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Snímek Adolfa Horsinky připomíná rozsvícení vánočního stromu v roce 2014. Více o letošní
akci i mikulášské nadílce se dozvíte na straně 8.

Přání dětskýma očima

Vedení radnice městského obvodu Vítkovice pro velký úspěch z loňského roku opět
oslovilo prvňáčky vítkovické základní školy
a požádalo je o vytvoření návrhu oficiálního novoročního přání. PF 2017 nakonec
vytvořili společným dílem všichni prvňáčci. Za jejich snahu a nápaditost je odměnil
místostarosta Leoš Koláček čokoládovými
adventními kalendáři a naučnými hrami. PF
2017, jímž se symbolicky uzavírá starý rok
a začíná nový, zdobí osmou stranu zpravodaje. 			
- red Foto: archiv radnice

Vánoční zvyky a tradice

V úterý 13. prosince se od 17 hodin v Domě
u šraněk uskuteční přednáška grafičky a výtvarnice Lenky Kocierzové na téma Vánoční zvyky
a tradice na Ostravsku. Přijďte si v adventním čase
odpočinout a zavzpomínat na své mládí a dětství.
Připomeňte si zvyky tradičních Vánoc a jejich postupnou proměnu. Součástí přednášky bude také
výstava betlémů a historických vánočních dekorací. Všichni jste srdečně zváni. Vstup zdarma.
Romana Filipová

Nové ambulance

Vítkovická nemocnice rozšířila spektrum svých
služeb o ambulantní péči v oboru ortopedie a dermatovenerologie. Čerstvě zprovozněné ambulance zaměřené na diagnostiku i léčbu ortopedických
a kožních obtíží jsou k dispozici pacientům i bez
žádanky či doporučení jiného lékaře.

Otevřené dveře
zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava pořádá v sobotu 3. prosince od 8 do 12 hodin pro všechny zájemce z řad
potenciálních žáků, studentů a jejich rodičů den
otevřených dveří. Návštěvníci si mohou prohlédnout obě budovy školy. Více na straně 2.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva

V pondělí 19. prosince se bude v obřadní síni vítkovické radnice od 15 hodin konat poslední letošní
veřejné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice. Program zasedání, jehož součástí bude schválení rozpočtu obvodu na rok 2017,
bude zveřejněn obvyklým způsobem.
Petr Dlabal, starosta

Nepřehlédněte
Šikuláček

Ve středu 7. prosince od
14 do 16.30 hodin zveme
všechny rodiče a jejich děti
do Domu u šraněk na kreativní tvůrčí dílničku Šikuláček
aneb Vyrob si vlastní přáníčko a ozdobu na stromeček.
Odpoledne plné nápadů.

Silvestrovské
derby

Tradiční fotbalové silvestrovské derby
staré gardy Vítkovic a Baníku se odehraje v pátek 30. prosince 2016 od 15 hodin
na umělé trávě stadionu v Ostravě-Vítkovicích.

www.vitkovice.ostrava.cz

Darina Balková,
spolek Veteráni FC Vítkovice

Fan shop znovu otevřen!

Fanoušci MFKV mohou opět nakupovat ve fan shopu
v areálu městského stadionu. Otevřeno je od pondělí do
pátku od 12 do 18 hodin. O víkendech bude fan shop otevřen při zápasech na městském stadionu. Vítkovický fan
shop nabízí široký sortiment klubových a upomínkových
předmětů, značkové zboží – sportovní obuv, trička, dresy,
tepláky, mikiny, sportovní batohy a cestovní tašky. Kontakt: 737 024 163, e-mail: fanshopmfkv@seznam.cz.
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Vítání
občánků Otevřené dveře zdravotnické školy
V

dia získávají titul diplomovaný specialista.
Škola nabízí také příležitosti pro zájemce
o studium na střední škole. Po čtyřech letech denního studia ukončeného maturitou
se mohou žáci stát asistenty v laboratořích,
zaměstnanci zdravotnických ambulancí
a nemocnic či nutričními asistenty. Absolventi zdravotnického lycea pak mohou ve
studiu pokračovat na vyšší odborné škole
nebo si zvolit některou z vysokých škol se
zdravotnickým zaměřením.

Na radnici městského obvodu Vítkovice se 12. listopadu konalo tradiční vítání
občánků. V prostorách vítkovické radnice
se sešli rodiče, aby slavnostně uvítali své
narozené ratolesti. Starosta Petr Dlabal
popřál vše dobré jak dětem, tak rodičům.
V závěru příjemného dopoledne se rodiče
podepsali do pamětní knihy narození a starosta spolu s matrikářkou Milenou Pacnerovou předali rodičům drobné dárky, které
budou jim i dětem připomínat tento slavnostní den.
Milena Pacnerová

