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Radnici zdobí nový znak i pamětní deska

V pondělí 12. září byla na průčelí vítkovické radnice odhalena pamětní deska věnovaná Paulu Kupelwieserovi, generálnímu řediteli Vítkovických železáren v letech 1876 až 1893. Spolu s ní byl odhalen
také nový znak Vítkovic, jenž s pamětní deskou designově koresponduje. Zatímco deska je počinem
statutárního města Ostravy, jehož zástupci se slavnostního aktu zúčastnili, nový znak Vítkovic byl vytvořen na náklady Úřadu městského obvodu Vítkovice. V tomto případě šlo o investici ve výši zhruba
70 tisíc korun. „Šlo nám o to, aby průčelí budovy působilo důstojně, proto jsme se rozhodli oba výrazné
prvky u vstupu do radnice sjednotit,“ komentuje starosta Petr Dlabal a podotýká, že na původním smaltovaném znaku už byly patrné stopy času. Více informací naleznete na straně 5.
Foto: Jiří Zerzoň

Vítali jsme prvňáčky

V první školní den navštěvují radní městského
obvodu Vítkovice už tradičně základní školy, aby
přivítali žáky prvních tříd. Autorem fotoreportáže
z vítání prvňáčků, kterou přinášíme na straně 8,
je Karol Hercík.

Lidická s novým povrchem

Ve dnech 12. až 20. září byla v úseku mezi křižovatkou s ulicí Erbenovou po křižovatku s ulicí
Zengrovou uzavřena ulice Lidická. V době uzavírky společnost HOCHTIEF CZ, jež ve Vítkovicích
rekonstruovala kanalizaci, dokončila definitivní
povrch vozovky.

Zažeňte nudu U Cementárny!

Už dva roky může široká veřejnost zdarma využívat in-line park U Cementárny, který nemá v naší
zemi obdoby. Areál v hodnotě zhruba 42 milionů
korun byl postaven díky projektu Integrovaného
plánu rozvoje města (IPRM) Budoucnost Vítkovic,
většinu částky pokryla dotace Evropské unie. Multifunkční areál se stal velmi brzy oblíbeným místem začínajících bruslařů i profesionálních borců.
V červenci zde měli například soustředění rychlobruslaři a 24. září se areál zaplnil koloběžkáři, pro
které tým Bokolobka připravil koloběžkové závody. 		
Pokračování na straně 2

Nepřehlédněte
Volby se blíží

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 7. října od 14 do 22 hodin a v sobotu
8. října od 8 do 14 hodin. Bližší informace naleznete například na webových
stránkách obvodu nebo v zářijovém vydání zpravodaje.

www.vitkovice.ostrava.cz

Zřícení řetězového mostu

Od 5. října do 27. listopadu můžete v Ostravském muzeu navštívit výstavu věnovanou
zřícení řetězového mostu, jenž stával na místě
dnešního Sýkorova mostu přes řeku Ostravici.
Události, k níž došlo 15. září 1886, jsou věnovány zprávy z dobového tisku i fotografie, výstava
je doplněna informacemi o řetězových mostech
a různými zajímavými detaily.

Vítkovická drakiáda

Komise sportovní a komise školství
a kultury spojily své síly a pořádají
drakiádu, která se uskuteční 8. října
v době od 14 do 17 hodin na městském
stadionu. Děti se na akci musejí dostavit s drakem a v doprovodu rodičů. Pro
malé vládce draků budou připraveny
i různé atrakce.
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Zažeňte
nudu U Cementárny!
V
Pokračování ze strany 1

V areálu jsou hned tři in-line dráhy,
ale své místo zde mají i rodiče s dětmi
a milovníci míčových sportů. Kromě in-line drah, několika travnatých hřišť po okraji
a multifunkčního hřiště je zde totiž velmi
nápaditě vybavené dětské hřiště. Oplocený herní areál nabízí nejmenším dětem pod
dozorem rodičů, učitelů či vychovatelů pís-

koviště, houpačky, prolézačky, skluzavky,
lanovku, trampolínu a dobrodružnou cestičku areálem. U dětského hřiště lze zakoupit
i malé občerstvení.
Sportovní areál U Cementárny je od jara
do podzimu volně přístupný od 9 do 21 hodin a neplatí se zde žádné vstupné ani jiné
poplatky. V případě nepříznivého počasí se
však může stát, že areál nebude otevřen.
To lze zjistit na webových stránkách www.
sareza.cz nebo u správce. V zimním období je areál uzavřen. Komu tato otevírací
doba nevyhovuje, může využít in-line dráhu
vyvedenou mimo oplocený areál, kde žádné časové omezení není.
Sportovní areál U Cementárny (In-line
Park), tel. č.: 727 805 870.
Doprava: tramvajemi číslo 7, 11, 17, 18,
zastávka Ferona.

ADRA ve Vítkovické
nemocnici

Dobrovolníci centra ADRA zpříjemnili ve
spolupráci s organizací Celé Česko čte dětem poslední prázdninový den malým pacientům ve Vítkovické nemocnici. Zábavné
akce pro děti se konají v dětských odděleních ostravských nemocnic pravidelně.
Někteří dobrovolníci se však malým pacientům věnují individuálně a podle jejich
aktuálního zdravotního stavu. Společně si
hrají, povídají, zpívají nebo čtou. A to vše
bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnické centrum ADRA hledá nové dobrovolníky, kteří mají chuť věnovat třeba jen hodinu týdně potřebným dětem nebo seniorům.
Zájemci se mohou hlásit v sídle organizace
na Jiráskově náměstí 4, na e-mailu zuzana.
kuperova@adra.cz nebo prostřednictvím
tel. č.: 605 784 584.

