Vydává SMO ÚMOb Vítkovice

červen 2016
měsíčník / číslo 6
ročník 20
Ostravská muzejní noc

str. 4

Knihovna pro vás

str. 6

Vítkovičtí zápasníci dominovali
mistrovství republiky
str. 7

Razantní řešení pomohlo

V průběhu dubna a května byla v Jeremenkově osadě, v oblasti ohraničené ulicemi Rudnou, Závodní
a vítkovickým vlakovým nádražím, provedena demolice domů č. 322, 1110 a 1108.
Pokračování na straně 3
Foto: Jiří Zerzoň

Vítejte
na Petropavlovské pouti!

Zveme na Petropavlovskou pouť, která se bude
konat 25. června na náměstí Jiřího z Poděbrad.
Bližší informace o programu naleznete na osmé
straně zpravodaje a také na webových stránkách
našeho městského obvodu.

Pamětní deska
Paula Kupelwiesera
V pondělí 4. července bude na budovu vítkovické radnice umístěna pamětní deska určená Paulu
Kupelwieserovi, muži, jehož vize a silná vůle prosadit ji stály u zrodu současných Vítkovic. „Za tento počin, který vzešel ze strany Magistrátu města

Odpoledne pro děti
Komise školství a kultury pořádá 3. června od
15.30 hodin v sadu Jožky Jabůrkové Dětský den.
Na děti čekají sportovní stanoviště, animátorský
program, tvoření z balonků, skákací hrad, slackline a spousta jiné zábavy. Podrobný program najdou občané na plakátech a webu obvodu.
- nov -

Školáci nakreslili
budoucnost města

Do tvorby „fajnOVého“ strategického plánu Ostravy se zapojili i školáci. Město vyhlásilo výtvarnou
soutěž pro děti z 1. až 7. tříd základních škol, v níž
měly nakreslit, vyrobit nebo jinak výtvarně ztvárnit
svou představu o městě, ve kterém žijí. Osloveno
bylo celkem 76 ostravských základních škol, mezi
nimi i ZŠ Šalounova, a termínem pro odevzdání
prací byl konec května.
Pokračování na straně 2

Ostravy, jsem rád. Bez Paula Kupelwiesera by tu
s největší pravděpodobností nebyly ani Vítkovice, jejichž jméno je dnes známo doslova po celém světě, ani Ostrava, jejíž rozvoj úzce souvisel
s expanzí vítkovického průmyslu,“ říká starosta
Petr Dlabal. „Paul Kupelwieser stál nejen u počátku samotné firmy, ale díky němu byla vybudována
nemocnice, byty pro zaměstnance, školy a začaly
se rozvíjet služby. To mu nelze upřít, ať už se na
dobu, v níž žil, i na něj samotného díváme z jakéhokoliv úhlu pohledu,“ uzavírá Petr Dlabal. - gl -

Nepřehlédněte
Vítkovice a náboženský život v době Očkování psů proti
totality
vzteklině

Dne 6. června v 18 hodin se v Domě u šraněk
uskuteční přednáška kněze a historika Jana Larische na téma Vítkovice a náboženský život v době
totality. Přednášející provede posluchače postavením církví v období nacistické okupace a době komunistického režimu. Minulost neznámá a přitom
mladá – takhle Vítkovice ještě neznáme. - nov -

www.vitkovice.ostrava.cz

Povinné očkování psů proti vzteklině se na území obvodu Vítkovice
uskuteční ve středu 14. září od 8 do
12 hodin a od 13 do 16 hodin ve
Veterinární klinice Vítkovice, Na Obvodu 51. Více informací přineseme
v následujících vydáních zpravodaje.

Nájemné za pronajatý pozemek
Poplatky za pronájem pozemku jsou splatné k 30. červnu daného roku. Úhradu lze provést převodem na účet 19–1649309349/0800
s uvedením variabilního symbolu nebo v hotovosti v pokladně Úřadu městského obvodu
Vítkovice, Mírové nám. 516/1. Podrobnosti
k platbám lze zjistit u správce poplatku (tel.
č.: 599 453 139, kancelář č. 112).
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Volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby
do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října
a v sobotu 8. října 2016. Více informací přineseme
v následujících vydáních zpravodaje.

Školáci nakreslili budoucnost města
Pokračování ze strany 1
V červnu budou vybrány ty nejzdařilejší výtvory a vítěze osobně ocení primátor
města. Žáci mohou vyhrát například prohlídku Planetária Ostrava nebo Slezskoostravského hradu. Práce dětí budou průběžně zveřejňovány na facebooku FajnOVA
a deset nejlepších bude v červenci vystaveno ve foyer Nové radnice. Do tvorby stra-

tegického plánu města se zapojili také žáci
8. a 9. tříd. Ti budou označovat lokality, ve
kterých se cítí nebo necítí fajnově, vyberou
místa, kam by poslali turisty, i ta, která by
se podle nich měla dále rozvíjet. A jaké
budou jejich vize pro brzkou budoucnost
a co by mělo v Ostravě vyrůst po roce 2023?
Podrobnosti o obou školních projektech najdete na webu www.fajnova.cz.
- red -

Ke štěstí a spokojenosti stačí jen chvilička

Jedna hodina týdně s dobrovolníkem je
pro opuštěné seniory často jedním z nejhezčích zážitků. Dobrovolníkem může být
každý, kdo chce potěšit potřebné ve svém
blízkém okolí. Zahrát si karty, jít na pro-

cházku do parku, předčítat knihu, povídat
si o rodině a dění ve městě, dát si společně čaj nebo kávu… Tak nějak může vypadat i vaše dobrovolnictví. Svůj čas můžete
věnovat seniorům, kteří žijí sami ve svých
domácnostech nebo v domovech pro seniory, pomoc potřebují také lidé s postižením v chráněném bydlení i hospitalizovaní
pacienti v nemocnicích. Každý dobrovolník
si může vybrat, kam bude docházet a jak
často. Hledáme lidi, kteří chtějí dělat dobro
s námi pro druhé. Více informací na tel. č.:
605 784 584, zájemci se mohou hlásit také
v sídle Dobrovolnického centra ADRA Ostrava na Jiráskově náměstí 4, a to každou
první středu v měsíci od 13 do 17 hodin
nebo podle domluvy.

