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Snímek z 2. února, který poslal Jan Hájek, jednatel společnosti Concordia, dokumentuje fakt,
že sněhová kalamita letos plnou měrou zasáhla i vítkovický hřbitov. Další vzpomínku na zasněžené Vítkovice přinášíme na straně 5.

Povinné předškolní vzdělávání

Od 1. ledna nabyla účinnost novela školského zákona č. 561/
2004 Sb., kterou bylo uzákoněno povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou pěti let před začátkem školního
roku. Pro školní rok 2017/2018 se tato povinnost týká dětí narozených od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. Nepřihlásí-li zákonný
zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbává-li péči o jeho povinné předškolní vzdělávání, dopouští se přestupku, kdy mu může být uložena pokuta až do výše
5 tisíc korun.
Milena Rozkošná, vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

Zápis dětí do mateřinek

Zápis prvňáčků

Zápis žáků do prvních tříd pro
školní rok 2017/2018 se uskuteční
v ZŠ Halasova 4. dubna a v ZŠ Šalounova 5. dubna.

Kde ženy vládnou

V Mateřské škole Prokopa Velikého se bude konat od
10. do 12. května od 10 do 15.30 hodin zápis dětí na školní
rok 2017/2018, a to do mateřských škol Prokopa Velikého 37,
Obránců míru 71, Erbenova 23 a Kořenského 9. Více na www.
msprokopavelikeho.cz.

Vítkovická pobočka Knihovny
města Ostravy pořádá 8. března od
15 do 16 hodin ve spolupráci s Europe Direct Ostrava a Domem u šraněk
besedu Kde ženy vládnou. Na setkání se spisovatelkou a cestovatelkou Kateřinou Karáskovou, které je
tematicky zaměřeno k Mezinárodnímu dni žen, se dozvíte kromě jiného
o společnostech, kde mají navrch
ženy.

Nepřehlédněte
Pozvánka na turnaj

Komise sportovní při Radě
městského obvodu Vítkovice zve
na amatérský turnaj ve stolním
tenise, který se bude konat v sobotu 11. března v Českém domě
a je určen zájemcům od 18 let.
Zápis začíná ve 14 hodin, vstup
zdarma.

Den ostravských čtenářů

V březnu, který je měsícem čtenářů,
bude ze čtenářek 27 poboček Knihovny města Ostravy vybrána Nej babička – Čtenářka roku. Jde o čtenářky,
které knihovnu navštěvují se svými
vnoučaty. Vítkovickou pobočku budou 30. března
na oslavách Dne ostravských čtenářů zastupovat
dvě pravidelné čtenářky, což je velký úspěch.

www.vitkovice.ostrava.cz

Vynášení Morany

Chcete-li přivítat odchod zimy a nástup jara,
zveme vás 6. dubna na tradiční vynášení Morany. V Českém domě začne v 15 hodin pásmo k vynášení Mařeny a Mařáka, které připravil TJ Sokol Vítkovice společně s dětmi ze ZŠ
Kosmonautů 15. Po jejich vystoupení půjde
průvod s Lenkou Kocierzovou k řece Ostravici,
kde si přítomní připomenou staré zvyky.
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Kontroly
a revize plynu
V

