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Vítkovice jsou plné výjimečných staveb

Stříbro v soutěži Ostravský dům roku 2015 získala rekonstrukce městského stadionu a čestné uznání
obdržela nástavba vysoké pece č. 1. Dá se tedy říct, že Vítkovice jsou plné výjimečných staveb: titul
Ostravský dům roku totiž už v roce 2012 získal Gong a v roce 2014 Svět techniky – obě stavby jsou
součástí Dolních Vítkovic.

Zasedání zastupitelstva

Na zasedání zastupitelstva městského obvodu Vítkovice 13. června bylo projednalo hospodaření obvodu
v loňském roce. „Hospodařili jsme s přebytkem, který
byl převeden jako rezerva do letošního roku. Přestože
vítkovická radnice má při počtu zhruba 8 tisíc obyvatel
k dispozici rozpočet ve výši bezmála 100 milionů, hospodaříme opravdu obezřetně. To potvrzují i výsledky
šetření jednotlivých kontrolních komisí, které sledují naši práci. A to ať kontroly vnitřní nebo z magistrátu,
případně audity a kontroly na základě podnětu občanů,“
říká starosta Petr Dlabal s tím, že o devět dnů později
schvalovalo zprávu o hospodaření a účetní závěrku za
předchozí rok také zastupitelstvo města Ostravy, které
vycházelo i z podkladů zaslaných jednotlivými obvody.
- gl -

Letní autokino

Tržiště pro motoristy nad Místeckou
ulicí opět připravuje
letní autokino. To
se tentokrát bude
konat ve dnech
22. až 25. srpna
od 20.30 hodin. Za
jeden automobil diváci zaplatí vstupné
149 korun. Informace o promítaných filmech a případně
o dalších prázdninových aktivitách vítkovické autoburzy
naleznete na webu a facebooku tržiště.

Změna termínu

Slavnostní odhalení pamětní desky
Paula Kupelwiesera na budově vítkovické radnice, které bylo původně plánováno na pondělí 4. července, je přesunuto
na 12. září. „Odhalení desky bylo přesunuto na vhodnější termín,“ podotýká
starosta Petr Dlabal s tím, že jde o slavnostní akt organizovaný Magistrátem
města Ostravy. „Aby průčelí budovy
radnice působilo co nejdůstojněji, rozhodli jsme se po konzultaci s památkáři
nechat zhotovit ve stejném provedení
i znak Vítkovic,“ uzavírá starosta.

Zájezd
pro seniory

Odbor sociálních věcí pořádá ve spolupráci s klubem seniorů 15. září zájezd
pro seniory z obvodu. Cílem je Kroměříž
s prohlídkou města, zámku a Květné zahrady. Doprava je hrazena městským
obvodem, vstupy do objektů si hradí
účastníci zájezdu sami. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 1. září 2016, a to
v kanceláři číslo 5 odboru sociálních věcí
v ulici Zengrově 14 u vedoucí odboru sociálních věcí Danušky Bálikové, nebo na tel.
č. 599 453 227, případně 732 168 984.

Nepřehlédněte
Chybí sportoviště

V souvislosti s přípravou strategického
plánu města Ostravy navštívili ZŠ Šalounova pracovníci magistrátu, aby se žáky
diskutovali o jejich vztahu k městu a obvodu, aby zjistili, co jim tu chybí a co by
si přáli změnit. Z diskuse vyplynulo, že
žákům chybí parkourové hřiště, aquapark
a spousta dalších věcí.

www.ostrava-vitkovice.eu

Očkování psů proti vzteklině

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. Poplatek za očkování
činí 150 korun. Očkování, které je prováděno jednou ročně, je povinné
pro všechny psy ve stáří od šesti měsíců. Platným dokladem o provedeném očkování je
pouze očkovací průkaz psa. Byl-li očkovací průkaz vystaven už dříve, majitel psa jej musí
přinést s sebou (poplatek za nový očkovací průkaz je 15 korun). Psi musejí mít při očkování náhubek a vodítko. Zvířata již naočkovaná se zdejšímu úřadu nehlásí.
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Odbor
komunálních služeb, dopravy a bytový
V
Odbor komunálních služeb, dopravy
a bytový se kromě jiného zabývá správou domovního, bytového a nebytového
fondu i staveb svěřených do hospodaření městskému obvodu Vítkovice. A také
zajišťuje plnění úkolů souvisejících s využitím svěřeného majetku, jeho údržbou
a revitalizací. V bytové oblasti vede správu
bytových a nebytových objektů, evidenci a pronájem bytů a nebytových prostor,
vymáhání pohledávek z pronájmu bytů
a NP. V oblasti komunálních služeb pečuje
o veřejnou zeleň, zajišťuje likvidaci komunálního odpadu, vede agendu pohřebnictví
a správu místních komunikací III. a IV. třídy,
včetně přilehlých chodníků, cyklistických
stezek a parkovišť. Řídí činnost zaměstananců vykonávajících veřejně prospěšné
práce. Tito pracovníci celoročně pečují
o čistotu a pořádek v městské části Vítkovice.

Bytové a nebytové
hospodářství

V letošním roce jsme v rámci bytového
a nebytového hospodářství zrealizovali
rekonstrukci kotelny v ulici Ocelářské
41 a výměnu výkladců prodejny mototechny a antiku na náměstí Jiřího z Poděbrad.
V nejbližších měsících připravujeme rekonstrukci elektroinstalace a výměnu okenních
výplní objektu Diakonie v ulici U Cementárny 23, rekonstrukci úpravy vstupu do objektu sociálního odboru Úřadu městského
obvodu Vítkovice v ulici Zengrově 14,
opravu elektroinstalace v objektu Charity Ostrava v ulici Jeremenkově 8, opravu
volných bytů v ulici Rudné 44, 52 a 64
a částečnou výměnu střešní krytiny v ulici
Ocelářské 45.

Komunální služby

V úseku komunálních služeb jsme v letošním roce zrealizovali opravy chodníků u vítkovického nádraží ve směru k ulici Závodní
a na ulici Erbenově v úseku ulic Tavičská
a Okružní. V současnosti realizujeme opravu chodníku ulice Obránců míru v úseku ulic
Tavičská a Ocelářská. V průběhu prázdnin
předpokládáme zahájení stavebních prací na opravě místní komunikace Obránců
míru v úseku ulic Lidická a Ocelářská. Začátkem školního roku pak opravu místní ko-

munikace Mečnikovovy v úseku ulic Ruská
a Svatoplukova, kde čekáme na rekonstrukci
vodovodního řadu pod vozovkou. Letos ještě připravujeme opravu parkoviště za farou
a opravu schodiště vedoucího od mostu
Čs. armády k bývalé Jeremenkově osadě.
Projekčně připravujeme opravu chodníků
podél ulice Svatoplukovy a podél ulice Erbenovy, které navrhneme k zahrnutí do plánovaného rozpočtu obvodu pro rok 2017.

Pokos travnatých ploch

Dále odbor zajišťuje pokos travnatých
ploch v obvodu Vítkovice, kde má ve své
správě údržbu travnatých ploch na veřejných prostranstvích o rozloze zhruba 370
tisíc m2. V březnu 2016 jsme vysoutěžili
údržbu zeleně pro rok 2016 a 2017. Nejnižší nabídku podala společnost AHOS CZ,
která provádí pokosy na našich pozemcích
o rozloze zhruba 190 tisíc m2 s intenzitou
maximálně čtyři pokosy ročně. Poslední
pokos závisí na klimatických podmínkách
a vzrůstu zeleně. První až třetí pokos je
zadán v rozmezí dubna až října podle
vzrůstu zeleně. Ve vymezené lokalitě ulice Sirotčí pokos zeleně zajišťuje spolek
CENTROM se sídlem Sirotčí 765/45A, kdy
práce provádí Centrom Impex na ploše
přibližně 18 400 m2. Pokos ostatních travnatých ploch, převážně první intenzivní
třídy, nacházejících se v centru Vítkovic,
provádějí zaměstnanci veřejně prospěšných prací (VPP) městského úřadu 6 až
8x sezonně. Zaměstnanci VPP zároveň
celoročně čistí komunikace, chodníky, odstraňují černé skládky a náletové zaplevelení pozemků v naší správě. Sezonně
odstraňují spadlé listí a čistí komunikace
od sněhu. Denně vyvážejí koše v obvodu
a zajišťují drobné servisní práce, malují
prostory kanceláří, vyklízejí půdní prostory,
sklepy a podobně.
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Vítkovický hřbitov

Na veřejném pohřebišti byl v první polovině roku 2016 rozšířen mobiliář laviček
o 10 kusů. V současné době probíhá výstavba další sekce kolumbária s 36 novými
schránkami na uložení uren, včetně terénních úprav. Zajišťujeme sociální pohřby pro
lidi bez domova a bez finančních prostředků.
Svatava Köhlerová,
vedoucí odboru KSDaB

Reklamy

V oblasti reklamy odbor KSDaB zajišťuje
pronájmy pozemků za účelem umístění reklamních panelů.

Tržiště pro motoristy

V březnu 2016 městský obvod Vítkovice
zveřejnil záměr pronájmu pozemku Tržiště pro motoristy v ulici Místecké. S nabídkou pronájmu se přihlásil jediný uchazeč,

Dopravní podnik informuje
● Pokračuje druhá etapa rekonstrukce ulice
Nádražní. Do 24. července bude provoz po
jednokolejné trati, zastávka Elektra v obou
směrech přemístěna na zastávku Karolina.
Od 25. července do 27. srpna bude vyloučen tramvajový provoz zcela a linky odkloněny na Výstaviště. Náhradní doprava
zajištěna.
● Letní jízdní řády vstupují v platnost 3. července.
● Prázdninové jízdy historickými vozidly se
konají 9. a 30. července a 20. srpna.
● Zvedání mostů nad ulicí Místeckou provází 23. a 24. července výluka linky č. 1.

který do současné doby tržiště provozuje
již od roku 2006. S uvedeným zájemcem
bude nová smlouva sjednána na dobu
určitou, což je pět let. Na autoburze jsou
v celotýdenním provozu prodejny a služby,
pravidelně se zde konají sobotní a nedělní autoburza s blešími trhy, letní autokino,
dětský den a mikulášská nadílka. Provoz
tržiště občas zpestřují tuningové srazy,
veteránské burzy, auto aukce, výstavní
expozice, srazy moto klubů, talk show se
závodníky, bezpečnostně preventivní akce
s Policií ČR, cat tuning ve spolupráci s rádiem Hellax a sobotní bleší trh pro veřejnost.

● Výluka linek č. 7, 11 a 12 ve dnech 23.
a 24. července – výměna kolejí v ulici Palkovského. Náhradní doprava zajištěna.
● Od 22. srpna bude v prodeji dodatek jízdního řádu ODIS.