Vítkovický Motýlek roztahuje svá křídla…
„Uč tomu, čemu třeba učit, ale tak, že se
žák sám o věc pokouší,“ hlásal už Jan Amos
Komenský. A mnozí mu dávají za pravdu
i dnes. I proto vzniká v posledních letech
čím dál více alternativních mateřských
i základních škol. A svou první soukromou
alternativní školičkou se mohou pochlubit
i Vítkovice. Školku Motýlek založila v červnu letošního roku Petra Doleželová v rodinném domě v ulici Maixnerově 11.

Zahrada domu o výměře zhruba 550 m2²
poskytuje dětem vše, co ke hře potřebují –
velké pískoviště, přírodní chodníčky, bahniště, kopec hlíny, hrací plochu, množství
úkrytů, stromy, rostliny i místo k odpočinku. „S dětmi jsme na zahradě nebo venku
v parcích takřka denně. Pokud nám to počasí dovolí, na zahradě si nejen hrajeme,
ale i jíme a spíme. Tíhnu k lesním školkám,
takže se snažím s dětmi být venku co nejvíce. V dnešní době mají lidé zažito, že na
jaře na děti venku zbytečně moc působí
alergeny, v létě je moc vedro a pálí sluníčko, na podzim jsou plískanice a v zimě
je moc chladno na to, aby se chodilo ven.
A děti sedí zavřené v pokojích a přicházejí
o oblíbené procházky v bahně, o brouzdání
v potoku, stavění bunkrů nebo sněhuláků,
válení sudů a běhání po lese. Takže pokud
nás neomezuje smog, chodíme ven opravdu denně. Když ne na zahradu, tak do blízkého parku domova Sluníčko, do parku Jožky Jabůrkové, ale jsme schopni se s dětmi
dopravit městskou hromadnou dopravou
i do Bělského lesa nebo Komenského
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sadů,“ vysvětluje majitelka školičky Motýlek Petra Doleželová, podle jejíchž slov
je důležité i to, že děti nejsou převáženy
z bodu A do bodu B, ale musejí se tam dopravit společně pěšky nebo MHD. „To vše
přispívá k socializaci dětí, vnímají nejrůznější podněty, ptají se, poznávají novinky.
Mnohé děti, byť žijí v Ostravě, nikdy nejely
tramvají.“
Školička Motýlek je umístěna v přízemí
rodinného domu, který je součástí vilové
čtvrti poblíž zastávky Ředitelství Vítkovic.
Děti zde mají k dispozici tři pokoje, kuchyňku s jídelním stolem, sociální zařízení
a šatnu. Menší modrý pokoj slouží pro ranní
jógu a odpolední odpočinek a příležitostné
hraní na hracím koberci. Knihy a kytara vypovídají o tom, že děti usínají u pohádek
a písniček. Ve velkém prosluněném pokoji
s odpočívacím koutkem, sedačkou, stolečky a židličkami je herna inspirovaná Montessori pedagogikou se spoustou knížek
a smyslových her, nechybí ale ani takzvaný
čači koutek pro malé slečny. „Jednoznačně
inklinuji k chytrým hračkám, nejlépe dřevěným, které děti motivují k rozvoji fantazie,
grafomotoriky i dalších smyslů. Klasických
plastových hraček tady moc nemáme,“ poznamenává Petra Doleželová.
Kuchyňka je malá, ale praktická. Vše potřebné je tu na dosah a děti tak mohou spolupracovat například při chystání svačinek
a učí se tak samoobsluze. „Každé dítko si
vyrobilo i své vlastní prostírání, aby se tu
cítilo více jako doma,“ pokračuje paní Doleželová, která sama zajišťuje i stravování
dětí. „Obě naše děti, syn i dcera, které jsou
součástí školičky, trpí potravinovými alergiemi, což byl i jeden z problémů ve chvíli, kdy jsem je chtěla dát do běžné školky.
Vařím proto bez lepku, vajec a mléka, což
jsou největší alergeny. Pokud však rodič
chce, snídaně a svačinky mohu připravit
z klasických surovin, oběd je však jednotný pro všechny.“ A co je cílem této alternativní školičky? „Školka je určena pro děti
od tří let, případně i děti s potravinovými
alergiemi, jejichž rodiče chtějí dát průchod
kreativitě a samostatnému rozvoji dítěte.

Respektujeme osobnost dítěte a řídíme se
jeho potřebami, nenutíme ho do ničeho,
naopak mu pomáháme ve zdravém rozvoji
a seberealizaci. Ale zároveň nejsme liberální školkou, máme svá pravidla, která děti
musejí respektovat. Například jíst v určitou
dobu, odpočívat po obědě a vyhýbat se
nebezpečným situacím, neubližovat ostatním.“

Vznik alternativní soukromé školičky
Motýlek však nebyl vůbec jednoduchý, což
potvrzuje i místostarosta Leoš Koláček.
„Paní Doleželová se samozřejmě na nás
obrátila ještě před vznikem školičky a její
plány byly velkolepé. Když jsem však viděl
dům ještě před jeho úpravami, nevěřil jsem,
že zde školička za pár týdnů bude. A byl
jsem mile překvapen, s jakou houževnatostí a pílí se majitelka Motýlka do všeho pustila a jak to zvládla. Za podpory svého muže
zcela přestavěla přízemí domu a úpravami
prošla i zahrada. Věřím, že si tato první
alternativní vítkovická školička najde své
příznivce stejně, jako si je našly soukromé
školy, které zde máme. Je to další služba
zaměřená na rodiče a jejich děti, kterou je
nutné podporovat. Kromě toho je fajn, když
rodiče mají možnost vybrat si z různých
typů mateřských škol,“ dodal místostarosta
Koláček. Školička je otevřena v pracovních
dnech denně od 7 do 16 hodin a v případě, že je volná kapacita, je možné sem děti
umisťovat i jen na některé konkrétní dny.
Více na www.motylek.net.
Lenka Hatlapatková
Foto: archiv Motýlek
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Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.
								