Městský obvod Vítkovice spravuje domovní fond statutárního
města Ostravy. Na základě statistických přehledů jsme v roce
2016 měli ve své správě 75 bytových domů se 780 bytovými jednotkami a 83 nebytovými prostory.
Naším zájmem je věnovat svěřenému majetku péči dobrého
hospodáře, avšak ne vždy se podaří předejít různým haváriím
a nehodám, přestože veškeré finanční prostředky, které vybereme
na základním nájemném, vkládáme do oprav a modernizace bytového fondu. Vynaložené náklady zdaleka nepokryjí potřeby údržby
bytového majetku a – stejně jako mnohé vlastníky domů – i nás
trápí vandalismus a trestná činnost, která je na území obvodu páchána. V této souvislosti je na místě poděkovat občanům, kterým
tento stav není lhostejný, a úzce s námi dlouhá léta spolupracují.
V poslední době se opakovaně potýkáme s nevolí některých nájemců našich bytů, kteří se při sjednání nájmu bytu smluvně zavázali převzít odpovědnost a povinnost při užívání plynospotřebičů, již
v bytě užívají. Jde především o pravidelné kontroly, revize a zkoušky plynových zařízení, jak stanovuje vyhláška ČÚBP č. 85/78 Sb.
a TPG – G 70401.
Plynové zařízení je jedním z nejrizikovějších faktorů vybavení domu, kde neodbornou manipulací, zanedbáním údržby či
poničením může dojít k obecnému ohrožení života lidí, zvířat
a k majetkovým škodám. V minulosti městský obvod prostřednictvím odboru komunálních služeb, dopravy a bytového vyžadoval
předkládání potvrzení o pravidelných kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení po nájemcích bytů. Toto opatření se však
potýkalo se zvýšenou administrací pracovníků odboru, kteří donekonečna písemně i telefonicky vyzývali nájemce bytů ke splnění
povinností. Nájemci se buď vyhýbali plnění svých povinností, nebo
dokládali kontroly v rozporu s platnou vyhláškou ČÚBP č. 85/78
Sb. a TPG – G 70401 a dále odmítali znovu platit předepsané prohlídky. Na základě těchto skutečností a ve snaze předejít případným škodám, rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice v roce
2015 vyhlásit výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele těchto
úkonů. Následně byl vybrán nejvhodnější uchazeč, který nabídl
nejnižší ceny za jednotlivé výkony, které má povinnost hradit nájemce.
Kontroly prováděné jednou ročně kromě roku revize:
plynové zařízení v bytě s jedním spotřebičem – 200 korun
plynové zařízení v bytě se dvěma a více spotřebiči – 350 korun
Revize prováděné jednou za tři roky:
Provozní revize v bytě s jedním spotřebičem – 200 korun
Provozní revize v bytě se dvěma a více spotřebiči – 500 korun
Cena zahrnuje všechny režijní náklady, včetně dopravy a nezbytných zkoušek a měření. Revize musí u spotřebičů typu B (plynový
kotel, plynový ohřívač) obsahovat veškerá nezbytná měření v souladu s TPG-G 70401 prováděná patřičným analyzátorem spalin
(např. zn. TESTO, Woehler aj.). Aby byla revize provedena správně v souladu s platnými předpisy, musí revizní technik provést
v bytě pět typů měření výše uvedenými přístroji.
Jedná se o tato měření: CO2, teplota spalin, CO ve spalinách, tah
komína, CO v okolí a podtlak.
U kontrol plynového zařízení se jedná o tyto úkony: kontrola těsnosti plynového rozvodu, funkčnost a těsnost spotřebičů a kontrola
CO v okolí.
Jak už bylo uvedeno, povinnost nájemce provádět pravidelné
kontroly plynového zařízení a spotřebičů, včetně revize, vychází z ustanovení v nájemní smlouvě. Nesplněním této povinnosti
může nájemce ohrozit nejen své zdraví, ale i zdraví svojí rodiny,
či ostatních nájemníků v domě. Právě to vedlo k tomu, abychom
jako pronajímatelé přistoupili ke komplexnímu opatření kontrol
a revizí plynu v celém našem bytovém fondu, k opatření, které je
odpovědné, bezpečné, a které jsme schopni administrovat, sledovat a vyhodnocovat. Věřím, že lze pochopit důvody našeho rozhodnutí i přesto, že se může cena za jednotlivé úkony zdát vysoká.
Lidský život a zdraví však mají neměřitelnou hodnotu.
Kromě povinnosti uhradit výše uvedené úkony je nutné, aby
nájemce na výzvu společnosti REDL-servis zpřístupnil byt, nebo
si předem dohodl jiný termín. Pokud máte jakékoliv pochybnosti
o zpřístupnění bytu, neváhejte nás prosím kontaktovat.
Svatava Köhlerová,
vedoucí odboru KSDaB
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Svoz velkoobjemových
odpadů
Ve spolupráci s odborem komunálních služeb, dopravy a bytovým ÚMOb Vítkovice poskytuje i v letošním roce firma OZO Ostrava kontejnery na velkoobjemové odpady z domácností. Občané do
nich mohou velkoobjemový odpad odložit bezplatně.
Plán na rozmístění velkoobjemových kontejnerů
Místo přistavení
U Cementárny u domu č. 31
U křižovatky ulic Rostislavova, Holubova
U křižovatky ulic Maixnerova, Pasteurova
Ulice Štramberská ve dvoře u domu č. 2
U křižovatky ulic Starobní a Středulínského (u Tesly)
Na Obvodu - parkoviště vedle popelnic
Ulice Sirotčí u domu č. 39
Ulice Sirotčí u domu č. 45
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova
U křižovatky ulic Věžní, Mírová
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru
nám. J. z Poděbrad (u ul. Erbenovy-plocha parkov.)
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova (u garáží)
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí.
Ulice Rudná před domem Rudná 56 (pod mostem)
U křižovatky ulic Sovova, Závodní
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova
Celkem:

datum
10. 4.
10. 4.
10. 4.
11. 4.
11. 4.
11. 4.
12. 4.
12. 4.
12. 4.
13. 4.
13. 4.
13. 4.
18. 4.
18. 4.
18. 4.
19. 4.
19. 4.
19. 4.
20. 4.
20. 4.
20. 4.

počet kontejnerů
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

Přistavení kontejneru vždy do 14 hodin.
Odvoz druhý den do 10 hodin.
Do kontejneru na velkoobjemové odpady patří: televizory,
ledničky, pračky, ždímačky, mrazničky, vysavače, rádia, koberce,
stoly, židle, skříně, matrace, vany, dřezy, sanitární keramika, lustry,
pneumatiky a pod.
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

Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů
pro letošní rok je splatný
k 31. březnu 2017. Poštovní
poukázky k úhradě nebudou
rozesílány. Lze ji provést bankovním převodem na účet
číslo 19–1649309349/0800
s
uvedením
variabilního
symbolu, nebo v hotovosti
v pokladně Úřadu městského obvodu Vítkovice, Mírové
náměstí 1, Ostrava-Vítkovice. Variabilní symbol a další podrobnosti k platbám lze zjistit
u správce poplatku (tel. č.: 599 453 130, kancelář č. 113). Na
úhradu bez variabilních symbolů nebude brán zřetel.
Poplatek ze psa platí obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitel, jímž je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Místní
poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Nebude-li úhrada provedena nejpozději do 31. března 2017,
je vymahatelná podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů.
Jiří Kunovjánek, referent odboru financí, rozpočtu a školství
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Špatná zpráva je, že čas letí. Dobrá zpráva je, že vy jste pilot.
				