Pokračování ze strany 1

Dopravní podnik

Mediace
v naší škole

informuje

• Předvánoční posílení dopravy ve dnech
3., 4., 10., 11., 17. a 18. prosince se bude
týkat linek č. 4, 11, 12, 37, 40, 44, 54, 102,
104, 106 a 108.
• Výměna kolejí u zastávky Horymírova
dne 3. prosince povede k odklonění linek
č. 2 a 7 přes vítkovické nádraží. Náhradní
doprava zajištěna v úseku Zábřeh vodárna
– SPORT ARÉNA.
• Okružní jízdy historickou tramvají s čertem a Mikulášem jsou připraveny na 3. prosince.
• Druhý dodatek jízdního řádu ODIS bude
v prodeji od 5. prosince.
• O vánočních školních prázdninách, tedy
od 23. prosince do 2. ledna, nebudou vypravovány školní spoje a spoje v jízdním
řádu označené poznámkou „c“.
• Organizace vánoční a novoroční dopravy:
Pá	23. 12. 2016 – Provoz jako v pracovní
den.
So 24. 12. 2016 – Provoz jako v sobotu.
Ne	25. 12. 2016 – Provoz jako v neděli
s omezením dopravy do 8 hodin.
Po 26. 12. 2016 – Provoz jako v neděli.
Út	27. 12. 2016 – Provoz jako v pracovní
den.
St	28. 12. 2016 – Provoz jako v pracovní
den.
Čt	29. 12. 2016 – Provoz jako v pracovní
den.
Pá	30. 12. 2016 – Provoz jako v pracovní
den.
So 31. 12. 2016 – Provoz jako v sobotu.
Ne 1. 1. 2017 – Provoz jako v neděli
s omezením dopravy do 8 hodin.
Po	2. 1. 2017 – Provoz jako v pracovní
den.

Přijďte si prohlédnout místa, kam se běžně nedostanete. Víte, jak to vypadá v zadní
části lékárny, v odborné učebně nutričního
terapeuta nebo v laboratoři, kde vám vyrobí
rovnátka či „třetí zuby“?
Vyšší odborná škola se sídlem ve Vítkovicích nabízí pomaturitní studium oborů
dentální hygienistka, zubní technik, farmaceutický asistent, nutriční terapeut a všeobecná sestra. Toto vzdělávání je ukončeno
absolutoriem a studenti po třech letech stu-

Škola je místem, kde se protíná mnoho životních příběhů. Každý den se v ní potkávají
především učitelé a děti, ale do společného
prostoru přímo i nepřímo vstupují další postavy – rodiče, vrstevníci, sourozenci nebo
třeba i sousedé. Na malém prostoru se tak
střetávají odlišné názory, přístupy, hodnoty,
a to samozřejmě přináší i konflikty. Ty mohou být zjevné či skryté, individuální nebo
skupinové, ale vždy mají vliv na školní atmosféru, ovlivňují podmínky učení, zdraví
i mezilidské vztahy. Říká se, že konflikt je
koření života – to platí ovšem za předpokladu, že se lidé nakonec domluví. K tomu,
aby se domluvili, může posloužit právě mediace. Ta je jednou z osvědčených metod
řešení konfliktů. Mediátor je třetí, neutrální
osobou, která pomáhá účastníkům sporu
hledat společnou smírnou cestu formou
vzájemně přijatelné dohody.
ZŠ Šalounova patří mezi deset vybraných
škol v České republice, které se přihlásily
do projektu Mediace v naší škole a získaly
tak podporu pro zavedení školní mediace
jako nástroje prevence a řešení konfliktů.
Ve všech deseti školách je do projektu zapojeno vedení, učitelé i žáci. Dva učitelé
z každé školy absolvují plnohodnotný stohodinový výcvik v mediaci a průměrně devět dětí z druhého stupně se zúčastní bezmála padesátihodinového tréninku takzvaných peer neboli vrstevnických mediátorů
s následnou supervidovanou praxí. Vedení
i pedagogické sbory jsou podpořeny pravidelnou supervizí.
Projekt podporuje grant z Islandu, Lich-

tenštejnska a Norska prostřednictvím
Agentury pro sociální začleňování Úřadu
vlády ČR. Naše zkušenosti budou zapracovány do metodiky, která bude návodem pro
další školy.
Celý pedagogický sbor naší školy již absolvoval workshop na téma komunikace
a řešení konfliktů a seznámil se s tím, co
mediace ve škole obnáší a přináší. Ředitelka školy Libuše Hermannová se spolu
se zástupcem ředitele školy Jiřím Zineckerem v těchto podnětných workshopech
setkávají s vedením dalších škol. Mediačního výcviku se za školu účastní učitelky
Eva Nyklová a Hana Dostálová a osm dětí
z druhého stupně.
Více než polovinu mediačního výcviku už
máme úspěšně za sebou. Učíme se rovnoměrně vyslechnout každou z nesvářených
stran, pomoci jim formulovat vzájemné požadavky tak, aby byly jedné i druhé straně
srozumitelné, a podpořit obě strany v nalezení společně přijatelné dohody. Snad
nejtěžší je ustoupit z role soudce. Ve škole
jsme zvyklí neustále něco řešit a rozhodovat. Jako mediátoři nehledáme řešení, ale
pomáháme lidem, aby je dokázali nalézt
sami a mohli se nadále setkávat v prostředí
školy, kam společně docházejí.
Po ukončení vzdělávání nás od ledna čekají tři měsíce, během nichž budou do školy jezdit odborní mediátoři a pomáhat nám
zejména v tom, jak mediaci ve škole zavést
a udržet.
Libuše Hermannová,
ředitelka školy

Potravinová sbírka
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická se v říjnu aktivně zapojila do krajské sbírky potravinové
pomoci, která se konala při příležitosti
Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Sbírka je určena všem, kteří se ocitli
na hranici chudoby, lidem v azylových domech a osobám bez finančních prostředků.
Studenti vyšší odborné školy nasbírali celkem 509 kusů trvanlivých potravin
(rýže, těstoviny, knedlíky v prášku, suše-

2

Pavlína Gavlíková

né mléko, krupice, ovesné kaše, konzervy, sůl, cukr, koření, dětské výživy, pudinky), střední zdravotnická škola nashromáždila potravinovou pomoc o hmotnosti
170 kg, v hodnotě 7 873 korun.
Helena Balabánová, předsedkyně předsednictva Potravinové banky v Ostravě,
předala organizátorkám sbírky Renatě
Tylšarové a Renatě Křížové certifikát za
angažovanost a ocenila tak solidaritu
s potřebnými.
- gav -
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Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.
				