			

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
velice často se při diskusi s občany obvodu dozvídám, že opravdu pečlivě čtou
náš zpravodaj, aby se o dění v obvodu
dozvěděli co nejvíce. Těší mě, že oceňují šíři informací i kvalitu jejich zpracování,
a rád odpovídám na dotazy, které mnohdy
směřují i k tomu, co si lidé na stránkách
zpravodaje přečetli. Reagují i na téma,
jemuž se v poslední době věnujeme poměrně často. Podle statistik Vítkovice patří
k nejbezpečnějším ostravským obvodům,
přesto se však obyvatelé některých lokalit necítí bezpečně. Jde o ulice Erbenovu, Obránců míru, Zengrovu a Tavičskou,
kde majitelé a obyvatelé domů upozorňují
na nestandardní soužití se sociálně nepřizpůsobivými osobami, které jim svých
chováním znepříjemňují život. Musím říct,
že této situaci se věnujeme bez přestání.
Před prázdninami jsem se v úvodníku zmiňoval o tom, že bych byl nerad, kdyby se
dále stupňovalo napětí, jež je v souvislosti
s nepřizpůsobivými obyvateli Vítkovic občas
i cíleně rozdmýcháváno, a apeloval jsem na
to, abychom společně hledali řešení v rám-

Nohejbalový turnaj

Další nohejbalové klání se uskutečnilo 9. září na hřišti SSK házená. Týmy
se sešly v bojové, ale přátelské náladě
a přes panující vedro se s vervou pustily
do sportovního zápolení. Na konci dne
byli všichni unaveni, ale spokojeni, přestože si ceny pro vítěze odnesly opět pouze tři vítězné týmy.
- nov -

Asistenti
prevence
kriminality
Nejen ve vyloučených ostravských lokalitách, ale také v okolí ubytoven pro sociálně znevýhodněné občany lze nyní potkávat smíšené hlídky asistentů prevence
kriminality a strážníků městské policie. Ty
se kromě jiných částí Ostravy zaměřují
i na Vítkovice.
Narušování občanského soužití, problematika záškoláctví, volný pohyb psů
či vyhledávání odhozených injekčních
stříkaček, to je pouze krátký výčet aktivit,
jimiž se asistenti prevence kriminality či
smíšené hlídky asistentů a strážníků zabývají. Nedílnou součástí práce asistentů
prevence kriminality je také neustálé detailní seznamování se s místními poměry,
účastní se i pravidelných setkání v tzv.
policejních buňkách, kde jsou probírány aktuální problémy daných městských
částí.

ci zákona, jímž se musí řídit nejen radnice,
ale i jednotliví občané. V žádném případě
nepodceňuji složitost a náročnost situace,
vím, co se v částech obvodu, kde vznikly
ubytovny, děje. Ale nemohu respektovat
řešení, které nemá co do činění se zákonem. Nemůžeme v noci po ulicích sbírat
skotačící děti a odvážet je do ústavů, jak
někteří jedinci navrhují, nemůžeme zakázat
vycházení z domu po 22. hodině, nemůžeme realizovat ani jiná emotivní řešení, jimiž
se některé osoby ohánějí a tvrdí, že ony by
je zavedly, ony by si poradily. Nezavedly.
A pokud by se o to pokusily, o čemž pochybuji, musely by se zodpovídat z porušení
zákona. Bohužel, tyto často populistické
výkřiky a nereálné návrhy ještě více rozviřují napjatou atmosféru bez toho, že by
nabízely jakékoliv přijatelné a efektivní řešení. Dá se říct, že je pohodlnější hlasitě křičet, že „za všechno může radnice“, než se
trpělivě a účelně snažit najít cestu ke změně. Vedení vítkovického úřadu se o to snaží
neustále. Apelujeme na naše zákonodárce,
jednáme s vedením města, s městskou policií, která stále více využívá služeb asistentů
prevence kriminality, i s Policií ČR. Iniciovali
jsme schůzky s majiteli objektů, v nichž jsou
problematické osoby ubytovány, abychom

Uzavírky

V souvislosti s rekonstrukcí tramvajové
zastávky Palkovského, která byla zahájena
12. září a potrvá až do 31. října, je uzavřena
místní komunikace Palkovského v úseku
mezi ulicemi Svatoplukovou a Krokovou.
Objížďka směrem k Plzeňské je vedena
ulicemi Svatoplukovou, Dolní a Krokovou,
v opačném směru ulicemi Krokovou, Dolní
a Ruskou.
Uzavřena, a to do 31. října, je rovněž