Dopravní podnik

Bezplatné poradenství
v Charitě Ostrava

informuje

● Od 4. do 6. června bude výluka na trati
linek č. 1, 2, 8, 9, 11 a 18. Změna souvisí s
II. etapou rekonstrukce ulice Nádražní. Náhradní doprava zajištěna.
● Od 7. června do 24. července bude zjednokolejněna tramvajová trať v ulici Nádražní. Zastávka Elektra bude v obou směrech
přemístěna na zastávku Karolina.

● Dopravní podnik Ostrava se 11. června zapojí do Ostravské muzejní noci a
zpřístupní depozitáře historických vozidel
v areálu dílen Martinov. Zajištěna je zvláštní bezplatná doprava mezi jednotlivými institucemi.
● Výluka linky č. 1 bude spojena se zvedáním mostu nad Místeckou ulicí, a to ve
dnech 11. až 12. června, 18. až 19. června
a 25. až 26. června. Náhradní doprava zajištěna.
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Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení
(např. důchody, sociální dávky), bydlení,

zaměstnání, majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku. Členem týmu zkušených
poradců je také externí právník k zajištění
maximální kvality poskytovaných služeb.
Poradna může zprostředkovat kontakty na
síť návazných služeb, které sama nenabízí. Zájemci o poradenství nemusí uvádět
žádné osobní údaje, všechny služby jsou
bezplatné a dostupné lidem starším 15 let
v obtížné životní situaci, kterou neumí řešit
vlastními silami. Další informace na webu:
http://ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/
Kontakt: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice. Tel. č.: 599 526 906, 731 625 767,
e-mail: cho.poradna@charita.cz, vedoucí
střediska: Kateřina Karchňáková

Platba za odpad

Do 30. června je třeba zaplatit za odpad,
a to 498 korun na osobu a kalendářní rok.
Platbu je možné provést přes SIPO, bankovním převodem, složenkou nebo v pokladně Magistrátu města Ostravy.

Zelená linka

Na neurgentní telefonní lince 800 199
922 Městské policie Ostrva lze bezplatně
a 24 hodin denně nahlásit závadu či poškození veřejně prospěšného zařízení (závady
na dopravním značení, poškozené lavičky,
jízdenkové automaty, nefunkční veřejné
osvětlení apod.) nebo oznámit černé skládky či nález uhynulých zvířat. Zelená linka
neslouží k oznamování bezprostředního
ohrožení života, zdraví či majetku.

Jak doma pečovat
o nemocného

Charita Ostrava v rámci
aktivit Charitní hospicové poradny
a Mobilního
hospice sv.
Kryštofa nabízí možnost
bezplatné
účasti na semináři
Jak
pečovat
o
nemocného člověka v domácím prostředí. Kurz probíhá vždy jednou měsíčně,
nejbližší termín je 15. června od 14 hodin
v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská
785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se
přihlaste předem u Markéty Štěpánové, tel.
č.: 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo
e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Kurz pro hospicové
dobrovolníky

Charita Ostrava hledá dobrovolníky do
Hospice sv. Lukáše. Smyslem práce hospicového dobrovolníka je poskytování pomoci
lidem v závěru života, doprovázení nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník
může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trávený čas, např.
povídání, čtení, hru, doprovod na vycházku
apod. Kurz hospicové péče pro dobrovolníky
začíná v pátek 3. června od 16 hodin. Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice (budova Hospice sv. Lukáše),
Jana Camfrlová, tel. č.: 599 508 505, 731
625 768, e-mail: cho.hospicove.centrum@
charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz.
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Slovo starosty
Vážení čtenáři,
po mezinárodním atletickém mítinku Zlatá
tretra Ostrava čeká náš obvod další velká událost, kterou je Petropavlovská pouť.
S oběma akcemi je spojena nejen pozitivní atmosféra a spousta radosti, ale také
neuvěřitelné množství povinností, které
na organizátory kladou obrovské nároky.
Vezměme jen zajištění pořádku a úklidu
odpadků, které po tak rozsáhlých projektech zůstanou...
Pokud jde o celoroční likvidaci odpadu
na území našeho obvodu, jde o jednu ze
zásadních otázek, jimiž se průběžně zabýváme. Bohužel, v některých lokalitách
Vítkovic kapacita popelnic a kontejnerů
naprosto nedostačuje množství vyprodukovaného odpadu, což pak vede k hromadění odpadků kolem nich. Občané bydlící
v okolí pak logicky apelují na to, abychom
zajistili větší množství kontejnerů, případně
častější úklid kolem nich. O to se samozřejmě v rámci našich možností snažíme. Největší problémy bývají po víkendu, a to jak
s velkoobjemovými odpady, které se na
stanovištích kontejnerů objeví, tak s odpadky rozházenými kolem popelnic. Obojí
souvisí nejen se způsobem života našich
sociálně nepřizpůsobivých spoluobčanů,
ale také s prapodivným stylem zábavy
posledních let – lidé vracející se v náladě
ze společenských akcí se baví převrácením kontejnerů. Máme dokonce vytipována místa, kde se něco podobného
děje opakovaně, například boční vchod u
prodejny potravin Hruška. Každé pondělí
tam vysíláme naše pracovníky, kteří vše
dávají do pořádku. Tato práce je fyzicky

