspěvkových organizací, aby si předávali důležité informace a společně hledali řešení.
Jak funguje spolupráce s Úřadem městského obvodu Vítkovice?
Spolupráce se zaměstnanci úřadu je velmi úzká. Pravidelně se
konají schůzky, při řešení konkrétních problematik je koordinována součinnost jednotlivých kompetentních subjektů – Policie ČR,
městské policie, Úřadu městského obvodu Vítkovice a dalších.
Tímto způsobem jsou předávány informace a poznatky, návrhy na
úpravy nebo jiná opatření.
Chystáte ve vítkovické služebně v průběhu roku nějaké novinky, změny?
Počet strážníků-okrskářů zůstává stejný, navýšení počtu strážníků-hlídkařů záleží na počtu nově příchozích strážníků.
Lenka Gulašiová, foto: archiv MPO
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V
V nihovna pro vás
K
Březen v knihovně
DOSPĚLÝM
● Superhrdinové kolem nás
Vědci v rozevlátých pláštěnkách bojují
dennodenně svůj boj za blaho lidstva! Přesvědčit se o tom můžete v naší knihovnické
galerii až do 29. dubna!
● Umění rané renesance v Itálii
Virtuální univerzita přichystala zajímavá
fakta ze života italských mistrů renesance,
a to ve středy 16. a 23. března od 13 do
14 hodin.
● Absolventský koncert
Koncert studentů ZUŠ Dr. Leoše Janáčka pod vedením učitele hudby Adama
Grygara zazní v úterý 22. března od 16 do
17 hodin.
● Den ostravských čtenářů
Den ostravských čtenářů je vyvrcholením
Měsíce čtenářů. V tomto dni, ve čtvrtek
31. března během půjčování, bude vyhlášena čtenářská amnestie a zapomnětlivým čtenářům promineme po vrácení knih
sankční poplatky z prodlení.
● Prajzské básnění
s Janou Schlossarkovou
Spisovatelka, básnířka i vypravěčka
Jana Schlossarková přichystala ve čtvrtek
31. března od 14 do 15.30 hodin ke Dni ostravských čtenářů besedu o rázovitém prajzském kraji. Pro zájemce máme připraven
zábavný nářeční kvíz.

DĚTEM
● Týden prvňáčků
Jsi prvňák? Už umíš číst a psát? Nejvyšší čas zaregistrovat se v knihovně – do
4. března zcela zdarma! A na ty odvážné
čeká boj s pohádkovým drakem a obléhání
hradu z kostek.
● Odpoledne s lišákem
Jsi chytrý jako lišák? Dokaž to v naší
knihovně, kde je v úterý 8. března od 14 do
15 hodin přichystáno zábavné odpoledne
s hádankami a kvízy.
● Prima čtení se Zlodějíčkem Bublou!
Knížky Astrid Lindgrenové jsou nevyčerpatelnou studnicí humoru i moudrosti.
Pojďte se o tom s námi přesvědčit při veselém Prima čtení v úterý 15. března od
14 do 15 hodin.
● Sovičky – Kniholympiáda
Obří stavebnice potěší v pátek 18. března od 10 do 11 hodin nejen ty nejmenší
a umožní jim prožít zábavné soutěžní dopoledne.
● Velikonoční týden
Kvízy, hádanky i hry, to vše je nachystáno o velikonočním týdnu ve dnech 21. až
24. března.
● Výtvarná dílna
Ve čtvrtek 24. března se vítkovická
knihovna v čase od 14 do 15 hodin promění ve výtvarnou dílnu.
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Otevírací doba: středy 8.30 až 12 hodin a 13 až 16.30 hodin nebo po předchozí
telefonické domluvě.
3. března 14 až 16 hodin – klub seniorů – společenské hry
8. března 18 hodin – vernisáž snímků fotoskupiny Mobilní fotografie CZ/SK
10. března 14 až 16 hodin – klub seniorů – výroba velikonočních dekorací
17. března 14 až 16 hodin – klub seniorů
17. března 16 hodin – přednáška docentky Andrey Pokludové s názvem Mezinárodní
den žen v proměnách času
22. března 18 hodin – Vitkovicka štokrla s Miroslavem Dočkalem na téma
Životní příběh Střední školy technické a dopravní
31. března 14 až 16 hodin – klub seniorů – beseda v KMO se spisovatelkou
Janou Schlossarkovou
Každý čtvrtek cvičení pro seniory v Českém domě od 10 do 11 hodin.
KONTAKT:
Pavlína Nováčková
tel.: 724 846 652
VÍTKOVICE
e-mail: pnovackova@vitkovice.ostrava.cz
www: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/dum-u-sranek-1
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