Uzavírky

Pokračuje uzavírka Kutuzovovy mezi
ulicemi Mírovou a Prokopa Velikého (do
18. července). Jde o třetí etapu opravy kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko. Do 27. července bude v jednom směru
pokračovat také uzavírka ulice Palkovského od ulice Ruské po ulici Plzeňskou.
Od 4. července do 6. srpna bude uzavřena ulice Lidická v úseku mezi ulicemi
Erbenovou a Obránců míru. Důvodem jsou
práce na kanalizaci.
Od 11. července, 7 hodin, do půlnoci
19. července budou uzavřeny místní komunikace Šalounova (mezi Výstavní a Kutuzovovou) a Kutuzovova (mezi Halasovou
a Prokopa Velikého)
Pavla Čermáková
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Slovo starosty
Vážení čtenáři,
před námi jsou dva měsíce prázdnin, pro
mnohé čas relaxace a odpočinku na dovolených. Jak zjistíte při prolistování tohoto
dvojčísla zpravodaje, odpočinek není právě to, na co by se Úřad městského obvodu Vítkovice připravoval. Spousta práce je
spojena s přípravou říjnových voleb, léto je
už tradičně obdobím stavebního boomu.
Doprava ve Vítkovicích bude opět omezena uzavírkami, které sice mnoha řidičům
přinesou stresové momenty, na druhé
straně jsou však příslibem zlepšení kvality
komunikací. Prosím proto o trpělivost a shovívavost. Stejná prosba se týká i koncertů
a kulturních akcí, jimiž v červenci a srpnu
ožijí Dolní Vítkovice. Chápu, že hluk, který je s nimi spojen, je některým občanům
zvlášť v pozdních večerních hodinách velice

nepříjemný, proto se už nyní ve spolupráci
s magistrátem a Policií ČR připravujeme na
řešení situací spojených s chystanými koncerty. Hluk však bohužel patří k faktorům,
které v podstatě každodenně znepříjemňují
život občanům v některých lokalitách Vítkovic. Není ovšem spjat s kvalitní hudební
produkcí, ale s aktivitami nepřizpůsobivých
občanů a vzrůstá s příchodem teplých dnů
a večerů. Ponoukat v tomto případě k trpělivosti a shovívavosti není dost dobře možné.
Ale také není možné tuto situaci řešit mimo
rámec zákona, jímž se musí řídit radnice
i jednotliví občané. Byl bych nerad, kdyby se napětí, které je občas i cíleně rozdmýcháváno, stupňovalo. Zkusme místo
toho společně co nejvíc apelovat na ty, kteří
mohou zákony ovlivnit. Tím mám na mysli
poslance, ministerstva. To, že například sociální systémy nejsou v naší republice nastaveny dobře, si denně ověřujeme v praxi.
Dejme o ní vědět i těm, kteří tvoří zákony
a pravidla, ale přitom jsou od reality všed-

Jean de La Bruyére

ního života na ulici poněkud odtrženi.
Nicméně vraťme se
k létu jako k symbolu
odpočinku. Přeji všem
dětem, žákům a studentům, aby si dny
volna co nejvíce užili
a přimlouvám se za
to, aby v těch chvílích
nezapomínali na knihy. Četba má totiž spoustu výhod. Nejenže
rozšiřuje slovní zásobu a rozhled čtenáře,
ale dává i neskutečný prostor jeho fantazii.
Jen kniha umožní snít naprosto svobodně,
vytvářet vlastní světy. Vítkovická knihovna
je k dispozici po celé prázdniny a kromě
knih nabízí i řadu zajímavých doprovodných
programů nejen dětem, ale i dospělým. Neváhejte! Ale hlavně si užijte léto a chvíle volna, načerpejte sílu do dalších měsíců roku!
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Sdělení voličům

Voliči, kteří mají zájem o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky, konané
ve dnech 7. a 8. října 2016, případně do druhého kola voleb do Senátu ve dnech 14. a 15. října 2016, mohou už nyní požádat Úřad
městského obvodu Vítkovice o vydání voličského průkazu:
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče,
- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče,
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,
- osobně na ohlašovně úřadu.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličských průkazů je 30. září 2016.
Dne 5. října 2016 v 16 hodin končí lhůta pro osobní žádost o vydání voličského průkazu. Bližší informace k voličským průkazům
podá Zdeňka Vroblová, ohlašovna, tel. č.: 599 453 136 a Jiřina Matějová, vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury,
tel. č.: 599 453 141.

Motýlek
roztahuje křídla

První červnovou středu se otevřely
brány nové školky v našem městském
obvodu. Úsměvavá Petra Doleželová,
která školku vybudovala spolu s manželem, provázela návštěvníky a vysvětlovala jim filozofii svého vzdělávacího
zařízení. Místostarosta Leoš Koláček
poděkoval vedoucí zařízení za tvrdou
práci a popřál hodně zdaru do budoucna. O činnosti zařízení informuje web
- nov http://motylek.net/.

Zábavné odpoledne pro děti

V sadu Jožky Jabůrkové se
3. června uskutečnil Dětský
den, který organizovala komise školství a kultury při Radě
MOb Vítkovice.
Pro děti byla připravena
řada atrakcí, které si mohly
zadarmo vyzkoušet – skákací hrad, trampolína, jízda na
ponících. A nechyběl ani slackline Tendon Bloku, stanoviště Střední školy technické
a dopravní a stanoviště připravená vítkovickými mateřskými
školami. Celým odpolednem
provázela děti a jejich rodiče
klaunička Puntička, která jim
přichystala rovněž úžasný animátorský program. Tolik mumií
náš sad ještě neviděl. Členky
komise se ujaly výroby zvířátek a věcí z balonků a nikdo se
nemohl divit tomu, že u jejich
stánku stála dlouhá řada zájemců.
A ačkoliv meteorologické
stanice hlásily déšť, nespadla
ani kapka a den se vydařil.
Text a foto:
Pavlína Nováčková

3

7-8 / 2016

Odbor sociálních věcí
V

Činnost sociálních pracovníků při výkonu
sociální práce představuje rozmanitou škálu aktivit zaměřených na podporu klientů.
Sociální pracovnice Úřadu městského obvodu Vítkovice poskytují komplexní sociální
poradenství, které je bezplatné a má pomoci občanům při řešení různých životních
situací. Je zaměřeno na všechny osoby,
které potřebují získat informace, pomoc
a podporu k jejich řešení, tj. na jednotlivce,
rodiny, osoby s nízkými příjmy, se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, seniory, pečující osoby apod.
Práce se zaměřuje zejména na:
- pomoc při orientaci v systému sociálních
a zdravotních služeb nebo při výběru
vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro
seniory, odlehčovací služby),
- poradenství v návaznosti na dávkové
systémy (např. dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory
či pro osoby se zdravotním pojištěním,
dávky důchodového a nemocenského
pojištění), případně vyřízení dávek z jednotlivých sociálních systémů,
- osobní doklady – např. vyřízení duplikátu
rodného listu, OP aj.,
- poradenství spojené s výkonem funkce
opatrovníka a řešení situace osob omezených ve svéprávnosti,
- pomoc s překonáváním problémů s hledáním či udržením zaměstnání (např. při
sestavení životopisu),
- doprovod klienta např. do zdravotnických
zařízení apod.,
-	asistenci při nácviku zvládání sociálních i
praktických dovedností (např. jak komunikovat při jednání, vyplnit žádost o různé
typy dávek, hospodařit s finančními prostředky),

- p
 omoc při řešení finančních problémů
(např. sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zprostředkování kontaktu
s exekutory),
-	kontakty a zprostředkování jednání se specializovanými poradnami
(např. poradna při finanční tísni),
- ubytování – pomoc při řešení problémů
souvisejících se ztrátou nebo s rizikem
ztráty bydlení.
K nejčastěji řešeným situacím patří jednání s klienty, kteří se zdržují v ubytovacích
zařízeních, tzn. řešení bytové problematiky,
poskytování poradenství k jednotlivým dávkovým systémům a doprovod klientů.
Sociální pracovnice Petra Velká vykonává také funkci sociálního kurátora, který se
zaměřuje na práci s osobami ohroženými
sociálním vyloučením z důvodu ukončení
ústavní výchovy, propuštěnými z výkonu
trestu odnětí svobody nebo ze zdravotnických či sociálních zařízení. Cílem práce
s osobami ohroženými sociálním vyloučením je začlenění zpět do běžné společnosti.
Zde je nezbytná podpora, pomoc a poradenství například při vyhledání vhodného
bydlení, vyřízení dávek a osobních dokladů,
řešení dluhové problematiky a jiné.
Detašované pracoviště odboru sociálních
věcí se nachází v ulici Zengrově 14. Sociální práci na území obvodu zajišťují tři sociální pracovnice:
Petra Fedorucová, tel. č.: 599 453 263,
pfedorucova@vitkovice.ostrava.cz
Petra Velká, tel. č.: 599 453 222,
pvelka@vitkovice.ostrava.cz
Nikola Kriebelová, tel. č.: 599 453 226,
nkriebelova@vitkovice.ostrava.cz
Danuška Báliková,
vedoucí odboru sociálních věcí

O Vítkovicích se stále píše

Ilustrační fotografie: archiv Galerie výtvarného umění Ostrava

V nedávné době vyšly dvě publikace, které jsou spojeny s tematikou našeho obvodu.
První je katalog Leopold a Paul Kupelwieser: Umění – Průmysl – Architektura, jenž vyšel
u příležitosti stejnojmenné výstavy pořádané v Galerii výtvarného umění Ostrava. Mapuje osudy Leopolda Kupelwiesera, významného malíře a váženého umělce, ve společenských kruzích a jeho syna Paula, budovatele Nových Vítkovic.
Druhá kniha, Ostravské dělnické kolonie III., Ostrava 2016, zase s mravenčí pečlivostí
zkoumá osudy a život vítkovických hornických a hutnických kolonií. Vedoucím autorského
kolektivu je Martin Jemelka. Obě knihy si jistě zaslouží pozornost každého patriotisticky
smýšlejícího vítkovického občana. 				
Pavlína Nováčková
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Příprava voleb
už odstartovala

Ve dnech 7. října a 8. října se budou
konat volby do zastupitelstev krajů.
A Vítkovic se jako volebního obvodu
číslo 70 budou týkat i volby do Senátu Parlamentu České republiky. Tudíž
– na rozdíl od mnoha jiných obvodů –
se zde připravují volby dvoje. A právě
o tom jsme hovořili s Jiřinou Matějovou,
vedoucí odboru organizačního, vnitřních
věcí a kultury.
Co všechno je třeba udělat, aby
mohly volby ve Vítkovicích proběhnout?
Vše začíná vyhlášením voleb prezidentem republiky. Poté v souladu s vyhlášením voleb Ministerstvo vnitra ČR
vydává zvlášť pro každé volby harmonogram s detailně a striktně stanovenými úkony, které nelze nijak měnit. Podle
tohoto harmonogramu úřad zabezpečuje stanovené úkoly, například přípravu volebních místností, jejich vybavení
a tak dále.
Zastřešujete celou organizaci voleb. Co to obnáší?
Na přípravě voleb se organizačně podílí Magistrát města Ostravy, ale i tak
většina práce zůstává na pracovnících
vítkovického úřadu. Je zapotřebí obsadit okrskové volební komise jednotlivými členy, které delegují politické strany,
hnutí nebo koalice či nezávislý kandidát,
jejichž přihláška či volební kandidátka
byla zaregistrována jak do krajských
voleb, tak do Senátu. Velmi důležitá je
rovněž práce s volebními seznamy. Je
třeba vše pečlivě kontrolovat, aby každý
oprávněný volič byl uveden ve volebním
seznamu, kromě toho si voliči mohou již
nyní podat žádost o vydání voličských
průkazů.
Kde všude lze volit?
Na tradičních místech. Máme šest
volebních okrsků, všechny na stále
stejných adresách: v budově Základní školy Halasova, dalším místem je
PORG – gymnázium a základní škola
v Rostislavově ulici, dva okrsky jsou
v Základní umělecké škole Leoše Janáčka v Lidické ulici, volební okrsek je
i v Domě zvláštního určení v Ocelářské
ulici a ve Střední škole technické a dopravní v ulici Středulinského.
Vaší povinností je také o konání
voleb informovat.
K tomu využíváme zpravodaj, webové
stránky obvodu a další možnosti, jako
je například informování voličů na
úřední desce. V každém volebním
okrsku umisťujeme na tradičních místech, jako jsou obchody, školy, pošta, Zveřejnění o době a místě konání
voleb. Voliči se rovněž mohou kdykoliv přijít zeptat osobně na úřad. Detailní
informace o způsobu hlasování konkrétních voleb voliči obdrží také společně
s hlasovacími lístky, které budeme
distribuovat prostřednictvím České pošty.
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Knihovna pro vás
Prázdniny v knihovně
DOSPĚLÝM

● Knížky za babku
Tradiční výprodejová akce vyřazených
knih se koná v průběhu půjčování. Dejte
knížkám o prázdninách druhou šanci!
● Prázdniny na Marsu
Zajímá vás sci-fi a fantasy?
Vyplňte v průběhu července a srpna během půjčování
náš fantastický kvíz a můžete
soutěžit o pěkné knižní ceny.
● Jekhetane
Výstava kreseb a výrobků dětí z romského sdružení doplněná vernisáží s hudebním a tanečním programem.