Seneca

se s nimi dohodli na
způsobu
zklidnění
daného stavu. Hledáme řešení i prostřednictvím občanského
sdružení
Centrom,
které poskytuje služby v sociální oblasti
a jehož cílovou skupinou jsou jednotlivci
a rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených, převážně romských komunitách, a nově jsme navázali
spolupráci i s romskými asociacemi, s nimiž
jednáme zejména o udržování klidu a pořádku ve vítkovických ulicích. Neskládáme
ruce v klín. O to víc mě mrzí nekonstruktivní
přístup některých jedinců, jejichž agresivní
a arogantní přístup svědčí spíš o tom, že jim
jde více o vlastní zviditelnění a prospěch,
než o změnu k lepšímu ve prospěch celku.
Netvrdím, že ke změně může dojít ze dne
na den a že nalézt takovou cestu je jednoduché, nebo vůbec reálné. Ale měli bychom
se o to znovu a znovu pokoušet, a to všemi
dostupnými prostředky, bez agresivity i nereálných příslibů.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

ulice Mečnikovova mezi ulicemi Ruskou
a Svatoplukovou. Objížďky jsou vedeny
ulicí Pasteurovou a na ni navazujícími ulicemi Maixnerovou a Syllabovou. Ze směru
od ulice Palkovského je umožněn vjezd na
ulici Svatoplukovu.
Pavla Čermáková,
odbor výstavby, životního prostředí
a vodního hospodářství,
silniční správní úřad, životní prostředí

Vítkovice plné změn

V budově Mateřské školy Prokopa Velikého
byla o prázdninách vyměněna okna a zrekonstruováno topení.

Parkoviště naproti Domu u šraněk po rekonstrukci poskytne více prostoru k parkování, komfortnější bude i vjezd na parkovací plochu s upraveným povrchem.
- gl -
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Vítkovická
nemocnice má nového ředitele
V
Vítkovická nemocnice má od 1. srpna nové
vedení. Předsedou jejího představenstva se
stal Petr Kovařík, který
od roku 2010 působil
jako ředitel nemocnice
v Karviné-Ráji, jejíž
součástí je pobočka
v Orlové. Později mu
byla Moravskoslezským krajem přidělena
také Nemocnice s poliklinikou v Havířově.
Petr Kovařík působil rovněž jako ředitel
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra
ČR a dva roky ve funkci ekonomického náměstka Masarykova onkologického ústavu.
Dosud jste vedl nedaleké nemocnice
v Karviné, Havířově a Orlové. Je rozdíl
řídit krajské a soukromé zařízení?
Každá nemocnice je z mého pohledu
„živý organismus“, který se neustále vyvíjí,
mění a musí reagovat na okolní prostředí.
Ať už se jedná o personalistiku, technické vybavení, pacienty a provoz. To vše je
třeba řešit v každé nemocnici bez ohledu
na vlastníka a velikost nemocnice. Jako
velkou výhodu nyní vnímám to, že v soukromé nemocnici lze některé záležitosti
a požadavky vyřešit mnohem rychleji.
Je podle vás výhodnější, když nemocnici vede ekonom, či lékař?
Zeptáte-li se ředitele-lékaře, jistě odpoví,

že lepší je být lékařem.
Pokud stejnou otázku
položíte
řediteli-ekonomovi, tak s největší
pravděpodobností odpoví, že ekonom. Osobně si však myslím, že
nemocnici by měl vést
člověk s ekonomickým
vzděláním. V současné
době je obrovský tlak
na ekonomické výsledky
nemocnic, na neustálé
zvyšování platu zaměstnanců. Jsou přísné požadavky na personální
a technické vybavení nemocnic, ošetřovatelské standardy a spoustu dalších a dalších „nutných“ procesů,
bez nichž nemůže nemocnice fungovat.
Samozřejmě že pacient by měl být vždy
na prvním místě, ale je třeba se zabývat
i vynaloženými náklady, protože dávno neplatí, že zdravotní péče je „zadarmo“, přestože někteří pacienti si to stále ještě myslí
a podle toho se i tak ke svému zdraví chovají.
Co Vítkovickou nemocnici v dohledné
době čeká?
Nyní dokončujeme projekty a akce, které
byly rozjednány mou předchůdkyní. Určité myšlenky a nápady v hlavě mám, ale
vše je třeba nejprve důkladně zanalyzovat

a projednat s vlastníkem nemocnice, podívat
se na ekonomickou stránku těchto vizí, na
jejich přínos pro nemocnici a pro pacienty,
a pak teprve uvažovat, zda se do nich pustit,
či nikoliv. Je nutné snažit se o to, aby pacienti u nás byli spokojeni nejen s kvalitou
zdravotní péče, ale i s personálem a prostředím, ve kterém se pohybují. Příjemné
a ochotné jednání s úsměvem nestojí vlastně nic, a přesto není samozřejmostí. Postupně budeme pracovat na obnově zastaralé
techniky a já osobně bych uvítal také modernizaci sociálních zařízení, která nejsou na
některých odděleních v ideálním stavu.
- mil Foto: archiv Vítkovické nemocnice

Ze života našich škol
Studenti Zengrovky jedou
na zahraniční odbornou praxi
Již v říjnu odcestuje dvacet
studentů a dva učitelé Střední
průmyslové školy Ostrava-Vítkovice do Budapešti na třítýdenní odbornou stáž, jež je součástí
programu Erasmus +. Studenti,
kteří prošli kritérii výběrového řízení a jejichž studijní prospěch,
zájem o obor, technická zručnost a dovednost, komunikační
a odborné dovednosti i znalost
angličtiny a němčiny odpovídaly

projektovým požadavkům, absolvují technickou praxi v některém ze šesti maďarských strojírenských a automobilových
podniků. V projektové zahraniční aktivitě bude Zengrovka
pokračovat i v dalším studijním
období. Protože technika – komunikace – cizí jazyk = důvody,
proč studovat na Zengrovce,
která v roce 2019 oslaví 100 let!