Robert Fulghum

					

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
je tady advent, blíží se Vánoce. Přál bych
si, aby se lidem podařilo trochu zpomalit,
zklidnit se, udělali si čas na své blízké i na
sebe. A aby k sobě navzájem byli laskaví a ohleduplní. Bohužel to však mnohdy
zejména v předvánočním shonu vypadá
jinak. Předvánoční období bývá hektické
zejména v obchodech, kde tlačenic a nepozornosti nakupujících často využívají
kapsáři. Buďme tedy pozorní, sledujme nejen svoje věci, ale všímejme si i toho, co se
děje kolem nás, abychom v případě potřeby mohli pomoci.
Honba za dárky se v posledních letech
stává alfou a omegou Vánoc. A někdy to
vypadá, že je lidé vybírají hlavně podle
ceny, čím dražší, tím lépe. Přitom nejsem
přesvědčen o tom, že nejdražší dárek je
ten nejskvělejší. Mnohem lepší je, když je
patrné, že jsme uvažovali o tom, čím obdarovanému udělat radost. Takové dárky
zůstávají v paměti dlouhá léta, jejich hodnota spočívá právě v tom, že dárce přesně
odhadl touhy a přání toho, pro koho dárek
pořizoval. My, dospělí, se často nechává-

me vést reklamami a kupujeme svým ratolestem bombastické hračky. A pak zjistíme,
že je nejrůznější počítačové hry a simulátory uzavírají do světa, v němž jsou naše
děti samy, bez přátel a bez spojení s realitou. Ano, dítě se stává obratnější při práci
s přístroji, které jsme mu pořídili, ale nerozvíjí se jeho fantazie ani jakékoliv nadání. Navíc se často zhoršuje například jeho
povědomí o nebezpečí a následcích, které
mohou nastat. Když v průběhu počítačové
hry hrdina upadne a všude se rozstříkne
krev, dítě zmáčkne tlačítko a hraje dál.
A má pocit, že všechno lze zvládnout. Když
se pak v životě dostane do nebezpečné situace, zakopne nebo spadne z kola,
je v šoku, že nic nejde vrátit zpět, že zranění bolí, omezuje ho. Prostě si myslím,
že pro celou rodinu je prospěšnější, když
se vydá na výlet, do přírody nebo si zasportovat. Ale stejně tak chápu, že přimět k tomu naše potomky je čím dál složitější…
Rozhodně nechci mentorovat. Naopak,
chci pozvat všechny obyvatele Vítkovic na
rozsvícení vánočního stromu, které organizuje komise kultury a které bude 2. prosince na náměstí Jiřího z Poděbrad provázet i mikulášská nadílka. Těšit se můžete

Jsme tady pro vás
V
osobním
životě by měl
člověk na konci roku zpomalit, v práci je to
však jiné. Většinou nabývá na
obrátkách, dokončuje se vše,
co je třeba. „Zaměstnanci úřadu
městského
obvodu,
kteří
i vzhledem k rozpočtovému hospodaření
musí
plnit své úkoly
plynule v průběhu celého roku,
málokdy v závěru roku řeší svoje pracovní resty. Ale často bývají v posledním týdnu roku zavaleni požadavky občanů, kteří svoje osobní záležitosti nechali na poslední chvíli, přestože hraničním
termínem pro ně je 31. prosinec. A tak se stává, že v závěrečných dnech roku k nám přibíhají lidé, aby si vyřídili stavební povolení, objednali sňatek, někomu chybí pas, jinému
propadl občanský průkaz… Je pak na našich zaměstnancích, aby jim pomohli, případně
poradili, kde si mohou potřebné dokumenty zařídit. Rovněž musí být pro všechny případy
neustále zajištěna havarijní služba. Úřad tedy bude v úředních dnech mezi svátky otevřen
a po svátečním víkendu bude 2. ledna 2017 opět k dispozici,“ říká starosta Petr Dlabal. - gl -

Kamerové systémy

Na začátku roku 2017 by měla společnost Ovanet ve vítkovických ulicích instalovat
tři nové kamery propojené s vítkovickou policejní stanicí, jedna nová kamera nahradí
stávající systém. „Chceme se soustředit nejen na bezpečnostní kamery, jejichž obraz sledují policisté ve služebně, ale také na rozšíření kamerových systémů u objektů
a ve společných prostorách domů. Jde o preventivní opatření, jímž chceme přispět ke
zlepšení bezpečnosti ve Vítkovicích,“ vysvětluje starosta Petr Dlabal.
- gl -

na
vystoupení
dětí z mateřských a základních škol obvodu
a další program,
k dispozici budou i stánky
s občerstvením.
Rozdělování nadílky, na níž se
společně s rodiči
finančně podílel
i úřad městského obvodu, budou dávat řád naši pracovníci, nadílka bude rozdávána oproti potvrzení
o zaplacení balíčku. Přijďte se podívat, jak
se na náměstí Jiřího z Poděbrad v souvislosti s letošními Vánocemi poprvé rozsvítí
vánoční strom, přijďte pobýt se sousedy
a známými a užít si příjemného vánočního
podvečera. Jste srdečně zváni!
Vám všem, obyvatelům Vítkovic i čtenářům zpravodaje, přeji šťastné Vánoce
a veselý vstup do nového roku plného
zdraví a úspěchů! Ať se nám všem ve Vítkovicích žije dobře a spokojeně!
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Zaměřeno na seniory