Vítkovické fototoulky

Dne 29. ledna se uskutečnila
netradiční vycházka k vítkovickým
stavbám městské památkové zóny.
Netradiční proto, že návštěvníci byli
požádáni, aby pozorně vnímali své
okolí, výklad a své pocity, a to vše
se snažili zachytit na fotografiích, ze
kterých bude v lednu 2017 sestavena (v případě, že se jich sejde dostatečné množství) výstava v Domě
u šraněk. Před radnicí se sešlo okolo 40 zájemců nejen o focení, ale
i historii obvodu. Vydali se k nejdůležitějším budovám obvodu –
k radnici, závodnímu hotelu, měšťanské chlapecké škole, U-Hausu, kostelu, faře, Štítové
kolonii a přes park na náměstí Jiřího z Poděbrad k dívčí měšťanské škole. Snad se výstava
v roce 2017 podaří. 				
Pavlína Nováčková

Zápis do prvních tříd

Ve dnech 18. a 19. ledna se konal zápis do prvního ročníku Základní školy Šalounova, a to do dvou školních vzdělávacích programů (ŠVP), které škola nabízí. V pondělí
měli rodiče budoucích prvňáčků možnost využít prostory školy v ulici Halasově, v úterý
následovalo zapisování ve škole v ulici Šalounově a někteří rodiče přicházeli s dětmi do
školy ještě v průběhu týdne. Celkem se k zápisu dostavilo 68 žáků. Přijaty byly všechny
děti, které splnily obecná kritéria pro přijetí a prokázaly školní připravenost, kam patří
například dostatečná fyzická a pohybová vyspělost, komunikativní dovednost, motorika
a koordinace těla, zvládání jednoduchých logických a myšlenkových operací, schopnost
orientovat se v elementárních matematických pojmech, schopnost záměrné pozornosti
a paměti, sociální samostatnost, schopnost orientace. Z celkového počtu bylo 27 nejzdatnějších a nejšikovnějších zapsáno do náročnějšího ŠVP, u 6 dětí byl doporučen
odklad školní docházky s nabídkou možného umístění dítěte do přípravné třídy. O výsledcích přijímacího řízení se můžete informovat na webových stránkách školy www.
zssalounova.cz. Ve školním roce 2016/2017 ZŠ Šalounova ve Vítkovicích plánuje otevřít
tři první třídy. Na všechny děti se těšíme.
Libuše Hermannová, ředitelka školy
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Dělat lidi kolem sebe šťastnějšími

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme
své vlastní… Tento citát je doslova životním krédem třiašedesátileté Marie Matějkové, která již čtvrtým rokem působí jako
dobrovolnice organizace ADRA a pravidelně navštěvuje vítkovický domov pro seniory
Sluníčko.
Celý život paní Matějkové, z níž doslova
sálá pozitivní energie, je protkán péčí o lidi.
Začala již v mládí, kdy pečovala o rodinu
a domácnost a především o své tři dnes již
dospělé syny, s nimiž byla mnoho let doma.
„Děti byly dlouhá léta mou prioritou a vůbec mi nevadilo, že jsem hned po studiích
zůstala tolik let jen s nimi. Bylo to krásné
období,“ vzpomíná paní Matějková, která se
se svým manželem poznala už na studiích
vysoké zahradnické školy v Lednici. Oba
mají společnou lásku k přírodě a květinám
a oba až do důchodu působili jako učitelé
na Střední zahradnické škole v Ostravě.
„Pokaždé, když se mě někdo zeptal, jak
zvládám celý den učit puberťáky, odpověděla jsem, že mě ta práce prostě baví.
A byla to dlouhá léta pravda. Děti, které
se hlásily na zahradnickou školu, milovaly
přírodu a milovaly život kolem sebe. Byli
to opravdu hodní žáci. Až v posledních letech jsem pociťovala, že se na školu začaly
děti hlásit i z jiných důvodů, než byla láska k přírodě, a bylo to znát. V té době mi
navíc onemocněla maminka, a tak jsem se
docela těšila do důchodu. Třeba na to, že
budu mít čas na věci, které chci dělat, a na
pomoc svým blízkým, především mamince, o niž jsem pečovala do poslední chvíle.
V té době jsem si také uvědomila, že je to
přesně to, co mě naplňuje – dělat lidi kolem mě šťastnějšími a pomáhat těm, kteří
to potřebují. A protože celá naše rodina
žije v souladu s Církví adventistů sedmého
dne, která založila humanitární organizaci
ADRA, zapojila jsem se v roce 2012 jako
dobrovolnice právě zde.“
Dobrovolníci bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti

Medaile z Plzně

Z únorového mezinárodního turnaje
Velká cena Plzně, kde v kategoriích žáků
a juniorů zápasili volnostylaři z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska,
bodovali vítkovičtí borci.
V kategorii žáků se podařilo zvítězit
Jirkovi Duškovi ve váze do 42 kg, třetí místa ve věkové kategorii žáků obsadili ve váze do 54 kg Honza Mužný
a ve váze do 58 kg Matěj Mlčoch. Dále
třetí místo obsadil v juniorské kategorii ve váze do 76 kg Vojtěch Piskoř.
Ve váze do 66 kg v juniorech zápasil Tomáš Segeč, který ve skupině nestačil pouze na rakouského reprezentanta a v boji
o 3. a 4. místo podlehl slovenskému zápasníku, kterého neudržel v lopatkové pozici.
V žácích se ve váze do 54 kg umístil na
7. místě Ondřej Sláma, ve váze do 58 kg
se na 4. místě umístil Tomáš Foldyna.
Roman Piskoř
TJ Sokol Vítkovice
oddíl zápasu

a dovednosti ve prospěch ostatních lidí.
V rámci organizace ADRA pomáhají seniorům, zdravotně postiženým osobám,
osamělým a nemocným nebo sociálně
znevýhodněným dětem. Docházejí za nimi
do nemocnic, domovů pro seniory, dětských domovů, ústavů sociální péče, hospiců a věnují jim svůj čas.

Paní Marie se už těší z vlastních vnuček,
přesto si vždy ráda najde čas na pomoc lidem v domově Sluníčko.

„Každý dobrovolník si po absolvování
kurzu, který je samozřejmě zdarma, může
vybrat oblast, v níž chce pomáhat. Někteří tíhnou k dětem, jiní k nemocným lidem
nebo seniorům. A já si vybrala péči o starší
lidi. Rozhodovala jsem se však, jak svou
pomoc zacílit, aby byla účelná a abych nedojížděla daleko. Vyhrál vítkovický domov
seniorů Sluníčko, který mám relativně blízko,“ pokračuje sympatická paní Marie, jež
je přesvědčena, že člověk je tady pro člověka – ne pro sebe, ale pro druhé. A tak už
čtvrtým rokem jedenkrát až dvakrát týdně
chodí dělat společnost dvěma seniorkám
ve věku 88 a 93 let. „S oběma mě pojí láska k přírodě a také fakt, že jsme všechny tři
byly učitelky, i když ony v mateřské škole.
Jedna z nich byla ředitelkou školky a bylo
to znát. Když ještě byla zdravější, ráda mě
mile komandovala: Co tady stojíš, sedni si!
Vždy mě to rozesmálo. A já jí zas často ří-