Vernisáž se koná ve středu 10. srpna od
14 do 15.30 hodin, výstavu lze navštívit v
běžné půjčovací době.

DĚTEM

● Doba dotyková
Ve vítkovické knihovně na vás o prázdninách čekají tablety nabité zábavnými
vzdělávacími hrami! Vyzkoušet je můžete
během půjčování.
● Čtení pod slunečníkem
Čtení a povídání na lavičkách před
knihovnou se bude konat každé pondělí od
11. července v čase od 10 do 11 hodin a od
13 do 14 hodin.
● Pod mořskou hladinou
Korálový útes ze sportovní přílohy, hejno
pestrých rybiček ze zahraničního zpravodajství. V knihovně je možné vše v úterý
12. července od 14 do 15 hodin.
● Prázdninové pohlednice
Jakou pohlednici pošlete z prázdnin?
Přece tu vyrobenou v knihovně! Pustit se
do její výroby můžete v úterý 19. července
od 14 do 15 hodin.
● Sovičky: Vzhůru do Afriky
Trávíš prázdniny u babičky? Při našem
setkání rodičů s dětmi se můžeš podívat až
do Afriky! A to v pátek 22. července od 10
do 11 hodin.
● Olympijský týden
Olympiáda se koná nejen v Riu. Netradiční disciplíny a kvízy s olympijskou tematikou pro vás budou během půjčování
připraveny od 12. do 19. srpna.
● Malování na textil
Tašky, batůžky i vlastní trička, to všechno
si u nás budeš moci ozdobit veselými malbami v úterý 23. srpna od 14 do 15 hodin.
● Sovičky: Prázdniny u vody
V cestovatelském duchu i v srpnu v klubu rodičů s dětmi, a to v pátek 25. srpna od
10 do 11 hodin.

Program červenec
a srpen 2016

Kontakt:
Dům u šraněk,
VÍTKOVICE
Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice
Pavlína Nováčková, tel. č.: 599 453
246 (Dům u šraněk), 599 453 155
(radnice), 724 846 652 (mobil), e-mail:
pnovackova@vitkovice.ostrava.cz
www: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/ovitkovicich/dum-u-sranek-1

Otevírací doba: středy 8.30 až 12 hodin a 13 až 16.30 hodin nebo po předchozí
telefonické domluvě.
Během prázdnin až do 30. srpna pokračuje výstava PEL-MEL III.
Vernisáž výstavy obrazů Michala Čechury se uskuteční 6. září v 18 hodin.
Ve dnech 7. až 19. srpna z důvodu čerpání řádné dovolené zavřeno.
Klub seniorů se během července a srpna nekoná, stejně jako cvičení pro seniory.
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

Knihovna
po prázdninách

A na co vás nalákáme po prázdninách?
První zářijové úterý, 6. září od 14 hodin,
opět nastartuje svůj motor čtenářský klub
BOOKovka. Pro naše dětské čtenáře
chystáme řadu akcí, od společného čtení přes čtenářské dílny po hry a soutěže
o pěkné ceny. Ani Sovičky nebudou zahálet
a maminky s dětmi se tak mohou v pátek
30. září od 10 hodin těšit na příjemné
chvilky s kreslením, povídáním i cvičením.
Tradiční Evropský týden mobility, do kterého se zapojíme řadou soutěží a besedou
s místními policisty a jejich psími kamarády, začíná 16. září. V rámci Mezinárodního dne bez aut jsme si pro vás přichystali
rovněž zajímavý dokumentární film Nový
svět a na konci září nezapomeneme ani
na seniory na setkání a posezení u filmu
HIPHOP-ERACE, o tom, že průměrný věk,
jímž je devadesátka, nezastaví nadšence
od účasti v hiphopové soutěži.
V galerii MaM pro vás připravujeme výpravnou výstavu o životě a díle Josefa
Čapka a nebude chybět ani erudovaná beseda Kristýny Váňové z Památníku Karla
Čapka. A co dál? Nechte se překvapit!
Kateřina Ševčíková,
vedoucí pobočky Vítkovice,
Knihovna města Ostravy

Vítkovičtí odbojáři

V květnu se uskutečnila komentovaná
vycházka s Radomírem Seďou nazvaná
Po stopách odbojové skupiny Karla Břenka. Mapovala osudy pěti odbojářů, kteří se
vzmohli na vzpouru proti nacistické zlovůli.
Navštívili jsme místo, kde skupina kolem
Karla Břenka přepadla obchod se zbraněmi, závod, kde pracovala, a další místa. Reportáž z vycházky naleznou občané
v archivu České televize.
- nov -

Vítkovice,
náboženství, totalita

Renomovaný kněz a vědec Jan Larisch
v poutavém vyprávění připomenul 6. června v Domě u šraněk osudy katolické církve
v době nacismu a komunismu. Vyzdvihl
hlavně osobní odvahu lidí, kteří se režimy
nenechali „semlít“, čelili obecnému i vlastními strachu, nebo dokázali chránit ostatní.
Na přednášce zazněla jména Aloise Olšovského, Františka Gavlase nebo Jaroslava
Šumala.
Své poznatky čerpal přednášející z dlouholetých výzkumů. Pro účely této přednášky využil i vítkovické farní kroniky.
- nov -

Charita hledá sestry

Charita Ostrava přijme všeobecné zdravotní sestry v Hospici sv. Lukáše. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo podle
dohody. Podrobnější informace: Jaroslav
Doležel, vedoucí hospice, mobil: 732
178 501, lukashospic.ostrava@charita.cz;
nebo webu http://ostrava.charita.cz/volnamista/

Benefice pro hospic
Benefiční koncert Charity Ostrava Sešli se, aby pomohli... na podporu Mobilního hospice sv. Kryštofa se bude konat
21. září od 19 hodin v Multifunkční aule
Gong v Dolních Vítkovicích. Vystoupí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Josef Špaček & Camerata Janáček. Kromě
benefičního účelu koncert připomene, že
Charita Ostrava poskytuje služby lidem
v nouzi především na Ostravsku již 25 let
od vzniku organizace v roce 1991. Na koncert je zvána široká veřejnost, informace
o předprodeji vstupenek budou zveřejněny
na webu www.ostrava.charita.cz.

Semen industria
scriptor

Dne 6. září v 18 hod. se v galerii Domu
u šraněk představí malíř Michal Čechura.
Rodák z Plzně, v současnosti adaptovaný
v Praze, svými nekonvenčními obrazy burcuje laickou i odbornou veřejnost.
- nov -
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V by se nám tu dobře žilo...
A
Vítkovice se neustále mění k lepšímu. A my vás zveme na pomyslnou
procházku několika místy, kde už nic není tak, jako před několika měsíci.

Chodník v Erbenově ulici před opravou...

...a po ní.

Chodník u vítkovického nádraží už toho měl hodně za sebou.

A tak vypadá nyní.

Schody vedoucí k Jeremenkově osadě už byly značně sešlapané.

Nové schodiště je bezpečnější a na první pohled půvabnější.

Rozsáhlá demolice



O demolici budov v Jeremenkově osadě jsme už informovali v předchozích vydáních zpravodaje. A tak jen krátké připomenutí.

Pohled z mostu na Rudné ulici před demolicí.

6

Původně zoufale vyhlížející plocha je připravena k realizaci nových záměrů.
- gl Foto: archiv Úřadu městského obvodu Vítkovice, Jan Kubík

Budovy, které zde dožívaly obklopeny odpadky, byly zbourány.
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Odbíjená potěšila

Amatérský volejbalový
turnaj má za sebou další
ročník, letos podruhé pod
píšťalkou sportovní komise při Radě MOb Vítkovice. Nadšené týmy se sešly
v prostorné sportovní hale
Střední školy technické
a dopravní. Míče lítaly na
všechny strany, nadšené
výkřiky taktéž, ale první tři
stupínky mohli obsadit jen
někteří. Své vítězství si
tak odnesla družstva Start Insurance, Start Work International a DAV.
Pavlína Nováčková

Svatováclavský hudební festival
ve Vítkovicích

Ve čtvrtek 1. září bude zahájen už 13. ročník Svatováclavského hudebního festivalu. Kromě mnoha koncertů na území
Ostravy i jiných měst Moravskoslezského kraje se mohou posluchači těšit také na hudební zážitek ve vítkovickém kostele
sv. Pavla. Slovenský soubor Solamante Naturali zde vystoupí ve středu 7. září v 18 hodin. Půjde nejen o instrumentální
skladby, ale také o kompozice pro dva soprány z inventáře
evangelického kostela v Bratislavě z roku 1657, jehož regenschorim byl Samuel Capricornus. Tento český rodák uváděl
v Bratislavě to nejlepší z evropské hudby své doby. A když
v roce 1657 město opouštěl, Bratislavští mu v děkovném dopise napsali, že v něm měli hudebníka s tak jedinečnou pílí, že
by jej rádi měli o moc déle. Předprodej vstupenek byl zahájen
1. června. Více informací na www.shf.cz.