Studentky se učily moderovat
V pátek 9. září se studenti AHOL – Střední odborné školy, kteří
se zapojili do projektu statutárního města Ostravy (Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území
SMO 2016), zúčastnili školení s Radkem Erbenem, moderátorem
České televize a Hitrádia Orion.

Dana Vicherková

Nový školní rok

Ve čtvrtek 1. září jsme ve Střední škole technické a dopravní
v Ostravě-Vítkovicích přivítali 197 žáků prvních ročníků. Již tradičně jsme pro ně připravili dvoudenní adaptační kurz, který se konal
u Žermanické přehrady v autokempu Lučina. Žáci se zúčastnili
různých aktivit, jejichž cílem bylo poznat své spolužáky, posílit vzájemnou důvěru a zlepšit vztahy v třídním kolektivu. I přes počáteční
nepřízeň počasí se akce vydařila a všem se na adaptačním kurzu
líbilo. Naše škola nezapomíná ani na širokou
veřejnost. První zářijovou sobotu jsme ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava připravili
den otevřených dveří,
který se konal v garážích
Poruba.

Den otevřených dveří DPO
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Karin Kalousová

Na workshop, zaměřený na moderování, práci v médiích a vystoupení studentů před kamerou, navázala exkurze do České televize, kdy se čtyři studentky oboru pedagogické lyceum účastnily živého vysílání pořadu Dobré ráno. V pondělí 12. září, kdy se
exkurze konala, tak měly příležitost ve studiu sledovat například
rozhovor s neurologem Lukášem Klečkou, který řešil problematiku migrén a závratí, nebo se Zdeňkem Chlopčíkem, tanečníkem
a zároveň porotcem soutěže StarDance. Vrcholem exkurze pak
byla pro studentky skutečnost, že se v meziznělce ocitly přímo v živém vysílání.
Text a foto: Veronika Piwowarská, studentka 3PL
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Radnici zdobí nový znak i pamětní deska

Pamětní desku Paulu Kupelwieserovi na průčelí historické budovy radnice městského obvodu Vítkovice slavnostně odhalili náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák (na snímcích
vpravo) a starosta obvodu Petr Dlabal (na obou horních snímcích). Mezi osobnostmi, které
byly přítomny slavnostnímu aktu, nechyběl generální ředitel společnosti Vítkovice Libor Vitásek
a vítkovický farář Anton Rusnák, který přednesl zdravici biskupa Františka V. Lobkowicze. Mezi
přítomnými byla Blažena Przybylová, ředitelka archivu města, a Hana Šustková z vítkovického
archivu, který patří k nejstarším v republice, a další osobnosti.
Autorem desky i nového znaku obvodu, který byl společně s ní odhalen, je ostravský výtvarník
Marek Pražák. 				
Foto: Jiří Zerzoň

Paul Kupelwieser, muž s vizí
Paul Kupelwieser (1843–1919) byl uznávaný průmyslník, ředitel Vítkovických železáren
a zakladatel Nových Vítkovic. Syn Leopolda
Kupelwiesera. Vystudoval gymnázium ve Vídni a v roce 1861 nastoupil na montánní akademii v Lubnu. Už od studií byl nadšen moderními postupy v ocelářské výrobě zejména poté,
co byl během jedné z praxí v roce 1864 svědkem prvního užití bessemerovací metody v
Paul Kupelwieser rakouských zemích. Kariéru ocelářského manažera zahájil v roce 1868 vedením válcovny
1843-1919
v dolnorakouském Ternitzu. V roce 1872 přesídlil do Pozorky u Dubí, aby vybudoval a řídil Teplickou válcovnu
a bessemerovnu. V roce 1876 přijal místo generálního ředitele
Vítkovických železáren. Zasloužil se o resuscitaci podniku a jeho
přeměnu v přední hutní podnik, realizoval sociální program a stál
u zrodu průmyslového města. Po odchodu z Vítkovic zakoupil
ostrovy Brioni v blízkosti Istrie a začal budovat odpočinkové letovisko, které ostrovy povznesly mezi nejnoblesnější přímořská
centra počátku 20. století.

Vysoká pec s Witwellovým ohřívačem větru po roce 1878

Letos v červenci uplynulo 140 let od chvíle, kdy se syn slavného
malíře a profesora vídeňské akademie výtvarných umění Leopolda
Kupelwiesera ujal funkce generálního ředitele Vítkovických železáren. V roce 1876 málokdo tušil, jak tehdy 33letý ambiciózní muž
významně ovlivní prosperitu železáren a zapíše se nesmazatelně
také do vzhledu a fungování tehdejší obce a pozdějšího města Vítkovic, do životů zaměstnanců, jejich rodin a všech Vítkováků.
Kupelwieser díky systémovým výrobním změnám a modernizaci provozů Vítkovice vrátil mezi prosperující firmy. Na svou dobu
osvícený, dnešním úhlem pohledu manažer, věděl, že neméně důležitá je péče o zaměstnance, rozvoj sociální a zdravotní péče o ně
a jejich rodiny. Zahájením výstavby tzv. Nových Vítkovic s domy
a byty pro dělníky a úředníky předběhl svou dobu. K závodu patřily
také tržnice, nemocnice, hotel, ale třeba také sirotčinec. V době
Kupelwieserova ředitelování se počet obyvatel Vítkovic rozrostl
nad 10 tisíc. Přesto, že v roce 1893 odešel pro neshody s majiteli
železáren z čela firmy a některé své projekty nedokončil, zařadil
se mezi „nesmrtelné“ osobnosti Vítkovic a města Ostravy.
Zdroj: www.ostrava.cz; GVUO
Foto: archivy GVUO a Vítkovice, a. s.