Senioři žijící v obvodu Vítkovice mají
poměrně dost možností k příjemnému
a smysluplnému trávení volného času.
„Mohou se zapojit do nejrůznějších činností
TJ Sokol Vítkovice nebo do aktivit našeho
klubu pro seniory, jehož členové se pravidelně scházejí v Domě u šraněk, případně
mohou navštěvovat nejrůznější akce pořádané úřadem městského obvodu, k nimž
patří i zájezdy, či místními školami a organizacemi. Podstatné je, aby se udržovali
v psychické i fyzické kondici, neuzavírali
se doma, a co nejčastěji komunikovali se
svým okolím,“ apeluje na dříve narozené
obyvatele Vítkovic starosta Petr Dlabal
a navrhuje například pravidelnou návštěvu
vítkovické knihovny, v níž si zájemci mohou třeba jen přečíst denní tisk a časopisy.
„Kromě toho knihovna nabízí množství programů pro dospělé, o nichž informujeme
i na stránkách našeho zpravodaje,“ dodává
s tím, že vedení úřadu se snaží vytvořit seniorům žijícím na území obvodu co nejlepší podmínky pro život. Sem patří například
spolupráce s městskou policií, sociálními
službami, nebo rekonstrukce směřující do
zkvalitňování bydlení ve Vítkovicích. „Zvlášť
v pokročilém věku je třeba klást důraz na
zdraví. O to ve Vítkovicích pečuje praktický
lékař pro dospělé, který navštěvuje zvlášť
starší občany i u nich doma, v případě
komplikací je na dosah Vítkovická nemocnice,“ pokračuje Petr Dlabal a dodává, že
pozornost vedení obvodu je zaměřena i na
občany žijící v domě s pečovatelskou službou. „Tady chceme co nejdříve zrealizovat
rekonstrukci, která by kromě jiného vyřešila stávající problémy s vytápěním objektu,“
uzavírá starosta.
- gl -
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Z
Zájem, chuť, nadšení

Kuchařská akademie
Ahol SŠ gastronomie, turismu a lázeňství připravila pro zájemce
z řad žáků základních škol z celé Ostravy celoroční kurz gastronomických dovedností. V kuchařské akademii se seznámí s přípravou pokrmů, čaje i míchaných nápojů, zdokonalí se ve stolování
a získají informace o používání bylinek a rovněž o tom, jak sestavit
menu. Setkání budou probíhat ve špičkově vybaveném Gastronomickém studiu Ahol pod vedením odborných učitelů a bonusem
bude i seznámení s osobnostmi v gastronomii. Účastníci kurzu
navštíví Clarion Congress Hotel, ParkInn Ostrava a v závěru
změří své dovednosti na Ahol Cap 2017, gastronomické soutěži v odborných dovednostech a znalostech s mezinárodní účastí
a porotou. Zájemci se mohou přihlásit na e-mail: dana.kowalska@
ahol.cz.

Podzimní dílničky
Workshop určený talentovaným kuchařům školy Ahol pokračoval Molekulární gastronomií, kde se nejprve teoreticky seznámili
s původem molekulární kuchyně, jejím významem a použitím v kuchyni. Popis technik pak spojili s praktickými ukázkami a za odborné pomoci Pavla Býčka, zástupce šéfkuchaře pražského hotelu
Alcron, připravovali zajímavé recepty: například uzeného pstruha
s křenovým krémem a okurkovým kaviárem, prach z oleje, špagety
z rybízu, jablečný štrúdl, který se velmi podobal amarounům z českého seriálu Návštěvníci. Cílem semináře bylo rozvíjet talent žáků
maturitního oboru kuchař, který nově škola nabízí ve své výukové
nabídce.
Záměrem projektu Ahol Talent 2016 je vyhledávání talentovaných žáků se zájmem o informační technologie a systematická
práce s nimi. Ve čtyřech vzdělávacích campech se žáci seznámili s novými technologiemi a samostatně vytvořili projekty pod
vedením erudovaných odborníků. Praktické výstupy prezentovali
16. listopadu na konferenci.
Školy Ahol realizují projekt Techno-emocionální gastronomie
a Ahol Talent 2016 s podporou dotačního programu statutárního
města Ostravy.

Ahol – dny otevřených dveří

DOD Ahol SOŠ, náměstí Jiřího z Poděbrad, Ostrava-Vítkovice:
8. prosince 2016 až 11. ledna 2017 od 15 do 18 hodin.
DOD Ahol SŠ gastronomie, Dušní 8, Ostrava-Vítkovice:
9. prosince 2016 až 20. ledna 2017 od 11 do 17 hodin.

Podzimní dílničky se
letos nesly v duchu
Vítkovických světýlek.
Děti z Mateřské školy
Erbenova si společně
se svými rodiči vyrobily na tuto akci krásné
lampionky. Následující dílničky vykouzlí
vánoční atmosféru, ke
které patří i nějaké to
překvapení.
Tereza Tkačíková

Halloween

V tělocvičně Halasova jsme se všichni sešli, v halloweenských
maskách na slavnost přišli. Tančilo se, soutěžilo, halloweenské
štronzo bylo. Nejlepší masky jsme odměnili, zelenomodrými koláčky, pařátky a jinými tajemnými lahůdkami se občerstvili. Pavoučky
z prapodivných lahví jsme odvážně tahali, do kuželů strašidelných
trefit se snažili. Bonbony na špejlích přenést pro mnohé těžké bylo,
netopýrka vyrobit si, to se všem podařilo.
Chvíle radosti, tance, napětí i překvapení
jsme si užívali, svátek dýní a strašidel jsme
parádně oslavili.
Pedagogický sbor ZŠ Halasova