Děti si ve vítkovické knihovně půjčují
o 97 procent více knih než před deseti lety!
Vítkovická pobočka Knihovny města Ostravy byla zrekonstruována a znovu otevřena v říjnu 2006. Během deseti let se stala
natolik oblíbenou, že počet registrovaných
čtenářů vzrostl o 56 procent! A zvýšil se
i zájem o půjčování knih, a to především
v dětském oddělení, kde si děti půjčují
o 97 procent více knih než před deseti lety
a dospělí si nyní půjčují o 38 procent více
knih než v roce 2006. Pobočka poskytuje
knihovnické služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin, klade velký důraz
na specializované programy, které jsou
převážně zaměřeny na děti ze sociálně
slabých rodin. Knihovna je svým bezbariérovým provedením přístupná i handicapovaným čtenářům, pro které rovněž pořádá
celou řadu akcí. Plní tak funkci kulturního
centra se širokým záběrem činností. A je
čím dál oblíbenější.
„V současné době máme 1 624 registrovaných čtenářů, z toho 1 166 dospělých
a 458 dětských do 15 let. Nejčastěji k nám
chodívají čtenáři ve věku od 60 do 80 let,
v průměru vychází 30 návštěv ročně na
každého z 201 čtenářů v této skupině. Nejpočetnější skupinou jsou čtenáři ve věku
od 30 do 60 let, těch k nám chodí 649, ale
jsme rádi, že máme i dost dětských čtenářů
– 77 dětí do pěti let, 167 dětí od 6 do 9 let
a 137 dětí od 10 do 12 let. Ti k nám chodí
také velmi často, v průměru 16krát ročně,“
shrnuje nejdůležitější data vedoucí vítkovické knihovny Kateřina Ševčíková.
Knihovna se může pochlubit 20 904 publikacemi, z toho 9 945 jsou beletrie, 5 186
naučná literatura, 3 776 beletrie pro mládež, 1 360 naučná literatura pro mládež
a nechybí ani 440 audioknih. „Nové knihy
dostáváme jedenkrát za čtrnáct dnů, nové
knihy se k nám dostávají zhruba do tří
měsíců od jejich vydání. Největší zájem je
v dospělém oddělení o bestselery, lehkou
romantickou četbu, detektivky, životopisy,
cestopisy a knihy s válečnou tematikou.
Děti si naopak velmi rády půjčují filmové
zpracování knih, Disneyovky, Violety, příběhy o zvířatech a nejmladší skupina čtenářů
leporela a interaktivní (pohybové) knihy.“
Pravidelní návštěvníci vědí, že si zde
mohou zapůjčit také noviny a časopisy.
Knihovna v současnosti nabízí 26 titulů, od
dětských časopisů typu Čtyřlístek, Dráček

nebo Předškolák přes praktické, jako jsou
Bydlení, Maminka nebo Chatař a Chalupář,
až po naučné – Epocha, Zdraví, Reflex a
další. „Kromě toho nabízíme pomoc při
sestavování životopisů, vyhledávání knih,
organizujeme semináře a workshopy, veřejné čtení, výstavy, besedy a knihovnické lekce pro mateřské, základní a střední
školy i dospělé čtenáře. Oblíbené jsou také
kurzy seznámení se základy práce s počítačem nebo Univerzita 3. věku. Čtenáři
mají rovněž možnost přístupu na počítač
i internet, děti si často půjčují stolní hry a
tablety a účastní se zábavných akcí, které
pořádáme,“ pokračuje Kateřina Ševčíková.
V knihovně nechybí ani zázemí pro rodiče
s malými dětmi, k zapůjčení tu mají i dioptrické brýle a čtecí lupy a další.

Vítkovická knihovna pořádá rovněž
spoustu pravidelných akcí, jako jsou besedy a lekce pro mateřské, základní, soukromé a střední školy, Klub BOOKovka pro
děti od šesti let až po náctileté, výtvarné
dílny k zajímavým tématům, klub Sovičky pro předškolní děti do pěti let a jejich
rodiče a prarodiče, Prima čtení s lovci perel, besedy pro dospělé čtenáře se spisovateli, o nových knihách a k výstavám,
Čtení pomáhá – celostátní soutěž pro
děti a další. Knihovna úzce spolupracuje
i s odborníky na problém autismu, s VŠBTUO, se seniory v Domovince, s Domem
u šraněk i s neziskovkami.
„Naše dětské oddělení pravidelně připravuje nabídku besed a knihovnických lekcí pro místní mateřské, základní i střední
školy, včetně Týdne prvňáčků, a další. Po
zkušenostech však víme, že mnohem více
dětí se k nám hlásí po zábavných akcích

BOOKovky a Prima čtení. Podporujeme
také mezigenerační setkávání dětí se seniory při společných besedách, výtvarných
dílnách a výstavách, které je oboustranně
obohacující. Co nás trošku trápí, ale poradili jsme si s tím, je fakt, že u některých dětí
se neosvědčilo půjčování knih domů, neboť
je přinesou poškozené. V jejich sociálních
podmínkách doma není kniha hodnotou.
Často půjčování knih zakážou samotní rodiče. Knihovník tedy do interního vzkazu
napíše požadavek rodiče a respektuje toto
přání. Tyto děti ale mají vyhrazený stoleček
s lampičkou přímo v knihovně, kde mohou
nerušeně číst, a knihu jim tady také necháváme jako by ji měly vypůjčenou. Také se
stává, že rodiče své děti do knihovny odkládají, takové případy je nutné vždy řešit
podle potřeby přímo s rodiči. Osvědčila se
nám i pravidelnost při akcích určených dětem. Ta vyhovuje především romským dětem, které si navykly navštěvovat například
BOOkovku každé úterý od 14.30 hodin a jakákoliv změna by pro ně nebyla dobrá. Díky
tomuto přístupu se nám v současnosti daří
udržet v knihovně romské děti do zhruba
13 let, dříve tomu bylo jen do 10 let. V období puberty romské děti ztratí zájem o knihy
a četbu a přicházejí do knihovny většinou
jen za účelem přístupu k internetu. Později
si přesto najdou čas k návštěvě knihovny
a knihovníků za účelem popovídání si, pochlubení se, co se jim povedlo, nebo naopak, jaké mají problémy. Rodiče romských
dětí se několikrát nechali slyšet, že přestože do knihovny sami nechodí, jsou rádi, že
zde jejich děti tráví čas, že pořádáme akce,
které děti baví. Nevýhodou je, že nemáme
zvlášť dětské oddělení a dospělé, obě generace tady musejí brát na sebe ohled, což
je občas problém. Ale stálí návštěvníci již
našli zlatou střední cestu a společně pěkně
vycházejí. Jsme rádi, že knihovna neslouží jen k výpůjčce knih, ale i k navazování
přátelských vztahů, a že zde naši čtenáři
zažívají nejen spoustu naučných akcí, ale i
zábavy. Ráda bych poděkovala nejen obětavým kolegům, ale také ÚMOb Vítkovice
za projevenou přízeň a finanční podporu,
které se nám každoročně dostává,“ uzavírá
vedoucí vítkovické knihovny.
Lenka Hatlapatková
Foto: archiv knihovny
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Omlazená
Odra na národní přehlídce
V

Národopisný soubor Odra z Tělovýchovné jednoty Sokol Vítkovice účinkoval
o druhém červnovém víkendu na VI. národní přehlídce sokolských folklorních souborů
ve Slatiňanech u Chrudimi. „Na přípravu
jsme měli velmi krátkou dobu. Základní
generace tanečníků ukončila svoji činnost
a rozběhla se za svými pracovními příležitostmi. Některé tanečnice už mají mateřské
povinnosti nebo jsou čekatelkami. Novou

generaci jsme s manželem nalezli v jedné
z ostravských základních škol. Od března
pravidelně zkouší,” říká
vedoucí souboru Anna
Buroňová.
K tomu se přidala i
změna ve složení doprovodné muziky z Háje
u Opavy. Tu vede Pavel
Vašíček, který vsadil
na svoje žáky z místní
ZUŠ. K omladině se zařadila skupina vyzrálých
Vítkovských sokolů a
ženský pěvecký kvartet.
Pozoruhodný je více
než sedmdesátiletý věkový rozdíl jednotlivých
aktérů Odry: muzikanti těsně nad deset
let, tanečníci o něco starší a mnozí z těch
nejzkušenějších přesáhli osmé decénium
života.
V naší hospodě, jak nazvali svůj programový blok, se odvíjel v dějové osnově
příběh, který už starší umí a mladí zkouší
s nimi na svoje první veřejné vystoupení.
Záměr choreografů z rodiny Buroňových se
plně zdařil. Hudební úpravy zcela doplňo-

valy záměr, jak se vyrovnat pobytu mládežníků v naší hospodě jako jediném vhodném
místě k nácvikům. Vždyť tam měli generálku na svoje první veřejné vystoupení. Ve
skutečnosti to byla pro všechny opravdivá
premiéra s doplněním: vydařená!

Na přehlídce se rovněž představily sokolské soubory Kordula z Velkých Bílovic,
Dřeváček z Jihlavy, Vycpálkovci s Rozmarýnem a Kyčera s Krušpánkem z Prahy,
Džbánek z Martínkova, Dykyta z Přerova
nad Labem, místní Sejkorky a Formani pod
vedením organizátora přehlídky Radima
Zajíčka. Všichni aktivní účastníci národní
přehlídky sokolských folklorních souborů se
příště sejdou v Praze v roce 2018 při příležitosti konání Všesokolského sletu. K tomu
patří i tradiční pozdrav Nazdar!

Text a foto: Zdeněk Ondrášek

Výtvarná soutěž O cenu starosty pro rok 2016
Na základní škole v Ostravě-Vítkovicích v Šalounově ulici byly již pojedenácté uděleny ceny
ve výtvarné soutěži O cenu starosty. Do soutěže s námětem Já a moje rodina bylo zasláno
75 výtvarných prací z mateřských škol, ze Základní školy PORK, Prima školy a samozřejmě
i ze základních škol Šalounova a Halasova.
Výtvarné práce byly rozděleny do tří kategorií
podle věkových skupin dětí.
Autoři vítězných prací byli 25. května pozváni
ke slavnostnímu předávání cen za přítomnosti
zástupců městského obvodu Vítkovice, rodičů,
pedagogů a vedení školy.

A1, Vendula Štverková,
MŠ Obránců míru

A2, Vendula Štverková, MŠ Obránců
míru
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A3, Barunka Naščáková, MŠ P. Velikého

B1, Lucie Holubová, 5. tř., ZŠ Šalounova

Ocenění autoři
Kategorie A (MŠ a přípravný ročník)
Vendula Štverková, MŠ Obránců míru
Drahomíra Tej, MŠ Obránců míru
Barunka Naščáková, MŠ Prokopa Velikého
Kategorie B (I. stupeň ZŠ)
Lucie Holubová 5. B, ZŠ Šalounova
Metoděj Rechtik, 4. A, PORK
Evelína Mazancová, 4. A, PORK
Kategorie C (II. stupeň ZŠ)
Lucie Takácsová, 8. třída, ZŠ Šalounova
Eva Bangová, 9. třída, ZŠ Šalounova
Kateřina Pačajová, 7. třída, ZŠ Šalounova

B2, Metoděj Rechtik, 4. tř., PORK

B3, Evelína Mazancová, 4. tř., PORK
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Vítkovice prosperující

Na zimu myslí i v horkých letních dnech
Kdo by v horkých letních dnech myslel
právě na vytápění svých objektů? Zaměstnanci oddělení TH Vítkovice ČEZ Energetické služby, kteří ve vítkovickém obvodu
zajišťují provoz teplovodní a horkovodní
soustavy, se zabývají teplem a vším, co
s ním souvisí, doslova dennodenně. A právě léto patří k pracovně náročným obdobím.
„V červnu a o prázdninách jsou prováděny
veškeré plánované rekonstrukce a opravy
teplovodních zařízení, kalibrace a kontrola
topných měřidel a plánované výměny potrubí a izolací. Od září, kdy kalendářně začíná topná sezona, musíme už být připraveni
na zimu,“ říká vedoucí oddělení TH Vítkovice ČEZ Energetické služby Jiří Staněk
a dodává, že v červenci například opravují
podzemní trasy teplovodů v trase směrem
na Vítkovickou nemocnici.
Oddělení TH Vítkovice se svými sedmi
zaměstnanci zajišťuje komplexní dodávku horké, topné a teplé vody pro zhruba
60 zákazníků ve více než 150 odběrných
místech. Převážná většina tepla putuje do
průmyslových podniků, zejména do spo-

lečností VÍTKOVICE, VÍTKOVICE STEEL,
Vítkovické slévárny či Třinecké železárny.
K dalším významným odběratelům patří například Vítkovická nemocnice, městský obvodní úřad, Ostravar Aréna, hotel Clarion,
školy, bytová družstva nebo domácnosti.
I díky tomu celková dodávka tepla v roce
2015 činila více než 700 TJ.