Štítová kolonie, 1883, 1885.
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V
V nihovna pro vás
K
Říjen v knihovně
DOSPĚLÝM

● Josef Čapek: malíř, básník,
spisovatel
Výstava o životě a díle známého umělce potrvá v prostorách galerie MaM do
28. října.
● Týden knihoven:
Upomínková amnestie
Zapomněli jste včas vrátit knížky?
V týdnu od 3. do 7. října to můžete napravit
a vrátit je všechny bez pokuty.
● Týden knihoven: Kdo to řekl?
Oč by byl náš jazyk chudší bez Shakespeara? Zjistíte to v naší malé kvízové soutěži ve dnech 3. až 7. října.
● Genealogie: Hledáme své předky
Virtuální univerzita ve středu 5. a 19. října
od 13.15 do 14.30 hodin opět otevírá své
brány, tentokrát na téma rodokmeny a tajemství původu.

DĚTEM

● Vyfoťte se s Julií
V týdnu od 3. do 7. října si připomeňte
Shakespearovo výročí stylovou fotkou!
● Prima čtení s Lovci perel
Co je lakomice, hubatida, nimravka?
A kdo je paní Láryfáry? To vše se dozvíte
v úterý 11. října od 14 do 15 hodin.
● BOOKovka: Masky
Výroba masek na Halloween je naplánována na úterý 18. října od 14 do 15 hodin.
● Sovičky: Baciláci
Co se stane, když si Honzík jednoho
dne neumyje ruce? To se dozvíte v pátek
21. října od 10 do 11 hodin.
● Prima čtení s Lovci perel
Veselé čtení z knih perlorodek se uskuteční v úterý 25. října od 14 do 15 hodin.
● BOOKovka: Halloween
Na rej masek a zábavné odpoledne se
můžete těšit v pondělí 31. října od 14 do
15 hodin.

Postav si svůj svět

Už od jara se v knihovně tyčí k nebi hrdé
barevné hrady, děti dobývají nedobytné
pevnosti a z barevných molitanových kostek tvoří útulná čtenářská zákoutí. Díky
nadaci Vítkovice Steel se součástí našeho
vybavení stala obří variabilní stavebnice,
kterou pracovníci knihovny využívají při
čtenářských besedách i hrách s těmi nejmenšími a stálí dětští návštěvníci si zvykli stavět z ní společnými silami své malé
zámky. Vždyť knihovna, to je svět fantazie, která se teď i díky nápadité stavebnici
může ze šustících stránek papíru přelít do
Petr Schink
reálného života. 		
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Program říjen 2016

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

Otevírací doba: středy 8.30 až 12 hodin a 13 až 16.30 hodin nebo po předchozí
telefonické domluvě.
Do 25. října pokračuje výstava Semen industria scriptor mladého výtvarníka Michala
Čechury. Tématem výstavy je rodičovství a dojmy z narození syna. Čistá radost, jasné
barvy a mnoho dojmů v malém prostoru galerie.
11. října Hornické a hutnické kolonie ve Vítkovicích – přednáška Tomáše Majliše.
Jak dobře znáte naše kolonie? Kdo v nich bydlel? Jak vypadají dnes? To vše
v přednášce známého ostravského historika.
13. října 14 hodin – klub seniorů v knihovně – promítání filmu
20. října Takový jsem – hudebně-poetické pásmo a křest básnické sbírky vítkovického
rodáka Libora Pavla. Básně o lásce, o duši, o věcech, co se sluší,
vtipně i citlivě. Prvně vydanou básnickou sbírku doprovázejí nádherné
ilustrace výtvarníka Boba Rakušana. Přijďte si užít příjemný podvečer
do historické světničky.
Klub seniorů se schází každý čtvrtek v Domě u šraněk v době od 14 do 16 hodin.
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

Semen industria scriptor

V Domě u šraněk se 6. září uskutečnila první vernisáž nového galerijního roku. Michal
Čechura, plzeňský rodák, v současnosti žijící s rodinou v Praze, přijel vystavit svůj nový
cyklus obrazů Semen industria scriptor. Tento kompaktní celek je hluboce inspirován narozením syna Huga, který mu rozšířil náhled na svět o nové obzory. Na úvod vernisáže
zazpívala píseň Listen to your heart Kateřina Horáková ze ZUŠ Leoše Janáčka za klavírního doprovodu pedagoga Adama Grygara. 				
- nov -

Za historií vítkovické cyklistiky
Vítkovice zaznamenaly na přelomu
19. a 20. století velký rozmach sportu. Výraznou sportovní disciplínou se zde poměrně brzy stala cyklistika, jejíž začátky položil
roku 1817 v Německu Karl
Drais vynálezem jízdního
kola.
Ve Vítkovicích fungovala
v první polovině 20. století celá řada velocipedistických klubů, např. německý
Mährisch-schlesischer Arbeiter-Radfahrerbund, Arbeiter
Rad und Kraftfahrer-Verein
Zukunft či český Klub dělnických cyklistů v Mor. Ostravě-Vítkovicích. Nejvýznamnějším cyklistickým spolkem Vítkovic se však stal Klub českých velocipedistů Vítkovice,
jenž vznikl roku 1897, neformálně se ustavoval již roku 1895. Později
se jeho název změnil na Český klub velocipedistů Vpřed. Cyklistický spolek se téměř
dvě desetiletí slibně rozvíjel, ale první světová válka zastavila jeho činnost. Dvacátá
léta znamenala nový nádech. Čelní osobností spolku se stal Augustin Sumík, jenž
byl na počátku 30. let rovněž u zrodu Moravskoslezské župy cyklistické České ústřední jednoty velocipedistů, jež sdružovala
a organizovala několik cyklistických spolků.
Augustin Sumík se zasloužil o klub takovou
měrou, že jej zasadil mezi nejznámější sportovní spolky Československa. Činnost spolku – oproti okolním ostravským velo-klubům
– výrazněji nezabrzdila ani hospodářská kri-