				

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
v březnovém vydání zpravodaje otevíráme hned několik stěžejních témat, která
jsou už tradičně spojena s tímto obdobím.
Věnujeme se například letošní zimě, která
patří k nejmrazivějším v posledních letech,
a s jejíž bohatou sněhovou nadílkou jsme
měli co do činění i ve Vítkovicích. Blížící
se jaro naopak signalizují další náměty:
zápisy do škol a školek nebo například
připomenutí března jako měsíce čtenářů.
O skvělé práci vítkovické pobočky Knihovny
města Ostravy vypovídá i to, že hned dvě
zdejší klientky jsou nominovány na ocenění
Nej babička – Čtenářka roku. Vážím si
toho, že tyto ženy svůj kladný vztah ke kni-

hám přenášejí i na svoje vnoučata a pomáhají tak budovat novou generaci čtenářů.
Jsem přesvědčen o tom, že přínos, který
knihy mají pro rozvoj osobnosti a formování přístupu člověka k okolnímu světu, nikdy
nenahradí ani ty nejmodernější technologie. Stejně tak jako nemohou ani ty nejlépe vyvinuté elektronické systémy nahradit
osobitý přístup a vklad pedagogů podílejících se na vzdělávání dětí a mladých lidí.
Zodpovědnou práci učitelů si proto už tradičně v březnu připomeneme na radnici
při setkání se zástupci škol působících na
území našeho obvodu. Kytice, které budeme oceněným pedagogům předávat,
mi připomenou jiné příjemné okamžiky.
Těmi jsou únorová setkání s jubilantkami
z Domova Magnolie a z Domova Sluníčko. Jsem přesvědčen o tom, že dožít se

Michael Althsuler
devadesáti pěti
a sta let značně
souvisí s činorodostí,
silnou
psychikou a optimistickým pohledem na svět,
které jsou pro
obě oslavenkyně charakteristické. Nezbývá
než přát si jediné: abychom
s úsměvem a nadhledem pohlíželi na okolí
i svůj vlastní život také my. Ať nám k tomu
pomohou i paprsky prvního jarního sluníčka!
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Máte doma nastávajícího prvňáčka?
O tom, jaké požadavky mají školy na prvňáčky, jsme hovořili s Libuší Hermannovou,
ředitelkou ZŠ Šalounova a ZŠ Halasova.
„Obě naše základní školy učí děti od
1. do 9. ročníku, ZŠ Šalounova podle vzdělávacího programu Přes tři schody do života
a ZŠ Halasova podle školního vzdělávacího
programu Chceme být úspěšní. Poskytujeme žákům základní vzdělání i všeobecný
přehled, v souladu se současnými trendy
jim dáváme dobré základy cizího jazyka
a kromě jiného je seznamujeme s prací na
počítačích. S výpočetní technikou se mohou více seznámit i prostřednictvím našeho
školního informačního centra přístupného
všem žákům. Pokud jde o výuku angličtiny,
v ZŠ Halasova se žáci učí cizí jazyk již od
1. třídy a od 6. třídy se začínají učit i druhý jazyk, němčinu. V ZŠ Šalounova se učí
anglicky od 3. třídy. Samozřejmě zajišťujeme i mimotřídní aktivity nad rámec výchovně-vzdělávacího standardu – žáci mohou
navštěvovat volitelné předměty, jazykové
kurzy a kurzy výpočetní techniky, školy
v přírodě, případně s námi jezdit na turistické akce. Od roku 1994 je navíc v ZŠ Šalounova zřízena přípravná třída, která bude od
září 2017 otevřena pouze pro děti s ročním
odkladem školní docházky. Na obou školách nyní působí 27 učitelů, včetně ředitele
školy a zástupce, čtyři vychovatelky školní
družiny, devět hospodářsko-technických
pracovníků a pět asistentů pedagoga.“
Přechod z mateřské školy do základní
je pro děti přece jen náročný. Snažíte se
jim tuto změnu usnadnit?
„Samozřejmě. Vyučující v prvních třídách mohou vyučovat jednotlivé předměty
v tematických blocích a časových celcích
kratších než jedna vyučovací hodina. Jednotlivé řízené činnosti mohou navíc různě
kombinovat a propojovat podle potřeby tak,
aby děti udržely pozornost a vyučování je
stále bavilo. Je však třeba zachovat celkovou týdenní dotaci pro jednotlivé vyučovací
předměty. Vyučování v první třídě začíná v
7.55 a zpravidla končí v 11.35 hodin. Děti
ovšem mohou navštěvovat od první do páté

třídy školní družinu, a to už od 6 hodin a
odpoledne pak do 16.45 hodin. V družině
jsou čtyři oddělení, z toho tři na ZŠ Halasova a jedno na ZŠ Šalounova. Zápis do
školní družiny proběhne při zahájení školního roku 2017/2018 u vedoucí vychovatelky
školní družiny.“

Foto: Karol Hercík

Je třeba dítě do školy připravovat? Co
všechno musí zvládat?
„Dítě by mělo mít základní společenské
předpoklady. Rodiče by měli umět posoudit, jak je přijímáno ostatními dětmi, zda
je oblíbené, nezaujímá agresivní, nebo
naopak mučednický postoj, když musí čelit
problémům, a zda má kamarádský postoj
k ostatním. Jestli se umí rozdělit s ostatními, není sobecké, je ochotno pomáhat
doma i ve škole a je schopné plnit jednoduché úkoly. Důležité pro správný rozvoj
je i to, zda je dítě spokojené, když si hraje se skupinou přátel, jestli si umí zajistit
své osobní potřeby, jako například umytí
a osušení rukou, a zapojit se do kolektivu,
když se nabízí nějaká nová činnost. Mělo
by být také připraveno vnímat jednoduché
pokyny a řídit se jimi, naslouchat tomu, co
paní učitelka říká. A samozřejmě by mělo
být samostatné a přiměřeně rychlé v oblékání, zvládat základní hygienické požadavky při použití WC a udržovat své věci
v pořádku.
Co se týká fyzických předpokladů, mělo
by si umět poradit s knoflíky, zipy a tka-