V létě je už třeba myslet na zimu...

A jakými cestami se teplo ke svým odběratelům dostává? Horká voda o teplotě zhruba 140 °C je distribuována prostřednictvím
čtyř horkovodních tras v celkovém rozsahu
sedmnácti kilometrů, topná voda o teplotě

90 °C putuje k zákazníkům třemi teplovodními trasami o délce tří kilometrů a teplá
užitková voda s parametry 60 °C je distribuována jednou kilometrovou trasou přímo do
Vítkovické nemocnice, která je nejvýznamnějším odběratelem této komodity. „V topné
sezoně navíc zajišťujeme ve vítkovickém
obvodu obsluhu několika plynových kotelen v majetku městského obvodního úřadu,
v Domově mládeže Ostrava v Lidické ulici a
v dalších objektech bytových družstev,“ říká
Jiří Staněk a dodává, že kromě revizí a běžných oprav zabezpečují nonstop služby pro
řešení případných havárií.
Je horké léto, ale v oddělení TH Vítkovice
ČEZ Energetické služby se už nyní připravují na zimu. Aby přechod z letního období
na zimní provoz proběhl bez potíží, je třeba
se teplovodnímu zařízení věnovat i v období, kdy rtuť venkovního teploměru dosahuje
letních hodnot. Ne nadarmo se říká: až se
zima zeptá...
Šárka Seidlerová
Foto: archiv TH Vítkovice
ČEZ Energetické služby

Hlavní cena starosty

C1, Lucie Takácsová, 8. tř., ZŠ Šalounova

Hlavní cenu starosty získal Daniel Baláž, žák 5. B ze ZŠ Šalounova. „Všichni ocenění obdrželi hodnotné věcné dary, na které
městský obvod Vítkovice přispěl finanční částkou,“ říká Libuše
Hermannová, ředitelka školy. „Vedení obvodu patří poděkování
za to, že podporuje kulturní akce na území Vítkovic. Ráda bych
také poděkovala všem pedagogickým pracovníkům za pomoc při
C2, Eva Bangová, 9. tř., ZŠ Šalounova
realizaci této soutěže.“
Ceny vítězům jednotlivých kategorií předával místostarosta
Leoš Koláček, podle jehož slov šlo o velmi zdařilou akci. „Děkuji
paní ředitelce Hermannové a vůbec všem, kteří do zmíněné akce
vložili svůj čas i energii. Oceněná díla jsou opravdu zdařilá, ale
to neznamená, že ostatní práce by nás nenadchly! Vybrat vítěze
jednotlivých kategorií i toho absolutního bylo velmi těžké,“ poznamenal Leoš Koláček.
CS 2016, Daniel Baláž, 5. tř.,
Skvělou přípravu akce, na které se podílel i akademický maZŠ Šalounova
líř Karol Hercík, ocenil také starosta obvodu Petr Dlabal, jenž se
však slavnostního předávání cen nemohl zúčastnit. „Těší mě, že
v našich školách jsou tak talentované děti, která nám umožnily
pohled na svět kolem sebe prostřednictvím své tvorby,“ poznamenal Petr Dlabal po zhlédnutí prací.
C3, Kateřina Pačajová, 7. tř., ZŠ Šalounova
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Vítkovičtí
sokoli reprezentují náš region doma i ve světě
V

Tělovýchovná jednota Sokol Vítkovice
se každoročně účastní spousty zajímavých
akcí, sama dokonce některé pořádá. O tom,
jaké bylo pro členy této organizace první
pololetí letošního roku a co vše mají ještě
před sebou, jsme si povídali se starostou
TJ Sokol Vítkovice Miroslavem Buroněm
a jeho ženou, vzdělavatelkou TJ Sokol Vítkovice, Annou Buroňovou.

„Krásnou akcí, kterou jsme zahájili letošní
rok, byly únorové šibřinky. Březen okořenilo natáčení pořadu Folklorika pro Českou
televizi, který se natáčel u nás v Českém
domě. Povídali jsme si o Slezské besedě
a slezské hymně a také tančili tanec kačok,
redaktor si popovídal i se členy našeho
souboru. Den před natáčením, 17. března,
jsme ještě stihli vynést mařenu a mařáka
a o týden později, 23. března, jsme tančili
na velikonočním setkání seniorů v Porubě. V prvním vstupu předvedly naše děti
z Malé Odry velikonoční zvyky – vynášení
mařeny a koledování – a samozřejmě se
i tančilo, ve druhém vstupu zpívaly naše
zpěvačky písně ze Slezska, Valašska
a Slovenska a lidé v sále se přidávali.Vystoupení uzavřeli Vítkovští sokoli, senioři
Odry, kteří předvedli čtyři slezské tance.
Začátkem května jsme účinkovali na ná-

organizace připojí k akci MOVE WEEK (Týden v pohybu), do které se zapojila i Česká obec sokolská a která je určena široké
veřejnosti. My jsme ji nazvali Sportujte se
Sokolem a již nyní připravujeme podrobný program pro všechny věkové skupiny.
Zveme tímto děti, rodiče i seniory, aby se
ve dnech od 19. do 25. září pobavili společně s námi, a to nejen sportem, ale třeba
i posezením u cimbálu při Noci sokoloven.
Loňský ročník byl z evropského hlediska
již třetím ročníkem (druhým v ČOS) a zapojilo se do něj více než milion účastníků
z 38 zemí. Koncem září se pak připojíme
k další akci České obce sokolské s názvem
U nás v Sokole, kterou pořádáme společně
s Komisí pobyzu v přírodě ČOS. Sokolům
z celé republiky nabídneme poznat blíže
Ostravu. Už nyní máme okolo padesáti zájemců, kteří sem přijedou na celý víkend
a absolvují procházku Dolními Vítkovicemi
kolem Gongu, Karoliny, přes Černou louku
na Slezskoostravský hrad. Jeden den vyjdeme i na haldu Emu a čeká nás také návštěva Landeku. V průběhu akce chystáme
i tajný výlet, ten teď neprozradíme. V sobotu 8. října oslavíme Památný den sokolstva

a 15. října budeme reprezentovat náš region na celorepublikové přehlídce pěveckých
souborů v Bzenci. Rok uzavřeme tradičním
vánočním setkáním seniorů,“ dodává Miroslav Buroň.
TJ Sokol Vítkovice má v současnosti
zhruba 350 členů rozdělených do několika oddílů, ale stále přibírá nové zájemce.
Zvlášť FS Odra uvítá chlapce a děvčata ve
věku od 12 do 15 let. Máte-li zájem, neváhejte a přijďte si zasportovat v zářijovém
týdnu. Více na www.sokolvitkovice.cz.

Vedle odboru všestrannosti a vzdělavatelského jsou velice aktivní i sportovní oddíly, zejména oddíly výkonnostního sportu,
které se účastní řady republikových, evropských a světových soutěží. Jde například
o oddíl zápasu a oddíl tanečního sportu
TK Akcent, který je největším sportovním
oddílem jednoty. Jeho trenérka discodance Hana Kovalančíková k nejbližší akci
uvedla: „Zástupci Sokola z oddílu Akcent
nás budou reprezentovat na jubilejním
10. ročníku Eurogymu, což je největší evropský gymnastický festival určený pro
mládež od 12 do 18 let. Ten se bude ve
druhé polovině července v Českých Budějovicích. Přepokládáme, že tam bude okolo
4 až 4,5 tisíce mladých lidí z více než dvaceti zemí Evropy.“
Oddíly, do nichž je možné se přihlásit:

Oddíly
Odbor všestrannosti:
• Kondiční gymnastika a kulturistika
• Kondiční cvičení
• Rodiče a děti
• Drobné pohybové hry
• Stolní tenis
• Country tance
• TAI-CHI sebeobrana
• Přispívající členové (VG)
Odbor sportu:

městí Jiřího z Poděbrad v programu ke
stavění májky. V polovině června jsme se
s pásmem písní a tanců zúčastnili přehlídky sokolských folklorních souborů, která se
konala ve Slatiňanech. A nechyběli jsme
ani na Petropavlovské pouti,“ vyjmenovává jednu akci za druhou paní Buroňová
a dodává: „Na podzim k nám na týden
přijede spřátelený soubor Mendip Morris
Men z Anglie. S ním zavítáme na folklorní
festival do Dolní Lomné a pojedeme i na
Slovensko, kde nás čeká společné vystoupení. Plánujeme i návštěvu Rožnova pod
Radhoštěm.“ Starosta TJ Sokol Vítkovice
Miroslav Buroň navazuje: „V září se naše
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• Oddíl šachu

	Oddíl zápasu (www.zapas-vitkovice.
cz)
	Oddíl tanečního sportu TK Akcent
(www.akcent-ostrava.cz)
	Oddíl badmintonu
 Oddíl silového trojboje
Vzdělavatelský odbor:

• Folklorní soubor Odra
• Taneční skupina Vítkovští sokoli
• Ženská pěvecká skupina Odra
Lenka Hatlapatková
Foto: archiv TJ Sokol Vítkovice
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Ze života našich škol
Bavíme se, stavíme
Prvňáčci ZŠ Šalounova
26. května navštívili Dolní Vítkovice, kde se ve Světě techniky zúčastnili akce Bavíme
se, stavíme. Žáky provázel
skřítek Geometráček, se kterým se nejdříve seznámili,
poté si zopakovali základní geometrické tvary. Pod
jeho vedením třída společně
postavila dům z geometrických tvarů. Také žákům dal
dva úkoly: při prvním měli
v uzavřené krabičce poznat
geometrický tvar po hmatu
a správně jej nakreslit, druhý úkol spočíval ve vytvoření
vlastního Geometráčka na
papíře, kdy si z připravených
tvarů každý Geometráčka
nalepil. Protože žáci byli
velmi šikovní, odměnou pro
ně byla návštěva Dětského
světa, kde si pohráli s vodou, pískem, zkusili ovládat
bagr i jeřáb, prošli bludiště,
zaskákali si na trampolíně
a zvládli mnoho dalších
aktivit. 						

Chci být zdravý

V úterý 10. května se v budově Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě-Vítkovicích v Jeremenkově ulici konal Den zdraví. Děti posledních tříd mateřských škol
a žáci prvních až čtvrtých ročníků základních škol z Ostravy a okolí tady mohli absolvovat edukační a preventivní setkání
s budoucími zdravotnickými pracovníky
a jejich vyučujícími. Cílem pořádaného Dne
zdraví bylo vzbudit už u předškolních dětí
a mladších žáků zájem o zdravý životní
styl, seznámit je se správnou každodenní
péčí o zuby, zásadami zdravé výživy, zdravým životním stylem a zajímavými pohybovými aktivitami. Budova školy se v tento
den proměnila v improvizovanou veselou
nemocnici. Každé dítě si s sebou mohlo
přinést oblíbenou plyšovou hračku, s níž
společně, aby se nebálo, navštívilo „jednotlivá zdravotnická oddělení“ – například ambulanci praktického lékaře, chirurgii, ušní,
nosní, krční apod.