kala, že jsem ji adoptovala za svou maminku, která by dnes měla také 93 let. Zdravotní stav této ženy je bohužel den ode dne
horší a někdy ani nevím, zda vnímá, jak si
s ní povídám, zpívám ji nebo hladím. Ale mi
to nevadí, jsem tady pro ten daný okamžik.
Pak však přijde den, kdy se na mě usměje
nebo mi dokonce zamává, a to je úžasný
pocit. Druhá paní má sice rodinu, která za ní
chodí, ale přesto souhlasila s dobrovolnicí.
A protože máme společné téma – přírodu –,
často si povídáme o květinách, stromech,
chodíme na procházky a sbíráme šišky,
sedmikrásky a další. Luštíme ale i křížovky,
cvičíme nebo jen tak vzpomínáme. Snažím
se ji navést k tomu, aby vzpomínala na to
krásné, co zažila a zažívá, a to zlé, co ji potkalo, hodila za hlavu.“
K dobrovolnictví mají blízko i děti paní
Marie. „Jsme s mužem šťastni, že všichni
tři synové zakotvili ve víře a vzali si věřící
ženy, které vnímají dobrovolnictví podobně
jako já. Žijí v Liberci, ve Valašské Bystřici
a u Lednice a pomáhají všude. Celá rodina navíc holduje cyklistice, což nás také
spojuje. Loni jsme s manželem absolvovali
sami dva cestu na kole z Itálie až do Ostravy. Byla to překrásná dovolená, spali jsme
pod širákem, jedli to, co bylo, a užívali jsme
si to,“ dodává s tím, že s mužem také rádi
vyrážejí v zimě na běžky.
A co paní Marie doporučuje těm, kteří váhají, zda se dobrovolníkem stát? „Je to jednoduché. Kdo chce být šťastnější a mít život
naplněnější, měl by to zkusit. Teprve pak
třeba zjistí, že jeho problémy, které považoval za obrovské, jsou vlastně úplně malinké a jeho život najednou dostane zcela
jiné rozměry. Všichni totiž máme stejný dar
– 24 hodin denně. A záleží jen na nás, jak
je naplníme, jestli haraburdím, nebo něčím
užitečným. Takže určitě každému, kdo si
jen malinko myslí, že by to chtěl s dobrovolnictvím zkusit, doporučuji, ať do toho jde.“

Lenka Hatlapatková
Foto: archiv

VÍTEK CUP 2016

První únorový víkend se v ostravské sportovní hale Dubina odehrály halové turnaje mladších a starších přípravek VÍTEK CUP 2016, pořádaného klubem MFK Vítkovice. Dvoudenního turnaje se zúčastnilo přes 360 hráčů českých, slovenských
a polských klubů. V každé kategorii U8-U11 bojovalo o stupně vítězů deset týmů. Mladí
fotbalisté Městského fotbalového klubu Vítkovice se probojovali ze čtyř kategorií třikrát na
stupeň vítězů, získali jedno první místo a dvě třetí místa.

Zápasy mužů Městského fotbalového klubu Vítkovice
Datum

Den

Čas

Domácí

Hosté

Hřiště

20.3.

NE

15.00

MFKV

SK HS Kroměříž

ARÉNA UT

27.3.

NE

2.4.

SO

10.4.

NE

16.4.

SO

24.4.

NE

30.4.

SO

4.5.

ST

15.30
15.30
16.00

FC Velké Meziříčí

MFKV

MFKV

FK Mohelnice

MSK Vyškov

MFKV

MFKV

SK Lišeň

FC Fastav Zlín B

MFKV

MFKV

1. HFK Olomouc

1. SK Prostějov

MFKV

ARÉNA
ARÉNA
ARÉNA

8.5.

NE

16.30

MFKV

HFK Třebíč

14.5.

SO

16.30

SH Hulín

MFKV

ARÉNA

22.5.

NE

16.30

MFKV

FC Hlučín

ARÉNA

29.5.

NE

10.15

1. FC Slovácko B

MFKV

Kunovice

3.6.

PÁ

16.30

MFKV

FC Viktor. Otrokovice

ARÉNA

12.6.

NE

SK Uničov

MFKV
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Hudebna Pepy Streichla

Všimněte
si!
V
Jeden svět

Ostrava poskytne domov 17. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět. Zahájí jej
v pátek 1. dubna projekce filmu Zajatci v kulturním centru Cooltour. Hlavní téma festivalu – hledání domova – se pak až do 8. dub-

Jeden
svět

Snímek z vystoupení Acustria.

Každý první čtvrtek v měsíci, počínaje 3. březnem 2016, se v Hudebně
Pepy Streichla v restauraci Schönthal
v Ruské ulici budou konat Pravidelné
hudební večery (PHV). Hrát bude
Václav Fajfr a hosté, kteří mohou přijít s hudebním nástrojem v průběhu
večera – tak trochu Open Mic. Hudebna se také 18. března chystá na
koncert kapely A. M. ÚLET, jež hraje
„autorskou muzičku trefně nazvanou
dřevěný rock“.
- red -