i časově náročná a opravdu není v našich silách uklidit hned v pondělí ráno vše. Někdo
možná namítne, že úklid lze provádět také
o víkendu, případně v průběhu týdne ulicemi obvodu projíždět několikrát denně. Je
však třeba si uvědomit finanční i personální
náročnost takového kroku a také efektivitu
s ním spojenou. Otázkou je, do jaké míry by
se taková investice vyplatila a zda by výsledek odpovídal vynaloženým nákladům.
Další z mnoha otazníků se vznáší nad tím,
kterou položku v rozpočtu obvodu bychom
museli výrazně omezit, abychom prostředky na podobné řešení získali.
Jako bych už slyšel další poznámku: proč
v inkriminovaných oblastech nepřidáte kontejnery? Společnost OZO už na základě našeho požadavku kontejner přidala například
v ulici Obránců míru. A nedá se bohužel říct,
že by se něco výrazně změnilo k lepšímu.
Kromě toho společnost OZO kontejnery do
nekonečna přidávat nebude už proto, že
je přiděluje podle počtu občanů, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu a k placení odvozu odpadu. Není její povinností řešit, že
někde místo přihlášených deseti lidí bydlí
čtyřicet, případně, že někteří občané nerespektují povinnost odvážet velkoobjemový
odpad do sběrných dvorů. Navíc povinností
pracovníků OZO je pouze vyvážet kontejnery, nikoliv dělat kolem nich pořádek. Ano,
doslova se nabízí, aby pobrali těch několik
krabic nebo pytlů válejících se kolem, ale
je třeba si uvědomit, že pokud by něco takového dělali třeba jen na každém druhém
stanovišti, nemohli by dodržet daný harmonogram prací a nestačila by jim ani kapacita vozu. Navíc nikdo nemůže po firmě OZO
chtít, aby na svůj úkor řešila celospolečenský problém. A nenalhávejme si ani to, že
změnit tento systém by bylo jednoduché.

Razantní řešení pomohlo
Pokračování ze strany 1
„Jsem rád, že se podařilo dodržet harmonogram prací a že návštěvníkům, kteří
20. května přijeli na Zlatou tretru, nekazily dojem z Vítkovic ruiny budov, jež ještě nedávno
tento prostor hyzdily,“ konstatuje starosta Petr
Dlabal a připomíná, že k razantnímu řešení
v podobě demolice bylo přistoupeno až po vyčerpání všech ostatních možností. Objekty na
konci roku 2015 odkoupilo město, jež kromě
toho Vítkovicím na demolici v celkové hodnotě zhruba 7 milionů korun přispělo částkou
5 milionů korun.
		

Foto a text: Lenka Gulašiová

Rekonstrukce pokračují

Nic není tak prosté,
jak se zdá.
Na jednání sboru
starostů na magistrátu jsem otevřel
téma návratu k placení odpadu majitelem nemovitosti.
Ten by pak poplatky
za odpad od nájemců vybral, navíc by
mohl v rámci nájmu stanovit jasná pravidla. To například znamená, že by za odvoz
odpadu platili nejen lidé s trvalým bydlištěm, ale i ti, kteří se na původně plánované
dvouhodinové návštěvě z prapodivných
důvodů zdrželi půl roku. Máte tento měsíc
v bytě šest lidí navíc? Pak zaplatíte více
za odpady! Stejně tak by úřady musely za
obecní byty odvádět platby za odpad, které by zahrnuly do nájmu. Je mi jasné, že
proti tomuto kroku by se ostře ohradili majitelé domů, ale, upřímně, nikdy neexistuje
ideální řešení, které by vyhovovalo všem
a s nímž by všichni souhlasili. Jednou
z výhod by však bylo i to, že majitelé nemovitostí nejsou dlužníky, od nichž nejde
pro nemajetnost nic vymáhat. Takže by se
nemohlo stát, že by se v Ostravě dluh za
odpady vyšplhal ke zhruba 120 milionům
korun, jak je tomu v současnosti. I proto
vedení vítkovického úřadu chce po žadatelích o byt v obvodu potvrzení o bezdlužnosti vůči městu. Nemuseli bychom něco
takového požadovat, ale snažíme se tímto způsobem pomoci městu. A děláme to
i proto, že chceme, aby se do našeho obvodu stěhovali lidé, kteří si své závazky
plní.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Motýlkova náruč

Dětem ve věku od 3 do 7 let otevře
1. června svou náruč nová školka v Maixnerově ulici, kterou během květnových dnů
otevřených dveří navštívili i místostarosta
Leoš Koláček a radní František Kročil. Posláním této alternativní školky je péče o děti
s autismem nebo specifickými vzdělávacími potřebami. Zakladatelka školky, Petra
Doleželová, vychází ze svých zkušeností
s výchovou svých dětí, kdy některé problémy nebyl klasický školský systém schopen
vyřešit. Děti ve školce budou zažívat různá
dobrodružství, cvičit jógu, jezdit na výlety,
stravovat se zdravou, bezlepkovou stravou. Tým Motýlka chce z dětí vychovávat
šťastné a vyrovnané dospělé.
- nov -

Nově vydlážděný chodník vedoucí od vítkovického nádraží
k tramvajovým zastávkám v Závodní ulici.

Další opravená komunikace...