A opět stověžatá matička Praha

Pro velký úspěch a zájem ze strany našich žáků z turistického
kroužku ZŠ Šalounova jsme v sobotu 12. listopadu absolvovali výlet do Prahy, a to v partičce osmi dětí a doprovodu dvou učitelek.
Tento nádherný výlet by se nemohl uskutečnit bez možnosti získání finančních prostředků z jiných zdrojů, poskytnutých Magistrátem
města Ostravy prostřednictvím nabídkové dotace.
Bohumila Nádvorníková

Velrybářská výprava

V sobotu 12. listopadu se děti z družiny ZŠ Halasova zúčastnily výlovu rybníka
Bezruč v Jistebníku. Počasí nám sice nepřálo, ale to nevadilo, protože jsme se
moc těšili na kapříky
a jiné rybky. Dobrou
náladu nám nezkazilo ani to, že jsme
se málem nedostali do vlaku. Tolik lidí jelo s námi na ryby.
Rybáři se činili a plnili velké kádě vánočními rybami. Velrybářská výprava se vydařila.
Pedagogický dozor družiny ZŠ Halasova
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U nás v Sokole

Tak byla nazvána akce pro členy oddílů Pobytu v přírodě ze sokolských jednot celé republiky. Již na jaře letošního roku se na naši
TJ Sokol Vítkovice obrátila Komise pobytu v přírodě České obce
sokolské, jmenovitě sestra Alice Eimová, která tlumočila přání
mnoha jednot tentokrát navštívit a poznat Ostravu.
To nás moc překvapilo a řekli jsme si nakonec – proč ne? Vždyť
naše Ostrava má tolik co nabídnout! A pak – už to přece dávno není
ta „černá Ostrava“ někde na okraji republiky, jak ji často nazývají
ti, co tu nikdy nebyli a z doslechu vědí, že tu máme samé šachty
a hutě.
Tak jsme dali hlavy dohromady a začali plánovat, co jim vše nabídneme a ukážeme. A do Prahy jsme dali vědět, že mohou přijet.
Jednalo se o třídenní víkendový pobyt i se spaním v naší sokolovně v Českém domě se zajištěním dvou snídaní a jedné večeře
pro všechny účastníky a samozřejmě třídenního průvodcovství po
pamětihodnostech Ostravy.
V pátek 30. září přijeli v odpoledních hodinách sokolové z 15 míst
naší republiky – z Kladna, Prahy, Mělníka, Úpice, Liberce, Brna,
i blízkého Valašského Meziříčí, Karviné a Nové Bělé. Přijelo 36 sokolů, z toho 9 dětí. Všichni si dovezli spacáky, karimatky, baterky,

tábornické vybavení. A chuť seznámit se s naší sokolovnou a Ostravou.
Hned první den v pátek je čekal po ubytování a večeři noční výstup na haldu Emu. Tam se všem líbilo, zvláště dětem. Ty byly
nadšeny večerním výplazem přes divoký porost s baterkou a vzájemným strašením. Bylo to velké dobrodružství. A pro dospělé byl
pohled na noční osvětlenou Ostravu úchvatný. Samozřejmě vše
za doprovodu našich dvou členů, starosty a náčelníka. Ti je pak
doprovázeli další tři dny.
V sobotu po snídani, kterou připravily členky našeho vzdělavatelského sboru, a po společném fotu před sokolovnou je čekala
dopolední túra s prohlídkou Dolní oblasti Vítkovic s vysokými pecemi s nástavbou Bolt Tower, Gongem a ústřednou. Cesta vedla
dále přes Karolinu, Stodolní, kolem Tyršova pomníku přes Černou
louku na Slezskoostravský hrad. Pak se všichni rychle přesunuli
kolem Ostravice přes most Miloše Sýkory na Masarykovo náměstí,
kde hledali, kde by se dalo něco sníst. Byl pokročilý čas, tak rychle
ještě po Sokolské kolem Nové radnice na tramvaj, která je zavezla
do Petřkovic na Landek a na zajištěnou dvouhodinovou prohlídku
jámy Anselm. A byl večer.
Po náročném dni plném dojmů je čekala večeře – výborná
zelňačka, kterou pro ně uvařila naše Anička Buroňová, dále jsme
nabízeli klobásy a jako zákusek koláče s kávou. Večer pokračoval
pro dospělé zábavou při kytaře, ale děti a značně unavení jedinci
se odebrali k spánku.
V neděli po snídani se výprava vydala na „tajný výlet“ – zavezli
jsme je do Poruby a aby si užili také přírody, prošli se od kolejí
VŠB porubským lesem po značkované cestě kolem Myslivny až
do staré Poruby k bludnému kameni a kolem sokolovny k zastávce
tramvají, odkud se vrátili zpět do Vítkovic.
A byl čas k rozloučení. Všichni se shodli na tom, že si o Ostravě
musí poopravit svůj názor. Někteří byli překvapeni, že je tak veliká
a plná zeleně, a hlavně, že jsou zde srdeční a obětaví lidé. K příjemnému pobytu jistě přispělo i slunečné počasí. Nás potěšilo, že
celá akce dopadla nad očekávání dobře a byli jsme rádi, že jsme
k tomu mohli přispět. 			
Anna Buroňová

Vítkovická světýlka
podeváté

Ve středu 2. listopadu uspořádala Mateřská škola Prokopa Velikého ve spolupráci
s kulturní komisí obvodu již podeváté lampionový průvod pod názvem Vítkovická
světýlka. Zakončen byl na Mírovém náměstí slavnostním ohňostrojem. I letos se
lampionový průvod i ohňostroj moc líbily
a už teď se těšíme na příští rok, kdy oslavíme desáté výročí této akce.
- sm -