ničkami, umět stříhat nůžkami, navlékat
korálky a jiné činnosti spojené s manuální
zručností. Mělo by umět chytit a hodit velký
míč, chvilku poskakovat na jedné nebo druhé noze a chytit si levou rukou pravé ucho
a naopak. Určitě by nemělo být přehnaně
nesoustředěné nebo apatické.
A neméně důležité jsou i psychické předpoklady dítěte. Jeho nástup do školy bude
mnohem jednodušší, když bude umět hovořit o nějaké nedávné události či zážitku
rozumně, s určitým stupněm plynulosti,
když bude mít rádo příběhy a bude schopné je poslouchat bez přílišných projevů
neklidu. Dítě by také mělo v tomto věku
už rozeznat barvy a znát jejich názvy, znát
své jméno a příjmení a orientovat se ve své
rodině, případně znát i svou adresu. Mělo
by si pamatovat, o čem jsou jeho oblíbené
pohádky, správně vyslovovat, artikulovat
a vytvářet věty docela plynule. Už v předškolním věku by dítě mělo umět nazpaměť
některé dětské písničky a říkanky. A pokud
navíc projevuje touhu číst a zajímá se o knihy a vyhovují mu třeba i kreslené příběhy,
bude nástup do první třídy pro ně o to jednodušší.“
A jaké povinnosti čekají rodiče nastávajících prvňáčků?
„Spolupráce rodiny se školou je velmi
důležitá a měla by být jednotná. Rodiče
by měli se školou komunikovat – zpočátku
třeba i denně – o školní práci svého dítěte
a zajímat se o to, jak mu v začátcích pomoci. A doma by pak měli důsledně kontrolovat, zda má připravené všechny potřebné pomůcky do školy a dohlížet na ně
při psaní domácích úkolů. Stejně důležité
jsou i návštěvy třídních schůzek, kde kromě informací o prospěchu dítěte se rodiče
dozvídají také o tom, co vše se chystá, jaké
kroužky může dítě navštěvovat, na jaké
výlety se třídy chystají a podobně. Pokud
má žák potíže, je dobré se obrátit na školu
a spolupracovat s třídním učitelem a školním psychologem. Vše se dá řešit, pokud je
zájem to řešit.“
Lenka Hatlapatková
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V e života našich škol
Z
Přijímací zkoušky na střední školy se blíží Maškarák
Blíží se termín přijímacích zkoušek na
střední školy – strašák všech žáků 9. ročníků. SŠTD Ostrava-Vítkovice se na přijímací
řízení připravuje rovněž a zájemcům nabízí
studium ve čtyřletých studijních a tříletých
učebních oborech zaměřených na automobilovou a železniční dopravu, dále nabízí
dvouleté denní a tříleté dálkové nástavbové studium strojírenského zaměření.
Součástí přijímacího řízení čtyřletých maturitních oborů a nástavbového studia jsou
přijímací zkoušky formou jednotných testů
z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Termín přijímacích zkoušek je 12. dubna ve škole uvedené na prvním místě

a 19. dubna ve škole uvedené na druhém
místě. Kromě výsledků testů je rozhodujícím kritériem pro přijetí průměrný prospěch
za první pololetí 9. ročníku základní školy.
U nástavbového studia je to průměrný prospěch ze všech ročníků střední školy, ve
které žáci získali výuční list.
Uchazeči o studium tříletých oborů budou přijímáni podle výsledků hodnocení
za první pololetí 9. ročníku základní školy.
Podmínkou přijetí je splnění povinné školní
docházky.
Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení
je třeba doručit do 1. března.
Podrobnější informace na webu www.
sstd.cz.

Už je tu zas karnevalový čas

Celý týden se děti z vítkovických mateřských škol
připravovaly na velký karnevalový rej. A nejen děti, ale
také jejich maminky, které
připravily pěkné nápadité
masky. Dětský karneval se
od karnevalu pro dospělé
v ničem nelišil, byl plný soutěží a tanečků, na řadu přišly
zpívánky, tombola i promenáda. Rozzářené tváře dětí
svědčily o tom, že se malý
karneval vydařil.

Jana Smutná

V jednom mrazivém únorovém dopoledni jsme se vydali
se šikovnými dětmi na velkou
exkurzi do sídla Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě-Zábřehu,
sídlícího ve Výškovické ulici.
Děti i paní učitelky byly nadšené především zásluhou našeho
průvodce, pana Vavrečky. Nejenže jsme se dozvěděli mnoho
zajímavého a poučného o práci
hasičů, ale také jsme se příjemně bavili. Děti, které v tomto
věku mají problém udržet pozornost 20 minut, vydržely více než
hodinu a půl bez toho, že by se
třeba jen chvíli nudily. Strávili jsme velmi příjemné dopoledne a rádi si návštěvu zopakujeme. Moc děkujeme. 		
Děti a učitelky MŠ Erbenova 23

Žáci 6. a 7. ročníků ze ZŠ Halasova
se 7. února zúčastnili soutěže v anglickém jazyce Amazing Race, která se
konala ve Střední odborné škole Ahol.
Soutěž tvořilo několik částí, kde žáci prokázali nejen své znalosti anglického jazyka a reálií anglicky mluvících zemí, ale také schopnost vyhledávat informace,
zpívat, tančit nebo předvést svou poho-
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maska byla perfektní a hlavně podle přání
dítěte. Podařilo se! Ve čtvrtek 9. února přicházely děti do Mateřské školy Kořenského
v maskách. Již ve dveřích je přivítala paní
kuchařka a také paní učitelky v maskách
Minnie, Mouse a Měsíce. O program se postaral klaun Pepino Prcek. Děti soutěžily,
zpívaly, tančily a také se hodnotily masky.
Vodník, námořníci, princové, víly, princezny
i zvířátka, ty všechny hodnotil Pepino Prcek
jako hlavní porotce. Nakonec zvítězily všechny masky a hlavní odměnou bylo splněné
přání formou nafouknutého balonku. Děti
odcházely ze školky plné hezkých zážitků
a s odměnou za krásnou masku.
Kateřina Veličková