Jaromír Šedý, ZŠ Šalounova

Náš výlet do Prahy

V sobotu 28. května jsme si pořádně
přivstaly. Turistický
kroužek, v partičce
11 dívek ZŠ Šalounova, se v doprovodu dvou učitelek
vydal na „dámskou
jízdu“ vlakem do
Prahy. První kroky z nádraží směřovaly do metra,
a pak tramvají na
Petřínskou rozhlednu. Odtud naše
kroky směřovaly na
Pražský hrad vstříc hradní stráži, nádvořím a chrámu sv. Víta, pak přes Karlův most na
Staroměstské náměstí k Pražskému orloji. Nedaleko Prašné brány jsme se odpoledne
osobně setkaly s historickými osobnostmi, politiky i celebritami v muzeu voskových figurín
Grévin. Tento nádherný výlet by se nemohl uskutečnit bez možnosti získání finančních
prostředků z jiných zdrojů, což nám poskytl Magistrát města Ostravy se svou nabídkou
dotací. Naše žádost o dotaci, s příznačným názvem „…a za námi stopy“, byla úspěšná
a takto získané finance jsme využili k naplánování různých poznávacích aktivit po krásách
naší země.

Dentální hygienistky předvedly dětem
správnou techniku čištění zoubků, zubní
technici seznámili malé návštěvníky s ortodoncií v rámci programu Chci mít hezký
zoubek.

Nutriční terapeuti provedli s dětmi řízený
rozhovor o tom, jaké mají stravovací návyky, a společně s nimi připravili výborné
zdravé jídlo.
Díky farmaceutům viděly děti improvizovanou lékárnu a její „čáry a kouzla“.

Daniela Kopečná, ZŠ Šalounova

Výuka ve Světě techniky

V květnu a červnu navštěvovali žáci jednotlivých tříd I. a II. stupně ZŠ Šalounova a Halasova Svět techniky, kde se zúčastnili výuky ve vzdělávacích programech pod vedením
lektorů, kteří přizpůsobili program konkrétní věkové kategorii žáků. Programy byly tematicky zaměřeny tak, aby navazovaly nebo doplňovaly školní vzdělávací program. Vyučující si vybrali výukový modul, který poté doplnili návštěvou expozice, kde si žáci vyzkoušeli
fungování mnoha interaktivních exponátů. Programy pokrývaly většinou přírodovědné
předměty, například s tématy Továrna na nápady pro 6. třídy, Barvy, světlo a stín pro
5. třídy atd. Výuky se zúčastnily i nejmenší děti z přípravného ročníku, které si užily
program Dobrodružná výprava. Žáci i učitelé tuto možnost zpestření výuky s nadšením
uvítali. 					
Libuše Hermannová, ředitelka školy

Součástí bohatého programu byly
edukační pohádky i prohlídka sanitního
vozu, ukázky záchranářů a práce policie
s psovody.
Dne zdraví se zúčastnilo celkem 320 dětí,
které si odnášely domů spoustu postřehů
a zážitků a také díky sponzorům velmi pěkné dárky.
Pavlína Gavlíková, Renata Křížová
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SSK
Vítkovice se už nyní chystá
V
na další Zlatou tretru a další soutěže

Ostravská Zlatá tretra patří mezi tři nej- způsobeno tím, že v tomto roce je olympi- úřednické záležitosti, aby návštěva sporstarší mítinky v Evropě. I proto tomu letoš- áda. Termín se bude řešit na sezení Me- tovců proběhla bez zádrhelů.“
Čím se tato soutěž tak liší?
nímu ročníku věnovali organizátoři opravdu zinárodní atletické federace IAF v Riu. Ti
„Jde o reprezentační výběr kontinentů.
velkou pozornost, navíc závod slavil své vydají předběžný kalendář na rok 2017,
55. narozeniny. A to opravdu stylově! Sta- tím pádem budeme termín Zlaté tretry pro Každý závodník, který startuje, dostane
dion byl vyprodaný do posledního místa, příští rok znát až po olympiádě. Ale samo- od IAAF finanční odměnu, jde víceména nebi zářilo slunce a na sportovištích se zřejmě máme dva možné termíny, které by ně o odměnu za jejich čtyřletou sportovní
utkali nejlepší světoví sportovci v nejrůzněj- se nám líbily – jeden v podobném termínu činnost. Stává se, že pro některé atlety
ších atletických disciplínách. O fantastické jako letos, kolem 20. května, a druhý kolem je právě tato soutěž vyvrcholením jejich
atmosféře a výkonech sportovců na Zlaté 23. až 28. června. Do těchto termínů by- celoživotní činnosti a po Kontinentálním
tretře a také o dalších plánech SSK Vítkovi- chom se chtěli dostat, ale rozhodnutí nebu- poháru končí se závoděním. I proto chceme, aby byl stadion při tomto prestižním
ce jsme si povídali s předsedou klubu Oldři- de na nás.“
atletickém závodu zaplněn stejně
chem Zvolánkem.
jako při Zlaté tretře a atmosféra pro
„Snažili jsme se, abychom
sportovce byla prostě skvělá. Jde
zajistili velkou a kvalitní sporo fantastický sportovní zážitek, větovní konkurenci, což se podařím, že si to v Ostravě užijeme.“
řilo. Letos už poosmé dorazila
Od letošního roku má klub
světová atletická hvězda Usain
k dispozici také velmi moderní atBolt. Jeho návštěva byla zvýletickou halu. Chystáte i zde nějarazněna tím, že přijeli i jeho
ké divácky atraktivní závody?
rodiče, bratr a jeho přítel, tak„V polovině února 2017 chystáme
že si všichni prohlédli Ostrav hale mezinárodní atletické závody
vu. Další velkou hvězdou byl
pod názvem Ostravská laťka. NepůRenaud Lavillenie ve skoku
jde jen o závody ve skoku do výšky,
o tyči. A spoléhali jsme i na
ale bude se závodit ve všech atlečeské reprezentanty – oštětických halových disciplínách. Bude
paře Veselého, Vadlejcha,
to taková naše halová Zlatá tretra,
Frydrycha a Zuzanu Hejnovou
i Pavla Masláka a Jakuba Ho- Po Usainu Boltovi je v Dolních Vítkovicích pojmenována unikátní takže věříme, že to pro diváky bude
lušu, kteří jsou v Evropě i ve nástavba vysoké pece Bolt Tower. Letos ji navštívili rodiče slavné- atraktivní. Příští rok bychom chtěli
světě velmi známí svými výko- ho atleta, kteří svého syna doprovázeli na mítinku Zlatá tretra. Věž uspořádat rovněž mistrovství Česny. A rovněž s nimi se nám po- navštívil také Alberto Juantorena, dvojnásobný olympijský vítěz ké republiky mužů a žen nebo mistrovství České republiky mládeže,
dařilo dohodnout. Navíc nám z Montrealu 1976 a stávající viceprezident IAAF.
kde startuje asi 800 mladých atlekonečně po třech letech vyšlo
Na jaké akce a závody se diváci letos tů. Atletická hala je velmi moderní, kvalitní
slunečné počasí a už deset dní před zaháa krásná dráha, což potvrzují i reakce rejením Zlaté tretry bylo totálně vyprodáno, ještě mohou těšit?
„Jelikož máme krásný stadion, který spl- prezentantů a dalších atletů, kteří už měli
takže divácká kulisa byla fantastická. Po
ukončení mítinku za námi chodili sportov- ňuje všechny podmínky pro nejrůznější možnost si ji vyzkoušet. Chválili její povrch,
ci, kteří se jí zúčastnili, a říkali, že takovou mítinky, letos v září nás čeká Mistrovství průměr i sklon, takže se chtějí do Ostravy
atmosféru už dlouho nikde nezažili a pokud České republiky v dorostu družstev, což vracet. Věříme, že i halové atletické závody
to bude možné, že se zase příští rok do je velká akce, které se zúčastní opravdu budou mít brzo velmi dobrou tradici.“
A co atletické závody pro veřejnost?
Ostravy vrátí. Což nás potěšilo a děkujeme mnoho závodníků. Z těch menších akcí
„Koncem května jsme pořádali úspěšný
za to především divákům, kteří tuto skvělou se diváci mohou těšit na různé moravské
sportovní atmosféru vytvořili. Co se týká vý- atletické soutěže a utkání mládežnických už čtvrtý ročník Českého běhu žen, jehož
konů, asi nejlepším bonbonkem byl závod družstev. Příští rok v květnu bychom chtěli se zúčastnilo 2 250 žen a dětí. Závodilo
v oštěpu, kdy oštěp postupně gradoval, uspořádat první kolo extraligy mužů a žen. se na tratích 2,5 km nordic walking (chůze
a oštěpaři se každým pokusem zlepšovali. Letos jsme toto kolo museli odřeknout, pro- s holemi), 2,5 km, 5 km běh a 10 km běh.
Vítězný pokus Němce Thomase Röhlera tože zde v té době hrál předposlední utkání Novinkou je běh dětí, nazvali jsme ho robyl 87,76 metru. Letos to byl nejlepší svě- Baník Ostrava. A co se týká opravdu vel- dinný běh pro radost. S dětmi mohli letos
tový výkon. Pro diváky to byl určitě velký kých lákadel – už teď se připravujeme na běžet kilometrovou trasu i rodiče. Nevyhlazážitek. Usain Bolt zaběhl svůj závod pod 7. až 9. září 2018, kdy by u nás měl pro- šovali jsme v této kategorii vítěze ani jsme
deset sekund – 9,98 sekundy, což je také běhnout Kontinentální pohár. Jde to soutěž neměřili čas. Každý, kdo doběhl, dostal
skvělý výkon. Ale pokud bude chtít vyhrát pěti kontinentů – Evropy, Asie, Ameriky, medaili, nějakou sladkost a poukázky na
olympiádu, bude muset trošku přidat. Pro- Oceánie a Austrálie –, z nichž každý na další sportovní atrakce, které v okolí Nové
stě vše se podařilo. Jen našim českým soutěž vyšle vždy několik nejlepších zá- Karoliny budou. Součástí Petropavlovské
reprezentantům, na které jsme spoléhali, vodníků, mistrů světa a olympijských vítě- pouti na náměstí Jiřího z Poděbrad byl
Zuzaně Hejnové a Jakubovi Holušovi, se zů, kteří jsou v aktuální formě. Soutěž je 25. června také Běh Vítkovicemi na 5 km.
nedařilo tak, jak chtěli. Na druhé straně to to fantastická už i tím, že se koná jednou Start byl na náměstí a trasy vedly přes sad
byl jejich první závod v sezoně, takže neby- za čtyři roky a diváci vidí opravdové hvěz- Jožky Jabůrkové a dál. Na září letošního
li takzvaně vyběhaní. Naopak velkým pře- dy z celého světa. A ze strany atletů je roku plánujeme ve spolupráci s Maraton
kvapením bylo vítězství Filipa Sasínka na o ni velký zájem, takže Ostrava se má na klubem Seitl z Ostravy-Poruby uspořá1 500 metrů, jeho zlepšení bylo téměř co těšit. My už samozřejmě na všem pilně dání prvního ročníku tzv. Runfestu. Opět
o deset vteřin oproti jeho osobnímu rekor- pracujeme, dokonce už jsme zde měli dvě se poběží v okolí centra města Ostravy
du. Jsme přesvědčeni, že jeho výkon ho kontrolní návštěvy ze stran řídících orgánů, a akce bude spojena se závodem koloběpředurčuje k dobré reprezentaci České re- které zjišťovaly, jak jsme připraveni. V tuto žek a doprovodným programem. Věříme,
chvíli řešíme ubytování, dopravu sportov- že Runfest zaujme běžce a celé rodiny
publiky.“
ců z Austrálie, Asie i Ameriky do Evropy a ti si přijdou zasportovat. Přesné datum
A co další ročník Zlaté tretry?
„Obvykle když končí jeden ročník, už a následně do Ostravy. Vše zajišťujeme i podrobnější informace jsou na stránkách
máme jasno v tom, kdy bude další a začí- my. A protože ne všechny státy mají volný www.runfest.cz.“
náme s přípravami. Letos to tak není. Je to vstup do Evropy, musíme řešit i víza a jiné
Lenka Hatlapatková
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Fotbalisté Vítkovic postoupili!