Rozvoj polytechnického myšlení
Díky zaměstnaneckému grantu ArcelorMittal Ostrava ve výši 7 600 korun mohla Mateřská škola Prokopa
Veliké nakoupit stavebnice na podporu polytechnického vzdělávání
dětí. Jde o elektronické stavebnice
Boffin, které dětem umožňují sestavovat funkční projekty, jako je blikající světlo, kolotoč, létající talíř, auto
na ovládání apod. Tyto stavebnice
jsou velmi nápadité a probouzejí
u dětí chuť zkoumat a vymýšlet nové
cesty. Kromě toho máme i novou
stavebnici Lego Education, která učí
děti přenést sestavu z 2D formátu
do 3D formátu – učí je tím přemýšlet

a konstruovat podle připraveného
plánu. Všechny stavebnice jsme nejen dětem, ale i rodičům představili
v odpoledních dílnách, kde si různé
projekty mohli sestavit a vyzkoušet.
Rodiče se o vše velmi živě zajímali
a byli nadšeni, když viděli, jak jejich děti konstruktivní a technické
tvoření baví. Dokonce přislíbili, že
budou nadále své děti v tomto směru podporovat a rozvíjet. Tím se
nám podařilo splnit naše očekávání
a náš původní cíl, ukázat možnost, jak
dětem přiblížit techniku, mechaniku
a rozvíjet logické myšlení.
Kolektiv MŠ Prokopa Velikého

5

12 / 2016

V
V nihovna pro vás
K
Prosinec v knihovně
DOSPĚLÝM

● Příběh Romů
Výstavu dokumentující historii romské
minority v Evropě můžete navštívit do
30. prosince.
● Knížka ke krbu
Velká prodejní akce vyřazených knih potrvá do 30. prosince. Navštívit ji můžete
v době půjčování knih.
● Jarmark
Výstavku výrobků našich dětských čtenářů můžete v průběhu půjčovní doby spatřit
až do 23. prosince.
● Ostrava v kulisách
Se studenty Střední umělecké školy vytvoříme ve čtvrtek 1. prosince od 14 do
16 hodin kulisy ostravských památek.

DĚTEM
● Čerti nadělují
Zábavný program a nadílka jsou pro
všechny přihlášené děti připraveny na úterý 6. prosince od 15 do 16 hodin. Nutná registrace předem!
● Patchwork
Během půjčovní doby můžete od 7. do
21. prosince navštívit výstavu patchworkových výrobků paní Miroslavy Skuplíkové.

Otevírací doba: každou středu v době od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 16.30 hodin,
nebo po předchozí telefonické domluvě. Během vánočních svátků zavřeno.
1. prosince 14 až 16 hodin – klub seniorů – tvůrčí dílna
7. prosince 14 až 16.30 hodin – Šikuláček aneb Vyrob si vlastní přáníčko a ozdobu
na stromeček
8. prosince 14 až 16 hodin – klub seniorů – mikulášský bowling u Iny
(Jeremenkova 15)
13. prosince 17 hodin přednáška Vánoční zvyky a tradice na Ostravsku
14. prosince 9 až 16.30 hodin – výstava grafika/smalt Boba Rakušana
s názvem Moře mé milé
15. prosince 14 až 16 hodin – klub seniorů – vánoční posezení
21. prosince 9 až 16.30 hodin – výstava grafika/smalt Boba Rakušana
s názvem Moře mé milé
Vstup na všechny akce je zdarma.
Změna programu vyhrazena.
Připravujeme: V období ledna a února 2017 pro vás připravujeme novou výstavu děl
klientů neziskové organizace MENS SANA, o.p.s., která se od roku 1996 zabývá pomocí
a podporou lidí se zkušeností s duševním onemocněním, a nabízí jim kromě jiného prostor k sebevyjádření a podpoře při zvládání běžného života.
KONTAKTY:
Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice
Romana Filipová, tel. č.: 599 453 122,
mobil: 727 917 298
e-mail: rfilipova@vitkovice.ostrava.cz
www.vitkovice.ostrava.cz

Moře mé milé             

● Prima čtení s koulovačkou
Společné čtení vánočních příběhů i s pořádnou koulovačkou je připraveno na úterý
13. prosince od 14 do 15 hodin.
● Genealogie: Hledáme své předky
Nahlédněte s námi do tajemství svého
rodokmenu, a to ve středu 14. prosince od
13.15 do 14.30 hodin.
● Sovičky: Kouzlo Vánoc
Předvánoční čtení a povídání pro rodiče
s dětmi je naplánováno na pátek 16. prosince od 10 do 11 hodin.
● Předvánoční BOOKovka
Prožijte v knihovně tu pravou vánoční atmosféru při šálku teplého čaje, a to v úterý
20. prosince od 14 do 15 hodin.
● Kolik zbývá do Vánoc?
Splňte každý den jeden adventní úkol
a získáte odměnu. Úkoly budete plnit
během půjčovní doby ve dnech 19. až
23. prosince.
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V Domě u šraněk se 20. října konal křest básnické sbírky
vítkovického rodáka Libora Pavla a zároveň také vernisáž
autora grafik sbírky Moře mé milé – malíře a výtvarníka Boba
Rakušana z Prahy. Na čtyřicet spokojených hostů – včetně
obou místostarostů, Petra Kutěje a Leoše Koláčka, i několika
dalších vítkovických zastupitelů – si se zaujetím poslechlo autorské čtení z básnické sbírky Takový, jaký jsem v provedení
autora Libora Pavla, jeho dcery Jany a hosta Báry Mišíkové.
Poté všichni přítomní netradičně pokřtili autorovu básnickou prvotinu a posléze se nechali ovívat měkkými tóny
swingové hudby 30. a 40. let, kterou Libor Pavel s přítelem Janem Spisarem a zpěvačkou Janou Pavlovou
zdařilý hudebně-poetický večer příjemně zakončili. Společná autogramiáda obou autorů se stala definitivní tečkou za vším krásným tohoto večera. Výstava Boba Rakušana s názvem Moře mé milé pokračuje a je možno ji
zhlédnout až do konce prosince každou středu v době od
9 do 16.30 hodin v Domě u šraněk.
Libor Pavel

Máte staré fotky Hrabové?