Ve druhé polovině června
se Masarykovo náměstí v centru
Ostravy promění v městskou
písečnou pláž, která bude po
dvanáct týdnů dějištěm nejrůznějších
sportovních, kulturních
i relaxačních aktivit.
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Ostravská muzejní noc

V Ze života našich škol

Divadlo ve škole
V dubnu zavítalo do naší školy Divadélko
pro školy z Hradce Králové. Nejprve nižší
stupeň zhlédl představení Nová dobrodružství veverky Zrzečky. Tato barevná pohádka volně navazuje na motivy slavné dětské

knížky. Šlo o kombinované loutkoherecké
představení, vyprávění ze života lesních
zvířátek, ztvárněných maňáskovými loutkami, kterým dodává život především komunikace se živými herci i s dětmi z publika.
V obou veselých příbězích, plných hereckých
gagů a překvapení, bylo zakomponováno
i mnoho poučných myšlenek, například jak
chránit přírodu a jak se chovat v lese. Druhé

představení s názvem Divadelní cestopis
aneb Evropou od renesance po realismus
bylo určeno žákům vyššího stupně. Šlo
o soubor ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po
české národní obrození. Herci
začali anglickou renesanční
tragédií – Shakespearovým
Hamletem a jeho nesmrtelným
monologem, poté se imaginárně přesunuli do Francie k Molliérovu Zdravému nemocnému,
tedy k žánru komedie dell‘arte.
Následovala návštěva Itálie
v polovině 18. století, žákům
herci nabídli známou „hostinovou“ scénu z představení
Sluha dvou pánů Carla Goldoniho. Poslední zastávkou pak bylo zobrazení nejslavnější vraždy v dějinách českého
divadla, které se dopustila Maryša, bratří
Mrštíků. Mezi jednotlivými ukázkami se žáci
formou volnějších moderátorských vstupů
v krátkosti seznámili se životem autorů či
původem jednotlivých děl.

Letos uplyne dvacet let od chvíle, kdy se
společnost Stamont - Pozemní stavitelství, sídlící na území městského obvodu
Vítkovice, vydala samostatnou cestou.
Po více než stopadesátiletém působení
pod křídly akciové společnosti Vítkovice
to byl krok razantní a také rizikový, ale
dnes mohou majitelé s jistotou říct, že se
vyplatil. „Uplynulá dvě desetiletí nebyla
jen procházkou růžových sadem. Stejně jako ostatní stavební firmy, i Stamont
prošel poměrně dlouhotrvajícím obdobím
recese, které se k lepšímu začalo měnit
teprve v roce 2015,“ říká jednatel spo- Důl Hlubina – Stavba roku ČR 2015.
lečnosti Jaromír Janečka. „Troufám si Archiv Stamont - Pozemní stavitelství
říct, že krizovou situaci jsme ustáli se ctí
a jako jedna z mála středních firem v regionu jsme z ní vyšli jako fungující společnost s poměrně silným lidským i technickým potenciálem, která je schopna konkurovat nadnárodním společnostem. Ty sice na českém trhu působí, ale v podstatě jen využívají tuzemský
lidský potenciál. Naopak Stamont je jednou z mála středních firem, za nimiž nestojí žádný
zahraniční vlastník a jejichž charakter je ryze národní.“
		
- red -

Cvičení pro děti i seniory
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Běžecký festival

Jaromír Šedý,
ZŠ Šalounova

Stamont slaví dvacáté výročí!

Špatné držení těla a bolesti zad dnes trápí populaci napříč věkovými skupinami, a dokonce již
děti v mladším školním věku, o dospělých a seniorech nemluvě. Zájemci jakéhokoliv věku ale
nyní mohou najít úlevu ve Vítkovické nemocnici,
která nově otevírá kurzy cvičení pro děti i pro dospělé. Kurzy pro mladší i starší školáky vycházejí z přirozeného pohybu, kombinují prvky moderní rehabilitace, bojových umění a sportovní
průpravy. „Děti dnes tráví venku mnohem méně
času, a navíc je často my dospělí umírňujeme,
aby byly opatrné, nikam nelezly, neběhaly. To je ale velká škoda,
protože právě takto přirozeně se nejlépe posílí hluboký stabilizační
systém, který je základem správného držení těla,“ vysvětluje fyzioterapeutka Pavla Kusynová Vichnarová s tím, že typickým projevem vadného držení těla jsou kulatá záda, hrbení se, ochablé bři-

V sobotu 11. června opět zůstanou
i po setmění otevřena
nejrůznější
muzea, galerie a
další kulturní organizace v Ostravě. Již
poosmé se uskuteční mezinárodní
festival Ostravská muzejní noc. Od 17 hodin do půlnoci se představí 33 státních, neziskových a soukromých organizací. Díky
online rezervačnímu systému se zájemci
i letos vyhnou dlouhému čekání ve frontách. Symbol REZERVACE naleznou
u aktivit, které je vhodné rezervovat dopředu. Všechny další potřebné informace jsou
k dispozici na webových stránkách www.
ostravskamuzejninoc.cz a na facebooku.
Slavnostní zahájení spojené s vypouštěním
mýdlových bublin z bublifuků, které je možné si na Prokešově náměstí vyzvednout
zdarma, se uskuteční před budovou Nové radnice na Prokešově náměstí v 18 hodin.
- red -