ze a okupace Československa. Dokonce
i v období druhé světové války byl klub aktivní. Jeho konec nastal v roce 1951, kdy se
dosavadní spolky musely sloučit v masové

organizace. I tak tradice klubu pokračovala
dále a je zde dodnes v podobě YOGI Racing Team Ostrava.
Jak vypadala jízdní kola a vůbec cyklistika v první polovině 20. století? Odpověď
na tuto otázku nabízí pozvánka na akci
Klubu českých velocipedistů v Hrabové
u Vítkovic, který letos slaví 110 let od svého
založení. Klub pořádá 12. listopadu 2016
v Trojhalí Karolina setkání domácích i zahraničních velocipedistických klubů. Návštěvníci zhlédnou dobová kola, součástky,
dobové předměty, připraven bude též program. Na akci jste srdečně zváni.
		
Petr Přendík
Foto: archiv Tomáše Březíka
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Vítkovický halový fotbal
oslavil třicetiny
V sobotu 3. září uspořádal sportovní klub futsalu (halového fotbalu)
KFV Roub Vítkovice oslavy svých 30. narozenin.
Klub, který byl založen na
podzim 1986, pojal oslavy
sportovně a společně se
zaměstnanci ostravské zoo zorganizoval již
10. ročník Vítkovice/Zoo Ostrava Cup
v hale Sareza v Ostravě-Přívoze. Se Zoo
Ostrava spolupracuje KFV Roub Vítkovice
již mnoho let a navíc několik futsalistů zde
dokonce pracovalo nebo ještě stále pracuje. Na tomto turnaji všechny týmy klubu
obsadily medailové pozice. Zvítězil A tým
klubu, 2. místo patřilo B týmu a 3. skončili
dorostenci klubu. Oslavy pak pokračovaly
křtem knížky o 30leté historii, kterou sepsal
předseda klubu Zdeněk Tomčal. Dále se
konala autogramiáda autora a hráčů klubu
a vše zakončilo společné vzpomínkové posezení hráčů, trenérů a funkcionářů klubu
s fanoušky a pamětníky.
Jsme rádi, že řádky historie klubu přibývají i nadále díky přetrvávajícímu zájmu
talentovaných hráčů o futsal, díky podpoře
sponzorů, dotačních partnerů a výpomoci
řady organizačních pracovníků, trenérů a
dalších dobrovolníků. Přijmeme do svých
řad další mladé talenty, tedy žáky od 12
let i dorostence. Zájemci o tento sport se

Vaše zdraví

mohou dostavit na tréninky v pondělky
a středy vždy od 16.30 hodin do haly Vítek ve Vítkovické střední průmyslové škole v Ostravě-Hrabůvce, Hasičské ulice.
Vchod do haly je z ulice Provaznické. Podmínkou je slušné vystupování a smysl pro
kolektiv. Trenéři si nejlepší talenty vyberou
a budou je informovat o dalších povinnostech a zásadách. Více informací na e-mailu: z.tomcal@seznam.cz, mobil: 731 847
830, internet: futsalvitkovice.wz.cz a futsal
vitkovice.estranky.cz.
Zdeněk Tomčal

Přijď si zahrát
házenou!

V září se naplno rozběhla nová házenkářská sezona, do níž vkročila i družstva oddílu
národní házené SSK Vítkovice.
Loni se podařilo mužům zachránit prvoligový primát a ambice tohoto týmu zůstávají
stejné. Ženský tým oddílu prošel značnou
generační obměnou. Dorostenky postupně doplňují loňské úspěšné žákyně, které
nastupovaly v nižších kategoriích. V oddílu hrají také družstva mladšího žactva
a přípravky.
Ambice jednotlivých týmů jsou rozdílné,
ale nejdůležitější je doplňování a vytváření nových mládežnických družstev. Proto
zveme děti ve věku od 6 do 15 let, které
mají zájem sportovat, aby navštívily některý trénink v úterý nebo ve čtvrtek od
16 do 17.30 hodin v areálu národní házené v ulici Lidické 37 v Ostravě-Vítkovicích.

Více informací na internetových stránkách
oddílu (http://www.nh-sskvitkovice.hys.cz/).