U hasičů

Soutěžili jsme

I letos přišel čas na maškarní bál. Už od
pondělí se děti moc těšily a nemohly se dočkat. Maminky a někdy tatínci měli s přípravou masky hodně práce. Každý chtěl, aby

tovost v různých dovednostních disciplínách. Na každém stanovišti žáci za své
výkony obdrželi určitý počet liber, které
v závěru soutěže směňovali na dolary.
Množství dolarů pak určilo vítěze soutěže. Na soutěžící také čekalo pohoštění
ve stylu McDonald, různé hodnotné ceny
a certifikáty o účasti v soutěži. Ta se nám
velice líbila a všichni se těšíme na další
ročník.
Pavel Johana

Ahol´s Amazing
Race

Úžasný závod s Aholem absolvovalo necelých sto dvacet žáků základních škol na území města Ostravy, tentokrát ve znalostech
o historii, kultuře, zeměpisu, spisovatelích,
hudbě i současnosti Spojených států amerických. Celodenní Ahol´s Amazing Race
byl náročný, zážitkový a jeho vítězem se
stalo družstvo ZŠ Porubská, v jednotlivcích
obsadil 1. místo Ondřej Pilous ze ZŠ Hrdličky, 2. místo Michal Zima ze ZŠ J. Šoupala
a třetí byl Jan Bittner ze ZŠ Provaznická.
- szt -
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Zasněžené Vítkovice – spousta romantiky i práce
První sníh této zimy se ve Vítkovicích objevil 30. listopadu, kdy
byla ještě v nočních hodinách zahájena zimní údržba. Její součástí bylo – stejně jako každý rok – odstraňování sněhu z vozovek pluhováním, posyp inertními, případně chemickými materiály,
umístění vhodného dopravního značení, odvoz sněhu, zajištění
odtoku vody z vozovek a preventivní ochrana vozovek před náledím. Úkolem zimní údržby, která je vykonávána od 1. listopadu do
31. března následujícího roku, je zmírnit problémy a komplikace
související se zimou.
Městský obvod Vítkovice zajišťuje na svém území zimní údržbu
místních komunikací III. třídy, parkovišť a chodníků prostřednictvím společnosti AHOS CZ a také prostřednictvím zaměstnanců
programu veřejně prospěšných prací. Do konce ledna bylo v obvodě použito přibližně 40 tun posypové soli a 27 tun inertního
materiálu.
Zimní údržbu ve Vítkovicích rovněž provádějí i Ostravské ko-

munikace, jejichž pozornost je zaměřena na hlavní silniční průtahy a dále komunikace, které užívají autobusové linky hromadné
dopravy. Odstraňování sněhu z tramvajových kolejišť a údržbu
tramvajových nástupních ostrůvků zajišťuje společnost DPO. Na
hřbitově se o úklid sněhu stará hřbitovní správa, která se soustřeďuje zejména na schůdnost hlavních tras.
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil 2. února výstrahu,
která upozornila na blížící se intenzivní sněžení. To se ve Vítkovicích střídalo s mrznoucím deštěm, což vedlo i k tvorbě náledí. V tomto kritickém období vyjížděly odklízecí mechanismy do
ulic zejména v nočních a brzkých ranních hodinách, tak aby byl
umožněn bezpečný přesun občanů do práce.
Text byl zpracován na základě podkladů Dušany Bernatíkové,
referentky správy místních komunikací a dopravy.



Foto: Karol Hercík, Lenka Gulašiová, archiv
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V
V nihovna pro vás
K
Březen v knihovně
DOSPĚLÝM

● Strom v betonu
Od 2. do 28. března můžete v průběhu
půjčování navštívit ekologickou výstavu organizace Nesehnutí.
● Kniha na přání
Která knížka vám u nás chybí? Dejte nám
tip během půjčování, a to ve dnech 2. až
31. března.
● Kde ženy vládnou
Beseda s cestovatelkou Kateřinou Karáskovou ve středu 8. března od 15 do
16 hodin.
Den ostravských čtenářů
● S lodí, jež dováží kávu a čaj
Na čtvrtek 30. března je připraven čtenářský kvíz s odměnou pro věrné čtenáře
a vyhlášena bude upomínková amnestie.