První ročník běžeckého festivalu Craft
Runfest Ostrava, který se uskuteční
25. září, organizují Maraton klub Seitl Ostrava a SSK Vítkovice. Hlavním tahákem pro
běžce je možnost zajistit si účast na slavném maratonu v New Yorku. „Jsem zvědav, kteří dva vytrvalci budou mít to štěstí a
získají hlavní cenu tomboly – účast na City
Marathon New York. Ten se koná v listopadu, proto půjde až o účast v roce 2017,“ říká
prezident závodu a guru ostravského běhu
Otto Seitl. První ročník odstartuje na Masarykově náměstí, zázemí sportovci najdou
v Trojhalí. Velká část trati povede podél
řeky Ostravice a pak Komenského sady.
„Připravili jsme atraktivní a co nejméně
komplikovanou trať, abychom běžcům kromě zážitků z Ostravy umožnili zaběhnout
i dobrý čas,“ doplňuje ředitel festivalu Oldřich Zvolánek z SSK Vítkovice. Více o závodu na www.runfest.cz.
- red -



cho nebo vystrčený zadek, jejichž výsledkem
jsou dříve nebo později bolesti zad a hlavy.
Zájemci o cvičení mohou do Vítkovické nemocnice přicházet i bez doporučení, a to na
hodinové cvičební lekce, které probíhají vždy
v pondělky a středy. Pro mladší děti ve věku
6 až 10 let jsou vyhrazeny termíny v pondělí od
15.30 hodin a ve středu od 15.30 či od 16.30
hodin, dětem ve věku od 11 do 15 let jsou určeny pondělní termíny od 14.30 a od 16.30 hodin
nebo středeční termín ve 14.30 hodin. Cena
jedné lekce je 80 korun. Dospělí si mohou vybrat mezi cvičením
v bazénu a v tělocvičně. Skupinové cvičení v tělocvičně pro dospělé a seniory probíhá v pondělí a ve středu v 9.30 hodin, v bazénu
pak v pondělí a ve středu ve 13.30 hodin. Cena jedné lekce v tělocvičně je 60 korun, v bazénu pak 85 korun.
Radka Miloševská
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Přivítání máje
Komise školství a kultury
2. května zorganizovala již
tradiční stavění májky, které
se letos podruhé uskutečnilo
na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Krásně urostlou májku s věncem, který věnovala pohřební
služba Concordia, už dopoledne postavili pracovníci veřejně
prospěšných prací, takže se
na náměstí tyčila jako slavné
bretaňské majáky. Návštěvní-

ky přivítal starosta Petr Dlabal
a poté vystoupily děti z mateřských škol v ulicích Kořenského
a Obránců míru, žáci z družiny v ZŠ Halasova a ZUŠ Leoše Janáčka. Program završily
folklorní tance Vítkovských sokolů. Děti si užily tvoření zvířá-

tek z balonků, které rozdávaly
členky komise školství a kultury, a nechybělo ani občerstvení.
Foto a text: Pavlína Nováčková

Den zdraví

mocnici. Děti se tak seznamovaly zábavnými formami s péčí
o zdraví – převazovaly medvídkovi nožičku, učily se pečovat
o zoubky a spoustu jiných činností. „Je to skvělá forma, jak

Pomáhejte tancem!
Stále známější a oblíbenější duo MG Dance – profesionální taneční pár Jakub Mazůch a Michaela Gatěková
z Ostravy, kteří se snaží tanec
představit veřejnosti v tom
nejkrásnějším možném světle
a co možná nejjednodušším
a zábavným způsobem, chystají letos již 3. ročník multižánrového tanečního festivalu
Ostrava – Dance For People.
Ten se bude konat 10. a 11.
června. V pátek se účastníci
mohou těšit na večer v duchu
společenských tanců se živou
hudbou a v sobotu na velkou
karibik party s workshopy
různých tanečních stylů s kubánskou hudbou. To vše ve
stylovém prostředí v music
clubu Garage v Ostravě-Martinově. A nová akce opět přináší
nový tanec festivalu, který už
je na světě, a každý, kdo rád
tančí, se s ním setká na mnoha různých akcích. K vidění
byl mimo jiné i na Mezinárodním dni tance v Ostravě koncem dubna. Ostrava si totiž
jako hlavní taneční choreografii vybrala právě tuto.

Míšu s Kubou však zároveň
napadlo pokusit se svými aktivitami i pomoci. V minulých
letech spoluorganizovali projekt Tanec v srdci pro Duhový
dům Ostrava, vystupovali na
mnoha charitativních akcích
a navázali spolupráci s Kontem Bariéry. Od loňského roku
se tak snažili pomoci konkrétně malé Adélce Barešové. Na
všech tanečních kurzech společně s účastníky pro Adélku
sbírali plastová víčka, která
přispějí k financování potřebné rehabilitace Adélky a na
koupi speciálního invalidního
vozíčku, který stojí přes 140
tisíc korun. Dále prodávali
klaunské nosy právě z Konta
Bariéry. A aby to mělo opravdu smysl, vedení klubu MG
Dance darovalo dvojnásobek
částky za každý prodaný nos
a uspořádalo tančírnu pro
veřejnost, kde bylo vstupné
určeno opět pro Adélku. V nejbližších dnech tak MG Dance
bude moci rodině Adélky předat částku ve výši 20 tisíc korun.
- hat -

Dětské dopravní hřiště

Místostarosta Leoš Koláček
se zúčastnil Dne zdraví na SZŠ
a VOŠZ. Pedagogové připravili
pro děti opravdový zážitek – na
jedno dopoledne se celá budova školy v Jeremenkově ulici,
kde VOŠZ sídlí, proměnila v ne-

děti zabavit a přitom je něco
důležitého naučit,“ poznamenal
Leoš Koláček a dodal, že radnice vzdělávací projekty škol ve
svém obvodu podporuje. „Pokud školy chtějí, rádi pomůžeme,“ uzavřel.
Foto a text: Pavlína Nováčková