Pomozte vytvořit publikaci! Ostravský obvod Hrabová oslaví v roce 2017 významné výročí první zmínky o této obci. Podle historiků připadá na tento rok 720. výročí prvního písemného dokladu o Hrabové (současný samostatný ostravský obvod je však ještě starší).
Při této příležitosti místní nadšenci plánují výstavu a publikaci zaměřenou na historii obce.
Proto prosí o spolupráci i lidi z okolí. Pokud máte staré fotografie, filmy, různá ocenění, písemnosti, třeba i kroje, herecké kostýmy, prostě cokoliv, co může připomenout více
než sedm století obce, dejte o nich vědět na adrese: historie@hrabova.eu. Sem můžete zasílat fotografie i kontakty pro osobní setkání, informace apod. Pro případné použití
v publikaci je třeba souhlas majitele historické upomínky.
Miroslav Houžvička
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Představujeme komise
Bytová komise
Bytová komise byla zřízena radou městského obvodu Vítkovice jako iniciativní a poradní orgán, který svá stanoviska a náměty
předkládá radě městského obvodu. Předsedou devítičlenné komise je Kamil Bednář. „Bytová komise se zabývá přidělováním nájemních bytů, sociálních bytů a míst v domově pro seniory, kontrolou plateb jednotlivých nájemníků, dodržováním domovního řádu
a všech ostatních podmínek, které jsou v nájemní smlouvě,“ popisuje náplň komise její předseda. „V loňském roce bylo zavedeno
přísnější kritérium pro podávání žádostí na byty. Zájemci o bydlení
musejí předložit nejenom potvrzení o bezdlužnosti vůči vítkovickému úřadu, ale také potvrzení o bezdlužnosti vůči Magistrátu města
Ostravy a ostatním ostravským organizacím, které poskytuji služby
spojené s bydlením, jako jsou odpady, energie a další. Kromě toho
uzavíráme s nájemníky našich bytů smlouvy vždy jen na jeden rok.
V případě, že řádně platí nájem a o byt řádně pečují, prodlužujeme nájemní smlouvu o další rok. Pokud však nájemce jakýmkoli
způsobem poničí v bytě majetek obvodu, ale je ochoten vše na
své náklady opravit, nebo se stane, že nezaplatí některý nájem
a je ochoten přistoupit na splátkový kalendář, prodlužujeme
smlouvu, ale jen na kratší dobu, například o půl roku. Neplatičům,
kteří během roku nezaplatí více nájmů a nejsou ochotni splácet,
smlouvu neprodloužíme. Ti pak hledají azyl v ubytovnách, které
jsou bohužel i v naší městské části. A mohou být kdekoli, kde si
majitelé mohou odkoupit nemovitost. Do té pak stěhují problémové lidi. Když jich do těchto nemovitostí sestěhují více, je najednou
celá ulice vzhůru nohama. Během pár týdnů nám lidé hlásí škody
na svém majetku, poničená auta nebo budovy, narušování nočního klidu a další. A my pak čelíme tlaku obyvatel Vítkovic i členů
zastupitelstva, že se touto situací nezabýváme. Ale není v našich
silách toto ovlivnit, pokud vláda neschválí zákon, který nedovolí,
aby sociálně slabí žádali o dávky na zaplacení bytu, kde po nich
majitel vyžaduje například 120 korun za metr čtvereční, přičemž
městský byt ve stejné lokalitě stojí 55 korun za metr čtvereční. Zatímco slušní lidé platí třeba pětitisícové nájemné, jejich sousedé
v ubytovnách platí dvanáct i patnáct tisíc, ale ze sociálních dávek.
Jenže ve vládě se stále nic neděje a obchodování s ubytovnami
se rozšiřuje dál.“
Bytová komise zhruba před pěti lety přišla s tím, že by každý dům mohl mít svého domovníka. Jak se daří v této oblasti?
„V některých domech to funguje, v jiných ne. V minulosti si vybírali
domovníka sami nájemníci domu, ale po získaných zkušenostech
jsme se rozhodli, že domovníka bude vybírat bytový odbor úřadu.
Musí jít o schopného, komunikativního člověka, který má o práci
zájem, je schopen operativní komunikace s úřadem pomocí mobilního telefonu a nebo e-mailu. Když domovník zjistí závadu nebo
mu ji oznámí někdo ze spolubydlících, měl by ji okamžitě nahlásit,
ať to nehlásí každý nájemník zvlášť. Domovníkům nabízíme slevu
na nájemném za služby, které vykonává. A jsme rádi, že v některých domech to opravdu funguje a věříme, že postupně se nám
podaří tento systém zavést ve většině našich domů.“
- hal -

Senior linky
První ze 66 nových Senior linek z projektu financovaného
Ministerstvem vnitra ČR za spoluúčasti města Ostravy již plní
svou úlohu. Projekt spočívající v zavedení nouzových tlačítek
v bytech seniorů a zdravotně či tělesně hendikepovaných osob
běží již více než šest let. Za toto období byla tlačítka Senior linky aktivována v bezmála 1 200 případech. Ve zhruba 150 událostech šlo o zdravotní komplikace, které osobu ohrožovaly na
zdraví či životě. V šesti případech bylo potřeba přivolat Policii ČR
z důvodu pohybu podezřelé osoby.