Vynášení zimy

TJ Sokol Vítkovice vás zve už na desáté
vítkovické vynášení zimy, tentokrát mimořádně ve čtvrtek 17. března. V Českém
domě ve Výstavní ulici v 15 hodin vystoupí děti ze ZŠ Kosmonautů 15, které předvedou pásmo Vynášení Morany, Mařeny,
Mařáka, a pak se vydáme k řece Ostravici,
kde se rozloučíme se zimou. Zve TJ Sokol
Vítkovice s Lenkou Kocierzovou.
Anna Buroňová

www.jedensvet.cz/ostrava

1.— 8. 4. 2016
OSTRAVA

Cooltour / Minikino / Atlantik / Cineport

na bude prolínat filmy, diskusemi, výstavami
a dalším doprovodným programem festivalu. Hovořit se bude také o aktuálních ožehavých tématech dneška, jakým je například migrace. Hlavní část festivalu proběhne
v Minikině, kině Atlantik a Cooltouru, filmový maraton v neděli 3. dubna v Provozu
Hlubina a výstava fotografií Jindřicha Štreita Jsme ze stejné planety na cestě mezi
kavárnou Maryčka a lezeckou stěnou Tendon v Dolní oblasti Vítkovic. Festival začíná 7. března v Praze a poté se stěhuje do
32 dalších měst v republice a také do Bruselu. Podrobnosti o programu najdete na
www.jedensvet.cz/ostrava nebo facebookové stránce Jeden svět Ostrava.
- ond Perfect
Distribution

Galantní oslava

V multifunkční aule Gong se v polovině února hned dvakrát konal Galakoncert
hvězd. Vystoupili na něm zpěváci a skupiny, jejichž jména byla na samém počátku
jejich kariéry spojena s ostravským televizním studiem. Na pódiu se střídali Marie
Rottrová, Hana Zagorová, Petr Němec,

Okolí vnímá Vítkovice
pozitivně

„Těší mě, že se stále častěji setkávám
s pozitivním hodnocením našeho obvodu.
A obzvlášť potěšující je, že nejde jen o komentáře příznivě nakloněného okolí, ale
i médií,“ říká starosta Petr Dlabal, který tak
kromě jiného reaguje na článek v únorovém
Moravskoslezském deníku s názvem Ve Vítkovicích je budoucnost. Stále více firem sem
přesouvá svá sídla. Autorka v něm zmiňuje: „...Strategická poloha, dostatek prostoru
i parkovacích míst, potenciál. Tak o Vítkovicích mluví stále více lidí ať už z řad podnikatelů, nebo veřejnosti. Jedna z nejprůmyslovějších lokalit za dob Rakouska-Uherska,
dnes industriální čtvrť Ostravy, má stále více
příznivců.“ Celý článek naleznete na http://
moravskoslezsky.denik.cz.
- red -
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Jaroslav Wykrent, Pavel Dobeš, Ewa Farna, skupiny Citron, Buty a další. Koncert
moderovali Magdalena Dietlová a Richard
Krajčo. Pokud jste tuto exkluzivní událost
nestihli, můžeme vám slíbit podobně silný
zážitek zprostředkovaný televizní kamerou.
V sobotu 21. května totiž Česká televize
odvysílá záznam z tohoto koncertu obohacený o dotáčky rozhovorů s protagonisty.
Jolanda Pilařová
Foto: Rostislav Šimek

Ostravské televizní
jubileum

Televizní studio Ostrava prožívá šedesátý rok svého působení. Svoje výročí připomíná nejen ve vysílání, ale i akcemi pro
širokou veřejnost. V Dolních Vítkovicích,
v přízemí Velkého světa techniky, se bude až
do 31. července konat výstava Od televise
k televizi. Formou komiksu připomíná stěžejní okamžiky z historie televize v Ostravě.
Nezbytnou součástí jsou sestřihy ukázek
z programového archivu, fotografie, historická technika, pohádkové kostýmy, části
dekorace a rekvizity ze známých pořadů.
Na své si přijdou pamětníci i děti. Výstava
zahrnuje několik interaktivních prvků, kdy si
zájemci mohou samostatně navolit ukázky
z pořadů, které by chtěli uvidět. Mohou si
také vyzkoušet klíčování do obrazu nebo
práci s ruční kamerou. Součástí výstavy

je i replika staré hošťálkovické hlasatelny
s nejstarší dochovanou kamerou, kterou
zapůjčilo Národní technické muzeum.
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