DĚTEM
● Týden prvňáčků
Do 3. března se lze zaregistrovat do
knihovny na rok zdarma, prvňáčci budou
pasováni na čtenáře knih a připraven je zábavný program Jitřenky a Večernice.
● Ostrava známá a neznámá
Každý měsíc jedna otázka k 750. výročí
vzniku Ostravy – výherce v listopadu získá
registraci na jeden rok do knihovny zdarma.
● O NEJ babičku
Výstava knížek s babičkou v hlavní roli,
doplněná výtvarnou soutěží. To vše od
2. do 31. března během půjčování.
● BOOKovka: Čtení na pokračování
Ulov si svou perličku při čtení na pokračování, a to pokaždé ve čtvrtek během půjčování.
● Jarní prázdniny
Hraní stolních her a tvoření knižních lodiček je připraveno v termínu 6. až 10. března během půjčování.
● BOOKovka: Emušáci
Další povídání o emocích, tentokrát o pocitu osamocení, a to v úterý 14. března od
14 do 15 hodin.
● Prima čtení s Lovci perel
V úterý 21. března mezi 14. a 15. hodinou ulovíme perlu s knihou O líné babičce.
● Sovičky: Podívej, jak roste strom
Při společném setkání rodičů a dětí si
v pátek 24. března mezi 10. a 11. hodinou
zasadíme semínko.
● Knihovnické otazníky
Kvíz zaměřený na orientaci v knihovně je
připraven na čtvrtek 30. března.
● Knížkám na stopě
Hádání knížek podle indicií ve čtvrtek
30. března během půjčování.
● Noc s Andersenem
Z pátku 31. března na sobotu 1. dubna,
od 18 do 8 hodin, si lze vyzkoušet spaní
v knihovně s hrdiny Čtyřlístku – nutná registrace předem.
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Otevírací doba každou středu v době od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 16.30 hodin, nebo po předchozí telefonické domluvě.
2. března 14 až 16 hodin – klub seniorů – stolní hry
8. března 15 až 17 hodin – klub seniorů – návštěva Knihovny města Ostravy, Kutuzovova 14, promítání filmu s názvem Kde ženy vládnou, sraz v 15 hodin
u knihovny
13. března 17 až 18.30 hodin – vernisáž k výstavě děl
Marie Frontzové s názvem Jarní…
Marie Frontzová, starý obraz má novou
tvář … Srdečně všechny zveme na tuto
jedinečnou vernisáž, kde se můžete setkat
s autorkou i se zajímavými hosty.
Výstava potrvá do konce dubna.
Vstup zdarma.
16. března 14 až 16 hodin – klub seniorů – beseda
o životním prostředí
22. března 9 až 16 hodin – výstava děl Marie Frontzové
23. března 14 až 16 hodin – klub seniorů – příprava výrobků na jarmark
30. března 14 až 16 hodin – klub seniorů – tvořivá dílna
Vstup na všechny akce je zdarma. Změna programu vyhrazena.
Připravujeme: V pátek 21. dubna v 15 hod. vycházíme od radnice na komentovanou
procházku po vítkovických sportovištích s názvem Krokem za sportem.
Projdeme se společně s Lenkou Kocierzovou po zajímavých sportovních
místech, která znáte, i neznáte. Vstup zdarma.
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

Nej babička Čtenářem roku 2017

Babička je fenomén české literatury
a v roce 2017 budou české knihovny oceňovat právě své nejlepší čtenářské babičky.
Podle Boženy Němcové je babička moudrá, laskavá, starostlivá žena, která nám nejen pomáhá vychovávat děti, ale stává se
i rádkyní pro široké okolí. V českých knihovnách známe ale také babičku drsňačku Davida Walliamse, která ráda hraje scrabble,
je mezinárodní lupičkou šperků a má v plánu ukrást dokonce korunovační klenoty!
Lowe Shirley popsala ve své knize babičku
21. století jako ženu na vrcholu své kariéry,
která žije bohatým společenským životem,
sportuje, cestuje a věnuje se svým koníčkům. V knize Babička má vždycky pravdu,
ale poslouchá ji někdo? se moderní babičky mohou seznámit s humornými radami,
jak vychovávat svá vnoučata.
V dnešní rychlé době je často na babičkách, aby svá vnoučata vedly k lásce ke
knihám, k tichému a trpělivému odhalování
příběhů a k radosti z úžasného dobrodružství četby. Nejinak je tomu i v naší knihovně, kterou navštěvuje řada babiček.

Mezi naše nejvěrnější čtenářky patří paní
Olga, 65letá ctitelka historické prózy z per
pana Vondrušky, Niedla i Bauera, která
však vezme zavděk i vztahovými romány
Daniele Steelové či slovenské autorky Táni
Keleové-Vasilkové. V minulém roce podobných knih přečetla na 58, a to jen v pobočce ve Vítkovicích. Dobře ji však znají i naše
kolegyně v okolních pobočkách (Hrabůvka,
Fifejdy). Nezanedbává ani svou vnučku
Viktorku, se kterou si půjčuje nejen knížky
a CD, ale také společenské hry.
Neméně pilnou čtenářkou je 70letá paní
Vlasta. V repertoáru jejích knih byste našli snad každý žánr, od romantických knížek, které pohladí po duši, až po napínavé
detektivky nebo třeba životopisné knihy.
V roce 2016 jich zvládla přečíst 152! Její
vnuk Adam navštěvuje knihovnu sám
i s babičkou a nejvíce jej potěšíte pořádně tlustou dětskou encyklopedií přírodních
věd, čtením o dinosaurech nebo technice.
Jak vidno, mladá čtenářská generace se
pod ochrannými křídly babiček (a samozřejmě také dědečků) vyhynutí bát nemusí.
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Turnaj fotbalových přípravek se vydařil!

První únorový víkend pořádal Městský
fotbalový klub Vítkovice turnaj přípravek
VÍTEK CUP 2017 ve Sportovním centru
Dubina.
Báječná atmosféra, dvě stovky mladých
fotbalových nadějí, rodiče se silnými hlasivkami v hledišti a k tomu všemu nádherné
fotbalové bitvy a dech beroucí zápasy, navíc s úspěšnými výsledky pro naděje Vítkovic v kategorii U11 i U10 – to byl první den
mezinárodního fotbalového turnaje mládeže. K radosti našeho klubu můžeme říct, že
chlapci v kategorii U11 bez komplikací postoupili ze skupiny do semifinále, nakonec
vybojovali krásné čtvrté místo. Ve stejném
duchu a snad v ještě báječnější atmosféře