Vítkovičtí parkouristé

„Oddíl Parkour, který má v současnosti zhruba patnáct členů
a neustále přibývají noví, vznikl pod TJ Sokol Vítkovice v roce 2013
jako oddíl kondiční gymnastiky, parkouru a posilování. Cvičíme
a posilujeme hlavně proto, abychom jen s pomocí vlastního
těla a mysli uměli překonávat
nejrůznější fyzické překážky.
Součástí tréninku jsou proto
i základy gymnastiky,“ vysvětluje vedoucí oddílu Martin Nepevný s tím, že do oddílu se mohou
přihlásit holky i kluci, kterým je
14 let a více a mají chuť se hýbat. „Nejstaršímu našemu cvičenci parkouru je nyní 24 let, ale parkour se samozřejmě dá dělat
mnohem déle. Důležité je, aby se cvičenci záměrně nepřetěžovali
například kvůli různým závodům a olympiádám. V těchto případech
se sport obvykle nepříjemně podepíše na jejich zdraví a vrcholoví
sportovci pak musejí ukončit svou kariéru třeba už ve třiceti letech.
I proto se náš klub oficiálních soutěží neúčastní a soutěžíme jen

V ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze je opět otevřeno dětské dopravní
hřiště pro děti od tří do
patnácti let. Městská policie Ostrava zde pořádá
různé akce, jejichž seznam naleznete na webových stránkách www.
mpostrava.cz, v sekci
Plánované akce. Na dětské dopravní hřiště jsou zváni všichni příznivci cyklistiky i úplní nováčci v tomto sportovním odvětví, kteří
se chtějí v bezpečí dopravního hřiště naučit správné jízdě. - red -


sami se sebou. Snažíme se překonávat hranice, kterých jsme dosud dosáhli. Jeden týden zvládneme 50 kliků, další 52 a podobně.
Naším cílem je, abychom i ve čtyřiceti letech byli po fyzické stránce
zdraví a mohli skákat a běhat.
Skvělým příkladem této tréninkové filozofie je právě její
zakladatel David Belle. Je mu
43 let a ještě aktivně skáče,“
pokračuje Nepevný.  
Trénink parkouristů se koná
vždy v pondělí a v pátek od
16 do 18 hodin v Českém
domě. Zájemce nemusí nic
umět, ale pokud dělá nějaký
sport, je to velké plus. Podmínkou je minimální věk 14 let. Roční
poplatek za tréninky je 700 korun a ke cvičení stačí tepláky, tričko
a běžecké boty. Takže investice minimální. Pokud máš zájem zkusit
parkour i ty, přijď se podívat kdykoli na trénink nebo kontaktuj klub
prostřednictvím e-mailu: sokolvitkovice@volny.cz. Jste-li z Hlučínska nebo Opavska, pište na e-mail: patrik.stuchlik@email.cz.
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V
V nihovna pro vás
K
Červen v knihovně
DOSPĚLÝM

● Z Normandie až do Plzně
Fotografie Antonína Bosáka vás provedou bojišti 2. světové války. Výstava, která
potrvá do 30. června a je přístupna během
půjčování, je oživena válečnými memorabiliemi.

DĚTEM

● Prima čtení: A pak se to stalo!
Hádáš se a žaluješ nebo se snad dloubeš v nose? Pak to s tebou možná dopadne jako s hrdiny knížky Ester Staré! Více
se dozvíš v úterý 7. června mezi 14. a 15.
hodinou.
● Krámek BOOKovky
Přijďte k nám v úterý 14. června od 14 do
15.30 hodin vyměnit nastřádané moriony
za pěkné odměny!
● Prima čtení: Vzhůru do Afriky!
Odhalte s námi v úterý 21. června mezi
14. a 15. hodinou tajemství Afriky pěkně
podle abecedy od antilopy po žirafu.
● Romano suno – Romský sen

UNO ROMSKÝ SEN

é pobočky
výtvarné
sky mluvící
rogramem.

romštině
3. 6. 2016.
0 do 11.30
a veřejnost
0 hodin.

Workshop, při kterém se dozvíte mnoho
zajímavého o romštině a jejím původu, se
koná ve čtvrtek 23. června od 14.30 do 16
hodin. Součástí je dvojjazyčné čtení i prezentace soutěže Romano suno.
● Sovičky: S čím si hraji
Máš oblíbeného plyšáka, autíčko nebo
panenku? Přijď se s nimi v pátek 24. června od 10 do 11 hodin pochlubit k nám do
knihovny!
● Škola končí a je čas na prázdniny
myslet zas!
Oslav konec školního roku v knihovně!
Ve středu 29. června tě od 13.30 do 15 hodin čeká odpoledne plné her a soutěží.

Program červen 2016

Kontakt:
Dům u šraněk, VÍTKOVICE
Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice
Pavlína Nováčková, tel. č.: 724 846 652
e-mail: pnovackova@vitkovice.ostrava.cz
www: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/
o-vitkovicich/dum-u-sranek-1

Otevírací doba: středy 8.30 až 12 hodin a 13 až 16.30 hodin nebo po předchozí
telefonické domluvě.
Do 22. června pokračuje výstava obrazů Zdeňka Valcháře Quo vadis, hominem?
2. června 14 až 16 hodin – klub seniorů – bowling U Iny
6. června 18 hodin – přednáška Jana Larische Vítkovice a náboženský život v období
totality
9. června 14 až 16 hodin – klub seniorů – tvořivá dílna – výroba blahopřání
16. června 14 až 16 hodin – klub seniorů – sportovní turnaj
17. června 16 hodin – komentovaná vycházka, kostel sv. Pavla
23. června 14 až 16 hodin – klub seniorů – Křeslo pro hosta
28. června 18 hodin – vernisáž výstavy PEL-MEL III
Pro seniory každý čtvrtek cvičení v Českém domě (Výstavní 113) od 10 do 11 hodin.
Během července a srpna se klub seniorů nekoná. Zářijový program bude zveřejněn
ve zpravodaji.
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