Příprava na výměnu kyčle
Ve Vítkovické
nemocnici odstartoval speciální program
určený pro pacienty,
které
čeká výměna
kyčelního kloubu. „Cvičením
by mělo dojít
k přípravě těla
na operační zákrok, k posílení a protáhnutí
svalů, kterých
se vlastní operace
dotkne
a které budou
muset s novým, umělým,
kloubem spolupracovat,“ vysvětluje primář oddělení léčebné rehabilitace Vítkovické nemocnice MUDr. Michal
Kusyn, proč je důležité cvičit i před vlastním zákrokem. Zhruba čtyři až pět týdnů před operací je klient vyšetřen u rehabilitačního lékaře, který mu individuálně sestaví rozpis procedur.
Navíc každý účastník programu projde instruktáží pod vedením fyzioterapeuta. Program je
určen pro pacienty napříč věkovým spektrem. „Věříme, že program osloví jak aktivní padesátníky, kteří se potřebují co nejrychleji vrátit zpět do pracovního procesu nebo ke svým sportovním
aktivitám, tak starší seniory v důchodovém věku,“ uvádí MUDr. Michal Kusyn a dodává, že program myslí také na pacienty s nadváhou či obezitou, kterým s úpravou jídelníčku poradí nutriční
terapeutka. 							
- mil -

Zájem o preventivní
prohlídky roste

Preventivní prohlídky mají svůj klíčový význam ve snížení rizika výskytu závažných onemocnění i nákladů
na následnou léčbu. Včasné odhalení
příznaků závažného onemocnění navíc zvyšuje šance na úplné vyléčení. Podle nejnovějších údajů České
průmyslové zdravotní pojišťovny se
počet lidí, kteří chodí na preventivní prohlídky, zvyšuje. V roce 2015
absolvovalo preventivní vyšetření
u praktického lékaře 190 689 dospělých pojištěnců, což je nejvíce za posledních šest let. K návštěvám lékaře
pomáhá i prevence v mobilu, kterou
spustila ČPZP jako první ze zdravotních pojišťoven. „Prevence v mobilu
je zcela zdarma, k jejímu využívání
stačí být klientem ČPZP a požádat
si o tuto službu zdarma na kterékoliv
pobočce ČPZP nebo na čísle Infocentra 810 800 000. Naše pojišťovna
vás pak esemeskou upozorní, že je
čas objednat se u praktického lékaře, takže si již nemusíte hlídat termíny
preventivních prohlídek,“ vysvětluje
výhody této služby tisková mluvčí
České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.
- red -
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Svoz velkoobjemových odpadů – podzim 2016

s odborem komunálních služeb, dopravy a bytovým Úřadu městského obVVe spolupráci
vodu
Vítkovice poskytuje firma OZO Ostrava kontejnery na velkoobjemové odpady z do-

mácnosti. Občané zde mohou bezplatně odložit svůj nepotřebný velkoobjemový odpad.
Místo přistavení
datum počet kontejnerů
U Cementárny u domu č. 31
31. 10.
1
U křižovatky ulic Rostislavova, Holubova
31. 10.
1
U křižovatky ulic Maixnerova, Pasteurova
1. 11.
1
Ulice Štramberská ve dvoře u domu č. 2
1. 11.
1
U křižovatky ulic Starobní a Středulínského (u Tesly)
2. 11.
2
Na Obvodu – parkoviště vedle popelnic
2. 11.
1
Ulice Sirotčí u domu č. 39
3. 11.
1
Ulice Sirotčí u domu č. 45
3. 11.
1
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská
3. 11.
1
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova
4. 11.
1
U křižovatky ulic Věžní, Mírová
4. 11.
1
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova
4. 11.
1
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru
7. 11.
1
nám. J. z Poděbrad (u ul. Erbenova – plocha parkov.)
7. 11.
1
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní
7. 11.
1
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru
8. 11.
1
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova (u garáží)
8. 11.
1
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí
8. 11.
1
Ulice Rudná před domem Rudná 56 (pod mostem)
9. 11.
1
U křižovatky ulic Sovova, Závodní
9. 11.
1
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova
9. 11.
1
Celkem:
22
Přistavení kontejneru vždy do 14 hod.
Odvoz druhý den do 10 hod.
Do kontejneru na velkoobjemové odpady patří: televizory, ledničky, pračky, ždímačky, mrazničky, vysavače, rádia, koberce, stoly, židle, skříně, matrace, vany, dřezy, sanitární keramika, lustry, pneumatiky apod.
Do těchto kontejnerů v žádném případě neukládejte cihly, kamení, stavební suť,
odpady ze zeleně, komunální a nebezpečný odpad.
Bližší informace: Pavel Hučala, tel. č. 599 453 241, Dagmar Sošková, tel. č. 599 453 124

Všimněte si!

Dne 22. října se od 16 do 20 hodin uskuteční Benefiční běh pro Elišku, který pořádá
římskokatolická farnost Zábřeh ve spolupráci s Young Life Česká republika. Start
i konec závodu bude u kostela svatého
Ducha v Ostravě-Zábřehu, ulice Kotlářova.
Projekt má pomoci tělesně postiženým, nemocným a jinak zdravotně znevýhodněným
spoluobčanům v Ostravě. Na trať závodů
s délkou tratí 5 a 10 kilometrů se mohou
vydat jak výkonnostní běžci, tak amatéři
a zdravotně postižení. Výtěžek (včetně
celého startovného) bude věnován tělesně postižené Elišce Doležalové s četnými diagnózami, která potřebuje nemálo
zdravotních pomůcek, včetně automobilu a koupacího lůžka. Tváří akce se stane
vítkovický hokejista Roman Šturc se svými
spoluhráči.

Fotbalové
přestupy

Střelec Vítkovic Mário Kovařík přesvědčil svými výkony vedení prvoligové Karviné a odchází hrát nejvyšší soutěž. Do
Karviné jde do konce roku na hostování.
Opačným směrem, do Vítkovic, se vrací
odchovanec Lukáš Duda.

Vítali jsme prvňáčky

A je to tady. První školní
den. Jeden z přelomových
okamžiků života. Okamžiků,
které si většina přítomných
ponechá v paměti na hodně
dlouho...
Foto: Karol Hercík
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