pokračoval turnaj i ve chvíli, kdy se o pohár
Raiffeisen stavební spořitelny utkali hráči
v kategorii U10. Mladí vítkovičtí borci opět
dokázali bez větších komplikací postoupit
ze skupiny. Vítkovičtí sice v základní hrací
době napodobili své o rok starší kamarády, když zápas skončil 2:2, ale s penaltami
si poradili o poznání lépe, proměnili všechny tři a postoupili do finále. Zápasy o medaile byly, bez nadsázky, úchvatné. Finále
musely rozhodnout až penalty, přes to, že
od začátku utkání vítkovičtí mladíci vždy
vedli, dokonce tři minuty před koncem zápasu o dva góly 4:2, slovenským fotbalistům se podařilo těsně před koncem vyrovnat a nakonec i proměnit všechny tři pokutové kopy a zvítězit. A kromě toho byl Jirka
Filipčík z MFK Vítkovice vyhodnocen jako
nejlepší brankář kategorie U10.
Fotbalový maraton mezinárodních turnajů přípravek pokračoval v neděli na turnaji
AUTO Dubina Cup zápasy v kategoriích U9
a U8. Malí benjamínci navázali nasazením,
výkony i nadšením na své starší kamarády.
Když se nenechali zahanbit ani fanoušci,
byl z toho opět krásný, sportovní, fotbalový
den. Opět se sjely týmy z Česka, Slovenska i Polska a sváděly mezi sebou urputné bitvy. Radost z průběhu turnaje trochu
zkalila zlomenina ruky mladého vítkovického hráče, ale i v tomto případě už můžeme
s hlubokým vydechnutím říct, že David je

po úspěšné operaci. I kvůli Davidovu zranění a náhlé horečce dalšího vítkovického
mladíka dohrávali hostitelé turnaje zápasy
jen v sedmi lidech a nepodařilo se jim těsně
proklouznout do semifinále. Konečné páté
místo však pro nás má cenu zlata. Patrik
Jurásek z MFK Vítkovice byl navíc oceněn

jako nejlepší střelec. Hlasivky i nervové
soustavy neměly odpočinku, ani když v posledním turnaji fotbalového maratonu nastoupily na hřiště nejmladší naděje našich
klubů, fotbalisté kategorie U8. Vítkovičtí
kvůli zraněním odehráli celý turnaj v šesti
lidech a klukům patří obrovská pochvala za
konečné sedmé místo.
Zdroj: www.mfkv.cz
Foto: archiv MFKV

Fanděte vítkovickým fotbalistům!
Městský fotbalový klub Vítkovice zve
všechny fanoušky na jarní mistrovská utkání, která začínají v březnu. Vítkovický A-tým
zároveň odehraje první domácí mistrovské
utkání FNL

V sobotu 11. března v 18. kole sezony 2016/2017 se MFK Vítkovice postaví na domácí půdě Městského stadionu
Vítkovice proti FK Viktoria Žižkov. Doma
si Vítkovičtí zahrají také o týden později,

18. března, proti FK Fotbal Třinec. Dalším
domácím utkáním bude zápas 21. kola proti
SC Znojmo FK, který se uskuteční 1. dubna. Přijďte fandit vítkovickým fotbalistům na
vítkovický stadion!

Vítkovičtí házenkáři bojují v zimní halové lize!
ho halového přeboru, a dokázala vybojovat
3. a 8. místo. Toto umístění mládeže bylo
nejlepším v posledních letech! „Druhé kolo
se konalo 11. února ve Staré Vsi. Bohužel,
áčku se nepodařilo navázat na předešlé
umístění, a to hlavně kvůli onemocnění několika klíčových hráčů družstva. Po součtu
obou turnajů skončila vítkovická mládežnická družstva na 5. a 8. místě. Přesto jsou
tyto výsledky brány jako obrovský úspěch
pro naše začínající mladé národní házen-

Ani vítkovičtí národní házenkáři nebyli na
začátku roku 2017 pozadu s účastí na turnajích, které se pořádaly v rámci zimních
halových soutěží v severomoravském kraji.
Hned zkraje roku odehrálo družstvo dorostenek 1. kolo zimní halové ligy a skončilo
v celkovém pořadí turnaje na 5. místě. „Do
dalších kol však mohla postoupit pouze tři
družstva, takže se brány dalších kol před
naším družstvem uzavřely,“ vysvětluje Michal Kratochvíl, šéftrenér oddílu národní
házené SSK Vítkovice. Další družstvo,
které naskočilo na házenkářské kolbiště,
bylo družstvo mladšího žactva. Trenérům
se podařilo poskládat dvě družstva, která
v sobotu 27. ledna odehrála 1. kolo zimní-

• Národní házená je původní česká národní hra, která se hraje v českých zemích více než sto let. Patří mezi bojovné,
rychlé a kolektivní sportovní hry. Rozvíjí
obratnost, postřeh, odolnost, odvahu,
akrobacii a rozhodnost. Vyžaduje nasazení, soustředění, odpovědnost a hlavně
smysl pro kolektiv… Házenou mohou hrát
chlapci nebo dívky od pěti do šestnácti let,
kteří se chtějí věnovat ryze amatérskému
sportu na vysoké výkonnostní i vrcholové
úrovni.
• Tento sport má ve Vítkovicích bohatou
tradici. Na sportovní scénu vstoupil v roce
1920 pod názvem házená, od roku 1953
do roku 1970 fungoval pod názvem česká

káře. Dále se konalo čtvrtfinále ČP mužů,
kterého se zúčastnilo prvoligové družstvo
mužů. Díky třem vítězstvím se muži kvalifikovali z 2. místa do semifinále ČP, které se
bude konat 4. března. Pokud by se mužům
podařilo i z tohoto turnaje postoupit, znamenalo by to čtvrtý postup do závěrečného
finále v průběhu čtyř let,“ pokračuje Michal
Kratochvíl a dodává, že stále probíhá nábor
do mládežnických družstev.
Foto: archiv klubu

házená a v roce 1971 se přejmenoval na
současný oddíl národní házené SSK Vítkovice.
• V rámci podzimní a jarní přípravy vítkovičtí házenkáři trénují v areálu národní
házené ve Vítkovicích, v ulici Lidické 35.
V zimě tréninky probíhají buď na městském stadionu, nebo v tělocvičně SPŠ
Zengrova, ZŠ Březinova a ZŠ Lukášova.
• Roční příspěvek na sportovní přípravu je 800 až tisíc korun. Máte-li zájem
vyzkoušet si tento sport nebo se rovnou
zařadit do některého z týmů, neváhejte
a kontaktuje některého z trenérů, případně přijďte rovnou na trénink. Více na www.
nh-sskvitkovice.hys.cz.
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Judo Grand Prix
Ostrava 2017

Všimněte si!