Fotbalisté Vítkovic, nováčci MSFL, postoupili
do Fotbalové národní ligy (do divize sestupuje
po jedenácti letech pouze poslední Břeclav).
Už teď však fotbalisté zahajili letní přípravu.
Vítkovický A tým začal trénovat už 27. června
a ve dnech 4. až 8. července odjede celý A tým
na letní soustředění v Háji ve Slezsku. První
mistrovské utkání podzimní sezony se odehraje pravděpodobně počátkem srpna. V průběhu
července absolvují fotbalisté několik přípravných utkání.
2. července, 10 hod.
Fotbal Třinec – 		
MFK Vítkovice
13 hod.
Fotbal Třinec – MFK Vítkovice
9. července, 10 hod.
Sigma Olomouc „B“ – MFK Vítkovice
17 hod.
SFC Opava „B“ – MFK Vítkovice
16. července, 10 hod.
Nový Jičín – MFK Vítkovice
17 hod.
MFK Karviná – MFK Vítkovice
20. července, 17 hod.
FC Baník Ostrava – MFK Vítkovice
23. července, 11 hod.
SFC Opava – MFK Vítkovice
30. července, 17 hod.
pohár FAČR – 1. kolo

Ostrava Cup

Ve dnech 10. a 11. září se bude na Městském stadionu Aréna ve Vítkovicích konat
Ostrava Cup. Bližší informace o možnostech přihlášení týmů získáte na tel. č.:
736 473 403, 725 436 574, 733 427 000.

Úspěch mladších
Hokejisté Vítkovic dřou žákyň Vítkovic

na novou sezonu

Zdá se to neuvěřitelné, ale nová hokejová
sezona už takřka klepe na dveře. Hokejisté HC VÍTKOVICE STEEL po neúspěšném
uplynulém ročníku, ve kterém se poprvé
po osmi letech neprobojovali do play-off,
tvrdě pracují na tom, aby se jejich poslední klopýtnutí už neopakovalo. Tým prošel
řadou změn, včetně trenérských postů,
a obměnou prošla i jindy velice tradiční letní příprava. „Rozhodli jsme se ji zkrátit, ale
o to více zintenzivnit naše tréninky. Více
vše přizpůsobit nárokům a pohybu, který
je tolik charakteristický pro hokej. Proto

jsme například vyřadili z programu kolo
a ještě více se zaměřili například na sprinty a sílu,“ říká trenér Jakub Petr, který je
zároveň generálním manažerem klubu
a A-mužstvo povede ve dvojici s bývalým
výborným obráncem Pavlem Trnkou.
Změny v kádru Ostravanů byly v posledních týdnech skloňovány ve všech pádech.
I s hráči, kterým očekávaně skončila hostování, odešlo z loňského mužstva hned dvanáct hráčů, v čele s dlouholetým kapitánem
Jiřím Burgerem, nebo například obránci
Kudělkou, Čerešňákem a Štenclem. Na poli
posilování ale byli modro-bílí letos hodně vidět. Už před koncem sezony avizovali návrat útočníka Ondřeje Romana z ruské KHL

a příchod slovenského zadáka Ivana Baranky, který v téže soutěži odehrál téměř
osm sezon. Legendu Burgera střídá slavný
odchovanec Jan Výtisk, který jako kapitán
dovedl letos Liberec k historickému mistrovskému titulu. Novými tvářemi jsou dále
obránce Patrik Urbanec ze Zlína a novojičínský rodák David Květoň, který naposledy
působil v Chomutově. Ostravané navíc do
přípravy širšího kádru nabrali hned několik
perspektivních odchovanců a chtějí tak navázat na velice kvalitní práci s vlastní mládeží.
Nové tváře ovšem přišly
také do vedení vítkovického klubu. Po šesti letech
skončil ve funkci generálního manažera Petr Husička. Jeho kompetence
ohledně skladby extraligového kádru převzal nový
GM Jakub Petr, provozní a
obchodní záležitosti dostal
na starost nový výkonný
ředitel Petr Handl, který
má bohaté zkušenosti s organizováním sportovních
akcí, včetně hokejových
mistrovství světa.
Vítkovičtí se nyní na
všech frontách tvrdě připravují na novou sezonu. V přípravných utkáních je v Ostravar
Aréně prověří švédský velkoklub Linköping
(12. srpna, 18 hodin) a bratislavský Slovan
(14. srpna, 17 hodin). O dva dny později
začne nový soutěžní ročník naostro, a sice
prvním zápasem základní skupiny Champions Hockey League s veleznámým finským
celkem Kärpät Oulu (16. srpna, 17.30 hodin). Podruhé se v Ostravě v rámci hokejové Ligy mistrů bude bojovat ve středu
7. září, kdy Vítkovice budou hostit německý
Krefeld. V pátek 9. září pak znovu v Ostravar Aréně vypukne nová extraligová sezona, modro-bílí na svém ledě přivítají tradičního rivala Spartu Praha.

Když se na podzim 2015 poprvé poskládal
tým mladších žákyň Vítkovic, nikdo nevěděl, jak budou fungovat fotbalistky z několika týmů, které nejsou sehrané. O to příjemnější je skutečnost, že mnohdy předváděly
kvalitní fotbal a odměnou jim bylo jedenáct
vítězství ve dvanácti zápasech a celkové
prvenství v moravské části 2. ligy mladších žákyň. Na posledním turnaji 8. června
v Olomouci zaslouženě přebíraly pohár
a medaile od Miloslava Novotného, předsedy Komise fotbalu žen na Moravě, a mohly
slavit (samozřejmě dětským šampusem)
spolu se svými staršími klubovými kolegyněmi, které si konečně sáhly na body, jež
si zasloužily za bojovné výkony po celou
sezonu.
O tento úspěch se zasloužily všechny
hráčky pod vedením trenérky Karly Stoškové a během podzimu i trenéra Radomíra
Zábranského. Vítězství v soutěži je oceněním práce také pro trenéry všech týmů,
z nichž byl tento dívčí tým poskládán. Všem
patří poděkování, stejně jako rodičům, kteří
své dcery po celou sezonu podporovali.
Milan Matýsek

Fotbalový nábor
přilákal téměř
dvě stovky dětí!

Koncem května se pod hlavičkou FAČR
konalo ve fotbalovém tréninkovém centru
Vítek v Ostravě-Hrabůvce tradiční sportovní setkání spojené s náborem dětí předškolního věku. „Ve spolupráci s místními mateřskými školami se nám podařilo přivést do
našeho tréninkového centra okolo dvou
stovek kluků i holek se zájmem o fotbal,“
řekl po náboru Radek Halamíček, vedoucí
sportovních tříd při ZŠ Klegova v Ostravě-Hrabůvce a trenér mladých vítkovických
fotbalistů. „Děti úspěšně absolvovaly šest
disciplín a kromě zážitků si domů odnesly
i drobné upomínkové předměty. Zhruba padesát až šedesát pohybově nejnadanějších
kluků a holek budeme zvát na další tréninky.“
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Z
V e života našich škol
Děti v zoo

Děti z MŠ Prokopa Velikého se vypravily
do zoo. Na tento výlet je pozvala maminka naší budoucí školačky Vanesky jako na
rozloučení s mateřskou školou. Počasí přálo a děti si vše opravdu užily.
Jana Smutná, Renáta Polzerová

Oslavy Dne dětí

Talentovaní žáci

Žáci AHOL – Střední odborné školy dostali příležitost uplatnit svůj talent v projektu statutárního města Ostravy (jedná se o Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na
území SMO 2016). Cílem projektu je umožnit skupině studentů, která vyniká ve svém
oboru (převážně se jedná o žáky Ekonomiky v multimediální sféře, ale i Pedagogického
lycea), rozvinout své schopnosti pod
vedením odborníků.
Za tímto účelem jsou pro studenty
připraveny čtyři tzv. campy věnované digitální fotografii, filmu, grafice
a animaci, hudbě a DJingu, kde se
žáci zabývají například natáčením
ve školním TV studiu, modelingem,
úpravou fotografií, výrobou reklamních předmětů v profesionálním
prostředí tiskárny, případně pracují
s ozvučovací technikou. Role koučů, kteří se účastníkům věnují, se
přitom ujali například moderátor Fotografie vznikla v rámci campu věnovaného digitálRadek Erben nebo fotograf Marian ní fotografii.
Foto: Klára Kvardová
Mrózek. Výsledkem celé akce pak
bude nejen rozšíření technických znalostí studentů prostřednictvím aktivit, které je baví
a naplňují, ale s výsledky jejich práce bude možné se seznámit i na výstavě, kterou v listopadu 2016 pro školu i širokou veřejnost uspořádá AHOL Gallery.

Open Air Dance Camp

Taneční klub Akcent Ostrava pořádá ve dnech 23. až 28. srpna taneční soustředění
v rekreačním středisku Hadinka v Klokočově u Vítkova.

Ve všech mateřských školách ve Vítkovicích připravily paní učitelky pro své děti
oslavy jejich dne. Děti z mateřských škol
Erbenova a Prokopa Velikého se sešly na
zahradě Mateřské školy Erbenova, kde je
čekalo překvapení v podobě veverky Terky
a myšky Klárky, které pro děti nachystaly
zahradní slavnost. Počasí nám vyšlo a na
zahradě školy si děti zasoutěžily, zatančily
a příjemně se pobavily s naší milou návštěvou.
Jan Smutná, Ema Hýžová

Pestrá nabídka školních aktivit
Jaro je na středních školách spojováno
především s maturitními a závěrečnými
zkouškami. Vyučující však nezapomínají
ani na ostatní žáky školy a případné potenciální uchazeče, pro které připravují program. A stejně tak tomu bylo i ve Střední
škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích, kde jsme zrealizovali hned několik
zajímavých akcí.
V polovině dubna se v prostorách školy
konala odborná přednáška o elektromobilitě, která byla určena nejen našim žákům,
ale i široké veřejnosti. Přednášku vedl Jiří
Vlk, místopředseda Asociace elektromobilního průmyslu České republiky a hlavní vedoucí české elektromobilové reprezentace.
Součástí přednášky byla prezentace elektromobilů, mezi kterými nechyběl nejrychlejší automobil světa TESLA S.
V rámci ekologické výchovy žáků jsme se
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letos zapojili do sběrové akce Zelený strom
2015/2016, pořádané společností ORC recycling. Celkem se nasbíralo 1200 kg sběrového papíru a vyřazených učebnic. Další
ekologicky zaměřenou akcí byla Propagace
veřejné dopravy, která probíhala v ODISbusu přímo upraveném pro přednášky. Cílem
akce je popularizace veřejné dopravy, zvýšení povědomí žáků o možnostech využívání veřejné dopravy a ekologický přínos
veřejné dopravy.
Vyučující humanitních předmětů připravují celoročně spoustu akcí, jejichž cílem je
zbořit mýty o nudě v hodinách dějepisu a
češtiny. Studenti prvního ročníku zhlédli divadelní představení Hodina Komenského,
které zábavným a trefným způsobem přiblížilo život a dílo tohoto učitele národa. Třeťáci navštívili Opavu, rodiště básníka Petra
Bezruče. Velkou oblibu si získal i projekt