Metropolitní opera v Ostravě

Operní galavečer. Dva sólisté Metropolitní opery v New Yorku naživo v Ostravě!
Bulharská sopranistka Sonya Yoncheva,
vítězka světové soutěže Plácida Dominga
Operalia (2010), patří k nejvýznamnějším
pěvkyním mladé generace a slaví úspěchy
na největších světových operních scénách.
Ostrava má to štěstí, že 16. června v Gongu uslyší lyrický soprán Sonyi Yonchevy
za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava s dirigentem Łukaszem Borowiczem
naživo. Jejím partnerem na koncertě bude
polský tenorista Piotr Beczała, jeden z nejžádanějších pěvců současné operní scény,
který už dobyl La Scalu, Paříž i Metropolitní
operu. Na koncertě, který kandiduje na ostravskou kulturní událost roku, zazní známé
milostné duety a árie z oper Vrdiho, Pucciniho, Gounoda, Masseneta a dalších.
Vstupenky lze zakoupit v Janáček Pointu
(prodejní místo ve vstupním prostoru Domu
kultury města Ostravy vlevo), on-line na
www.jfo.cz nebo v pobočkách Ostravského informačního servisu.

PEL-MEL III

V Domě u šraněk se 28. června v 18
hodin uskuteční již tradiční retrospektivní
výstava, která mapuje galerijní rok 2015–
2016. Do prostor naší galerie se tak vrátí
výsledky výtvarné činnosti Pondělní skupiny, Ondřej Durczak se svou Ostravou
v důchodu, skupina Mobilní fotografie CZ/
SK, divoký steampunk Jakuba Brandyse a
do nové výstavy plynule přejdou některá
díla Zdeňka Valcháře.
- nov -

Vítkovické
ženy

Slunečné páteční odpoledne jsme
strávili na toulkách po stopách vítkovických žen. Prošli jsme se kolem domů,
kde bydlely Jožka Jabůrková, Věra Tošenovská, Marie Holková, Libuše Homolová, povídali jsme si o jejich osudech
a vlivu na Vítkovice.
- nov -

Jana Knižátková

Quo vadis, hominem?

Trochu jinou vernisáž jsme si prožili v Domě u šraněk. Zdeněk Valchář je umělec, který
není komerční, provokuje svým odkrýváním špatných stránek lidské existence a zároveň
je to velmi moudrý člověk. Na vernisáži se sešlo více než 25 lidí. Svým hudebním číslem
výstavu otevřeli Jan Pščolka a Jiřina Marušáková. Karel Staněk, kazatel církve adventistů
sedmého dne, hovořil o tom, že někdy člověk žije a na konci života umí říct jen „Byl jsem
tady“. Kolik lidí prožije svůj život, aniž by mu dodal nějaký smysl? I o tom obrazy Zdeňka
Valcháře vyprávějí.

Tajemství kostela
sv. Pavla
S laskavým svolením duchovního
správce vítkovické farnosti Antona
Rusnáka máme možnost 17. června
navštívit kostel sv. Pavla. Komentovaná prohlídka se uskuteční od 16 hodin.
Znáte dějiny naší farnosti? Co v kostele
najdeme? Jací byli lidé, kteří zde sloužili? 			
- nov Foto a text: Pavlína Nováčková
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Jarní mistrovská utkání
mužů jdou do finále
Fotbalisté Vítkovic v utkání 26. kola Moravskoslezské fotbalové ligy, které se hrálo v sobotu 14. května, podlehli na hřišti
Hulína domácímu týmu 1:2. Prohra přišla
po sérii tří vítězných utkání, kdy koncem
dubna na vlastním hřišti zdolali v duelu
24. kola třetí ligy HFK Olomouc 2:0, ve středu 4. května v rámci vloženého 30. kola
oplatili vedoucímu Prostějovu podzimní porážku 2:1 a ve 25. kole porazili 3:1 Třebíč.
Po 26. kole tak Vítkovičtí ztráceli na vítězné
mužstvo SK Prostějov pět bodů. V květnu (po uzávěrce zpravodaje) muži odehrají ještě zápas s FC Hlučín (22. května)
a s 1.FC Slovácko B (29. května). V červnu

Vítkovičtí zápasníci dominovali
mistrovství republiky

V sobotu 14. května se v Plzni konalo mistrovství České republiky v zápase
ve volném stylu ve věkových kategoriích
žáků, žákyň, juniorů, juniorek. Na mistrovství zápasilo 132 zápasníků z 27 oddílů.
Z dvanácti vítkovických volnostylařů, kteří
se mistrovství zúčastnili, se jich osm probojovalo na stupně vítězů, pět z nich získalo

je pak čeká domácí mistrovský zápas s FC
Viktoria Otrokovice (3. června) a s týmem
SK Uničov v Uničově (7. června).
- red Foto: archiv

Mladší přípravka bodovala!