V

Velikonoční jarmark

Poslední únorový víkend se v nové atletické hale uskutečnil největší turnaj juda pro
děti a mládež v České republice s názvem
Judo Grand Prix Ostrava 2017. Závodní
plochou a počtem účastníků se organizátoři snažili aspirovat na pozici jednoho
z největších turnajů tohoto druhu v Evropě.
Kromě všech elitních českých klubů ve věkových kategoriích žáků, dorostenců a juniorů změřili síly na ostravském tatami ve
dvoudenním klání také závodníci pěti zemí
Evropy.

Vítkovické mateřské školy ve spolupráci s klubem seniorů působícím v Domě
u šraněk srdečně zvou na velikonoční
jarmark, který se uskuteční ve čtvrtek
4. dubna od 15 hodin ve vítkovické
knihovně v Kutuzovově ulici. Přijďte načerpat sváteční atmosféru s možností
nákupu drobných velikonočních dekorací. Výtěžek bude použit na podporu akcí
pro děti.
Jana Smutná,
ředitelka MŠ Prokopa Velikého

Oslava pětadevadesátin!

Paní Emilie Jurášková z Domova Magnolie ve Vítkovicích, která v úterý 13. února
oslavila své 95. narozeniny, je sice dámou
ve svých letech, ale každý den utvrzuje
všechny kolem sebe, že nezáleží na čísle,
ale na tom, jak se člověk cítí… Odjakživa
má ráda chladné počasí, nikdy nebyla nemocná a neví, co je to rýma. Ráda chodí
bosá i po chodbách domova a vždy říká,
že je to „zdravé“. Miluje ryby, maso a zelí,

každý den cvičí a čte denní tisk, aniž by
potřebovala brýle na čtení.
Paní Emilii popřáli v den jejích narozenin nejen všichni zaměstnanci Domova Magnolie a její spolubydlící, ale
s kyticí a dárky přišli gratulovat také starosta Petr Dlabal a místostarosta Leoš
Koláček z městského obvodu Ostrava-Vítkovice. „Paní Emilie se narodila
13. února 1922 ve Frýdku-Místku. V roce
1950 se přestěhovala ze Staré Bělé do
Vítkovic, kde pracovala jako dělnice. Do
starobního důchodu se rozhodla odejít ve
svých 55 letech. V únoru 2005 se přestěhovala už jako vdova k nám do Domova Magnolie,“ popisuje ve zkratce život
této obdivuhodné ženy ředitelka domova Andrea Heczko Gibejová a pokračuje:
„A protože i po příchodu k nám byla stále plná života a elánu, pracovala v letech
2008 až 2011 u nás v domově v prádelně
a postupem času i v kuchyni a na vrátnici.
I ve svém věku je paní Emilka stále velmi
aktivní, soběstačná a obdivuhodná žena
a my všichni jí přejeme do dalších let mnoho zdraví a pozitivní nálady.“
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informují
Přistižen
při pálení kabelů

Informaci o muži, který pod jedním z mostů ve Vítkovicích pálí zbytky elektrických
kabelů, přijali strážníci 17. ledna. Hlídka na
místě nalezla nejen 40letého muže a doutnající hromádku drátů, ale především nepořádek způsobený odpadem z izolace. Muž
uvedl, že opálené měděné dráty jsou sice
jeho, ale nepořádek uklidit odmítá. Protože
nemohl prokázat svou totožnost, byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR.

Tříkrálová sbírka
pomůže

Tik – tak – crr!

Únor přináší masopustní veselí, různé
taškařice a neobvyklou zábavu. V naší mateřské škole kromě karnevalu připravujeme
tzv. Popletené dny zaměřené na určitou
barvu či věc (například Modrý, Pyžamkový,
Mašličkový, Rukavičkový nebo Knoflíkový den). Jedním z těch letošních byl Hodinkový den, kdy si děti ze třídy Sluníčko
přinesly do školky hodinky či budíky. A tak
vznikla malá výstava měřičů času – byly
k vidění hodinky na ruku i na zeď, děti pozorovaly rozdíly mezi klasickými hodinkami
s ručičkami i těmi v digitálním provedení a
s osvětlením, seznámily se s přesýpacími
hodinami a před spaním zhlédly pohádku
o hodinách s kukačkou. Zkoušely poznávat
hodiny a nastavit správný čas, hledaly číslice, vyrobily si náramkové hodinky z papíru,
hrály hru Honzo, vstávej! Kolik je hodin?
i tančily na veselou píseň Hodinky. Každou

Strážci zákona

změnu činnosti či svačinu s obědem ohlašovaly natažené budíky, a tento zvuk děti
také probudil z odpoledního spánku. Někdy
i zdánlivě obyčejné věci mohou mít další využití a mohou být skvělým pomocníkem při
práci s dětmi. Crrr!
Martina Nová,
MŠ Kořenského

I letos pomůže Tříkrálová sbírka lidem
v nouzi. Tentokrát se podařilo shromáždit
1 712 974 korun. Prostředky využijí Charita
Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, seniory, mladé lidi ohrožené sociálním
vyloučením, lidi se zdravotním postižením
v chráněných dílnách nebo pro hmotnou
pomoc lidem v obtížné situaci.
Foto: Pavel Zuchnický
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