čtenářských dílen, posilující především čtenářskou gramotnost budoucích maturantů.
Začátkem června jsme připravili ve spolupráci s městským obvodem Ostrava-Vítkovice v sadu Jožky Jabůrkové Den dětí.
Naše škola pečovala o stanoviště, kde si
děti mohly vyzkoušet praktické dovednosti
úměrné svému věku: menší tvořily z barevného papíru řetězy na pneumatiku, starší
děti šroubovaly matice.
A úspěšná byla i tradiční akce pro žáky osmých tříd základních škol s názvem Dny na
škole, kdy se žáci seznámili s nabídkou oborů školy, prohlédli si učebny a jejich vybavení i dílny. A zábavnou formou her a kvízů si
zasoutěžili o drobné odměny. A nezapomínáme ani na sportovní vyžití žáků naší školy,
proto jsme v posledním červnovém týdnu
absolvovali cyklokurz na Malé Morávce.
Karin Kalousová
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Ve Vítkovicích jsme doma
V Ostravě je šest poboček České průmyslové zdravotní pojišťovny, ale nejživěji bývá před tou vítkovickou. „Přijíždějí sem klienti z celé republiky. Mají za to, že tady toho nejvíce vyřídí. Přitom máme po republice 110 poboček, 23 jen v Moravskoslezském
kraji, a i v té nejmenší pobočce jsme schopni klientovi poskytnout
stoprocentní servis,“ ujišťuje
tisková mluvčí ČPZP Elenka
Mazurová. Domovská pobočka
ČPZP v Jeremenkově ulici ve
Vítkovicích je naopak největší, denně ji navštíví průměrně
170 klientů. „Absolutně nejvyšší návštěvnost míváme na
jaře, kdy podnikatelé podávají
přehled o platbě pojistného,
to máme denně i 400 klientů,“
upřesňuje Elenka Mazurová.
I při tak vysokých počtech
klientů je ale vítkovická pobočka se sedmi zaměstnanci
schopna klienty plynule odbavovat, ve špičkách čekají maximálně 10 minut. Hladkost
odbavení usnadňuje vyvolávací systém, během čekání mohou klienti využít bezplatné wi-fi připojení. A s čím lidé přicházejí nejčastěji?
„S dotazy na lékařskou péči, hlavně na síť našich smluvních zdravotnických zařízení, kterých je přes 25 tisíc, časté jsou dotazy na
dlouhodobé pobyty v zahraničí nebo na nabídku preventivních

programů,“ vyjmenovává Elenka Mazurová a vedoucí vítkovické
pobočky Iva Staňková dodává, že osobně lidé vyřizují ještě změny osobních údajů nebo možnost registrace. „Lidé se ptají na programy a služby naší pojišťovny. Pokud se rozhodnou k nám přejít,
sepíšeme s nimi přihlášku. Tuto možnost mají podle zákona v průběhu prvního a třetího čtvrtletí,
tzn. v měsících leden až březen
a pak od července do září,“ vysvětluje Iva Staňková.
České
průmyslové
zdravotní pojišťovně důvěřuje už
1,2 milionu klientů. ČPZP se
snaží jejich důvěru nezklamat
a nabídnout jim vždy něco navíc. Aktuálně je to jediná zdravotní pojišťovna, která klienty
upozorňuje na blížící se termíny jejich preventivních prohlídek. Stačí, aby klient osobně
na pobočce nahlásil číslo svého mobilního telefonu, a začnou mu chodit SMS zprávy,
že nastal čas na preventivní
prohlídku u praktického lékaře,
u mužů na urologii a u žen na
gynekologii. Novinkou je připomenutí prohlídky u zubaře. „Snažíme se klienty v prevenci podporovat a tohle je jeden ze způsobů, jak se nám daří dostat klienty
k lékaři včas. Chodit na preventivní prohlídky se vyplácí,“ říká tisková mluvčí.

Aktivní Zengrovka                     
Soutěže, konference,
projekty

Střední průmyslová škola Ostrava-Vítkovice byla už podruhé vyhlášena Školou
doporučenou zaměstnavateli. „Spolupracujeme s řadou firem v regionu, které nám pomáhají nejen se zajišťováním exkurzí a souvislých praxí pro žáky, ale podporují školu
i materiálně,“ říká ředitel školy Tomáš Řeřáb a pokračuje: „V červnu jsme se zúčastnili konference Invest MORE Ostrava, kde
jsme navázali kontakty s dalšími firmami.
A zúčastnili jsme se také soutěže Navrhni
Tatru, kde jsme získali ocenění ve studentské kategorii. Každoročně se zúčastňujeme
rovněž soutěže Autodesk Academia Design.“ A aby žáci Zengrovky měli co nejlepší
podmínky pro výuku, chystá se vedení školy
v nejbližší době vybudovat učebnu virtuální
reality, a to z prostředků EU. „Tato unikátní
high-tech technologie umožní žákům realisticky zobrazit výuková témata, která dosud
znají pouze z výkladu učitele nebo obrázků. Laboratoř virtuální reality umožní učiteli
i žákům přímo ovládat děj promítaný na 3D
stereoskopické imersivní stěně. Zúčastnění si tak budou moci ve výuce prohlédnout
například lidské tělo, jednotlivé komponenty motorů, jadernou elektrárnu,“ pokračuje
ředitel. A díky prostředkům z EU bude mít
škola i novou laboratoř pro výuku fyziky,
elektrotechniky a chemie. Ale to zdaleka
není vše. Začátkem příštího roku vycestuje
dvacet žáků v rámci projektu Erasmus+ na
třítýdenní pobyt do Maďarska, kde budou
na praxi ve strojírenském podniku. Kromě
toho se škole podařilo získat finanční prostředky z projektu IROP na bezbariérovou

školu. „Kombinací plošin a výtahu chceme
zajistit bezbariérový přístup do objektu školy. A díky prostředkům zřizovatele můžeme
také odstranit vlhkost ze suterénních prostor školy, kde proběhne rozsáhlá sanace.

V tuto chvíli však pracujeme na projektu
celkové revitalizace školy, včetně výměny
oken, zateplení střech a opravy fasády.
Rádi bychom stihli školu opravit a dát ji
nový kabát k jejím stým narozeninám, které
oslaví v roce 2019,“ dodává Tomáš Řeřáb,
podle něhož je nejdůležitější, aby škola vychovávala a vzdělávala kvalitní techniky,
kteří budou úspěšní při dalším studiu i v zaměstnání. „Musím s radostí konstatovat, že
nám zřizovatel vyhověl a mohli jsme letos
navýšit počet přijímaných žáků. Podařilo se
tak přijmout 90 strojařů, 20 mechaniků seřizovačů a 12 obráběčů kovů!“

Zengrovka získala
nominaci na cenu
Studentské Thálie 2016!

Trojice studentů třídy 1. B SPŠ Ostrava-Vítkovice byla počátkem května pozvána
na slavnostní nominaci Studentské Thálie

do Prahy. Soutěž autorských tvarů s tématem Umění je svoboda a hranicí svobody
je odvaha v podání studentů uměleckých
i neuměleckých středních škol ČR zorganizovala Studentská Thálie ve spolupráci
s Divadlem Na Prádle. Jiří Sedlář, autor
scénáře, Radim Kaňák, kamera, a Jakub
Chromečka, střih, vytvořili se svými spolužáky hranou videohříčku s názvem Radek
aneb Tam, kde končí strach. Co chtěli svým
filmem říci? „Videosnímek vypráví o odvaze
utlačovaného chlapce Radka, který se v krizové situaci zastane oběti trestného činu.
Zároveň je zrazen svým nejlepším kamarádem, takže sám přijde k újmě. Hlavní hrdina
se vydává životní cestou dobra a překonává těžké zkušenosti. Člověk často stojí na
hraně rozhodnutí, které může být klíčovým
momentem pro další životní peripetie,“ řekli
o svém díle autoři. Budoucí strojaři, kteří zaujali svou přirozeností a technickým umem,
obstáli v silné konkurenci tvorby studentů
dalších uměleckých škol a gymnázií se ctí.
Zengrovští prvňáci ukázali, že umělecký
duch lze skloubit s technickým viděním bez
ohledu na studijní zaměření.
Dana Vicherková, třídní učitelka 1. B

Strojaři na Pustevnách

V polovině května se třídy 1. B a 1. D SPŠ
Ostrava-Vítkovice vypravily na školní výlet
na Pustevny v Beskydech, kde se rozdělily do dvou skupin podle naplánovaných
aktivit. Cílem první skupiny se stalo lezení
v Tarzánii, druhá se prošla k soše Radegasta a na vrchol Radhošť. Poděkování
patří spolku rodičů naší školy za finanční
podporu výletu.
Dana Vicherková a A. Modrovská
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Akční léto
ve Vítkovicích

V šimněte si!
V
Byla tu pouť plná smíchu a zábavy

Petropavlovská pouť, která se uskutečnila v sobotu 25. června, rozezněla náměstí Jiřího
z Poděbrad hudbou a smíchem, přivedla sem kolotoče i stánky prodejců a ještě víc rozpálila už tak parný letní den.				
Foto: Pavlína Nováčková

Děti z MŠ Kořenského vytvořily na pódiu
skvělou atmosféru a roztleskaly diváky.

Hlavní hvězdou dne byla Petra Černocká.

Chybět nemohli ani Vítkovští sokoli.

Školy z Vítkovic se do přípravy pouti zapojily
opravdu aktivně. Jednou z nich byla také ZŠ
Halasova.

Zajezdit si na in-line bruslích nebo se věnovat nejrůznějším jiným aktivitám můžete ve
sportovním areálu U Cementárny.

Lezecká stěna v sadu Jožky Jabůrkové je
ideální příležitostí, jak využít volný čas.

V pětadvaceti letech
pětadvacetinásobný mistr světa!

Narozeninový dárek v podobě osmi titulů mistra České republiky, desíti titulů vicemistra
ČR a dokonce i titul vicemistra Evropy si nadělil k narozeninám ostravský taneční klub
Akcent, který 1. září oslaví své pětadvacetiny! O tuto úžasnou bilanci se zasloužili všichni
tanečníci od mini až po dospělé, a to v disciplínách show, disco, modern a street dance i latino. Ale to zdaleka není vše! Za pětadvacet let nasbírali Akcenťáci neuvěřitelných
25 titulů mistrů světa! K tomu 26 titulů mistrů Evropy a 205 titulů mistrů České republiky!
A to je mistrovství světa 2016 teprve čeká…				
- hat -

Prázdniny plné zábavy

Ostrava v červenci uvítá hned několik festivalů. Festival v ulicích se
bude letos nově konat o víkendu, a to
8. až 9. července. Po něm se ve dnech
12. a 13. července pozornost soustředí
na Czech Music Crossroads a hned pak
– od 14 do 17. července – ožijí Dolní
Vítkovice festivalem Colours of Ostrava.
Foto: archiv Festivalu v ulicích
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Než se dostanou na lezeckou stěnu, mohou
děti trénovat na hracích prvcích, které se nacházejí kousek od ní...
Foto a text: Lenka Gulašiová
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