Počet dopadených narůstá

V městské části Vítkovice bylo od 1. ledna do 11. listopadu strážníky nalezeno 17 hledaných či pohřešovaných osob. Celkově se
hlídkám městské policie povedlo v Ostravě objevit 275 hledaných
či pohřešovaných osob. Za stejné období loňského roku to bylo
221 osob.

Vítkovické fotbalistky uspěly

Hned čtyři hráčky MFK Vítkovice se v termínu od 11. do 13. listopadu zúčastnily reprezentačního výběru ČR v kategorii WU-14
ve Slaném, kde byly nominovány v rámci výběru Moravy. Zde
o víkendu sehrály dvě utkání se stejně starými hráčkami z výběru
Čech. Hned v prvním utkání byla patrná převaha moravských hráček, které v sychravém počasí na hřišti dominovaly a jasně zvítězily v poměru 4:1. Druhý zápas již nabídl herně vyrovnanější utkání,
ale i zde nakonec rozhodla větší fotbalovost moravských hráček,
které utkání vyhrály 3:0. Na obou vítězstvích moravského celku se
aktivně podílely všechny naše hráčky Nela Škanderová, Irma Ceremugová, Dominika Huvarová a Natálie Žárská. Dívčí fotbalový
víkend ve Slaném jasně ukázal, že investovat čas a podporu do
výchovy mladých fotbalistek má velký smysl!

Fotbalové turnaje vítkovických přípravek
V sobotu 12. listopadu se do sportovní haly v Ostravě-Dubině
sjelo zhruba dvacet fotbalových týmů na turnaj Vítek Cup, který již
tradičně pořádal MFK Vítkovice. Od osmé hodiny ranní až do večera zde mladší přípravka bojovala v Autohity Cup, starší přípravka
v Charitas Cup a dívčí tým v Ladies´ Cup a poháry těchto turnajů.
				

www.mfkv.cz

V SILOE jste vítáni

Přijďte mezi nás a zapojte se jako dobrovolník ve středisku Slezské diakonie SILOE Ostrava, které poskytuje sociální služby pro
seniory s poruchami paměti v nově zrekonstruované budově v Ostravě-Nové Vsi. Každý úsměv, chvilka věnovaná společné procházce nebo povídání si je velkým darem. Můžeme vám nabídnout
přátelské a profesionální prostředí, možnost získání dovedností
pro pracovní uplatnění a hlavně smysluplně strávený čas s lidmi,
kteří to ocení a potřebují. Těšíme se na vás! V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátora dobrovolnictví na tel. č.: 731 130 175
nebo e-mailem: d.c@slezskadiakonie.cz.
Petra Šuláková
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Klidné a pohodové prožití vánočních
svátků, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v novém roce přejí prvňáčci a vedení
radnice městského obvodu Vítkovice.

Taneční revue

Rozzářené Vítkovice

KNÍŽKA KE KRBU
Do 30. prosince si můžete ve vítkovické
Mlha, sychravo, případně déšť nebo těžké vločky
knihovně
vybrat knížku z velkého výprodeje
tajícího sněhu. Přesně takové počasí mají čtenáři rádi!
vyřazených
knih.
Přijďte od 1. do 30.
12. 2016 do vítkovické knihovny,
vybrat si knížku z velkého výprodeje vyřazených knih.
Máme krváky, romantiku i pohádky. A když oheň
v krbu vyhasne, budete mít vždy čím znovu zatopit 
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Procházka adventními ulicemi obvodu,
jejichž atmosféru dotváří světelná vánoční
výzdoba, je určitě nezapomenutelným romantickým zážitkem. Investice do toho, aby
Vítkovice byly opravdu rozzářené a jejich
osvětlení přitom bylo energeticky nenáročné, se opravdu vyplatila. „K obnově světelné vánoční výzdoby ulic jsme se rozhodli
v roce 2015. Jsem přesvědčen, že obyvatelé i návštěvníci obvodu toto vylepšení ocenili už loni,“ konstatuje starosta Petr Dlabal
a podotýká, že Vítkovice se vánočně rozsvítí
opět počátkem prosince, a to na obvyklých
hlavních trasách – Mírové náměstí, náměstí
Jiřího z Poděbrad a ulice Ruská, Jeremenkova, Halasova a Lidická.
- gl -

TJ Sokol Vítkovice, oddíl TK Akcent
Ostrava, zve širokou veřejnost v úterý
13. prosince od 16.30 hodin na taneční
revue Strom života – životní příběh o 25
letech tohoto úspěšného ostravského
tanečního klubu. Akce se koná v Domě
kultury města Ostravy. Předprodej vstupenek od 5. prosince v klubu Akcent,
Hasičská 49, Ostrava-Hrabůvka (bývalé
kino Vítek), a to vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 15.30 do 18.30 hodin.
www.akcent-ostrava.cz.

Mikulášská na autoburze
Mikulášská nadílka s čertíkem
i andělem je pro
děti
připravena
v neděli 4. prosince od 9 hodin na
vítkovické autoburze nad Místeckou
ulicí. Děti čeká
zdobení stromečku, Ježíškova pošta i odměny za písničku.
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