Velmi dobré čtvrté místo obsadila koncem dubna mladší přípravka
U8 – výběr ročníku 2008 – na silně
obsazeném mezinárodním turnaji
v Okřiškách. Z dvanáctičlenného
startovního pole klubů z Česka,
Slovenska a Polska za sebou nechala takové týmy, jakými jsou
Zbrojovka Brno, Vysočina Jihlava
nebo Slovan Bratislava. Již 34. ročník Memoriálu Štěpána Maruše se
konal v areálu SK Huhtamaki Okříšky. Malým vítkovickým fotbalistům
se dařilo už v šestičlenné základní
skupině, odkud postoupili do finálové skupiny. Tam ale po remíze s polskou Legií Varšava
podlehli Viktorii Plzeň i Spartě Praha a skončili na čtvrtém místě. Na kvalitně obsazeném
turnaji se vítkovičtí umístili na pěkném čtvrtém místě a zanechali dobrý dojem. Důkazem
je i pozvánka pro klub na další ročník. Za příkladnou reprezentaci jim patří velká pochvala.

titul mistra republiky. Ve věkové kategorii
žáků to byli ve váze do 42 kg Jiří Dušek, ve
váze do 54 kg Honza Mužný a ve váze do
63 kg Matěj Smilowski. V juniorech se to
podařilo ve váze do 60 kg Davidovi Kopřivovi a ve váze do 59 kg Yvettě Dohnalové.
Druhá místa obsadili v žácích ve váze do
46 kg Lukáš Dušek, v juniorech ve váze do
74 kg Tomáš Segeč. Třetí místo obsadil ve
váze do 74 kg v kategorii juniorů Vojtěch
Piskoř. Na pátých místech se umístili ve
váze do 58 kg Tomáš Foldyna, ve váze do
63 kg Matěj Mlčoch. Na sedmých místech
skončili ve váze do 48 kg Adam Gitter a ve
váze do 66 kg Vojtěch Valenta. V soutěži
družstev jsme v žácích obsadili první místo
před zápasníky z Plzně a Brna, v juniorech
druhé místo za pražskými zápasníky a před
brněnskými zápasníky.

Hledáte stolaře nebo švadlenu?
Obraťte se na chráněné dílny!
Potřebujete nový nábytek do bytu, na chalupu nebo na zahradu a chcete si ho nechat vyrobit na míru a podle svých návrhů?
Objednejte si ho v chráněných dílnách Charity sv. Alexandra
v Ostravě-Kunčičkách. Ty zde působí již šestnáct let. Ve čtyřech
dílnách – stolařské, textilní, dílně na zpracování elektroodpadu
a dílně na zpracování plastu – pracuje zhruba padesát lidí. Jako
doplňkový sortiment se zde vyrábějí
i výrobky z keramiky a kůže a šperky.
„Jsme schopni lidem zajistit hned několik služeb najednou. Od výroby nábytku
na míru přes rozebrání staré televize až
po ušití bytového textilu a dodání drobných výrobků. Naše dílny jsou veřejně
přístupné a kdokoli se k nám může
přijít třeba jen podívat, co zde vlastně
děláme. Vítáme každého. A pokud má
někdo vážný zájem, jsme schopni na
místě probrat veškeré požadavky, zajistit kalkulaci a domluvit se i na materiálu
nebo přijedeme rovnou k zákazníkovi,
kde vše vyměříme a domluvíme se,“ vysvětluje Marek Folwarczny,
manažer chráněných dílen Charity sv. Alexandra.
Objednáte-li si zhotovení výrobku v Charitě sv. Alexandra, přispějete tím navíc na dobrou věc. Ve zdejších chráněných dílnách
totiž pracují především lidé s různým zdravotním postižením, které
zdravotní problém potkal většinou až v průběhu života, a to ve formě nejrůznějších civilizačních onemocnění. Pracují zde například
osoby, které jsou na tom zdravotně špatně a mají jen pět nebo
deset let do důchodu a jsou takzvaně nezaměstnatelné.
Ve stolařské dílně se kromě nábytku vyrábějí i pergoly, přístřeš-

ky, altánky, ploty a podobné venkovní stavby. A materiál si zákazník může opravdu vybrat, jaký chce, od lamina přes masiv až po
specifické dřeviny. Stejně tak i zaměstnankyně textilní dílny jsou
schopné ušít jakékoli bytové doplňky, polštáře, povlečení, prostírání, dekorace a výjimečně i oděvy. Dělají se zde i opravy oděvů,
spacáků, batohů, bund a dalších.
Kromě chráněných dílen funguje
v Charitě sv. Alexandra také chráněné bydlení pro osoby trpící převážně schizofrenií. Ty jsou zde vedeny
k tomu, aby se po návratu z léčeben
a nemocnic co nejvíce osamostatnily. Musejí si samy uklízet, vařit, prát
a zvládat vše jako normální člověk.
Další z činností této charity je poradna, která byla před rokem přemístěna
z Ostravy-Vítkovic do ulice Fr. Formana 13 v Ostravě-Dubině.
Více na www.charita-sv-alexandra.
cz.
Kontakty:
Stolařská dílna: +420 731 625 850; e-mail: stolari@alexandr.charita.cz
Textilní dílna: +420 731 625 849; e-mail: textil@alexandr.charita.cz
Keramická dílna: +420 732 241 098; e-mail: info@alexandr.charita.
cz
Separace odpadu: +420 731 625 843; e-mail: ivan.zbytovsky@
alexandr.charita.cz
Zpracování plastů: +420 731 625 841; e-mail: marek.folwarczny@
alexandr.charita.cz

7

6 / 2016

8

ˇ
NÁMESTÍ
ˇ
ˇ
Jirího
z Podebrad

900 Běh Vítkovicemi
1030 Zahájení
1040 Děti z mateřských škol
1100 Vyhlášení vítězů
běhu Vítkovicemi
1115 Děti ze ZŠ
1145 Mažoretky
1215 Vojtěch Šenkýř
1300 Skupina Standa Banda
1400 Taneční soubory TJ Sokol
1430 Petra Černocká
1530 Skupina NEVYM
1630 Ukončení pouti

Program:

Sobota
25. června 2016

V
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