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Vítkovice rozkvetlé do krásy

Snad každého, kdo spatřil tu krásu, potěšily záhony se směsicí šafránů, narcisů, tulipánů a modřenců,
které rozkvetly na náměstí Jiřího z Poděbrad i na Mírovém náměstí. Následně začaly rozkvétat narcisy
plnokvěté a tulipány v ulici Ruské a u křižovatky ulic Palkovského a Závodní a v ulici Rudné u křižovatky
se Závodní. Pokračování na straně 5		
Foto: Leoš Koláček

Den dětí ve Vítkovicích
Komise školství a kultury při Radě městského obvodu
Vítkovice připravila pro naše nejmenší zábavné odpoledne k oslavě jejich svátku. Den dětí se uskuteční v pátek
2. června od 15.30 hodin již tradičně v sadě Jožky Jabůrkové. Děti se mohou těšit na mnoho sportovních disciplín
a atrakcí, například na skákací hrad, trampolínu, jízdu na
ponících, lezeckou stěnu, veselé tvoření a další. Vstupenku
v podobě hrací karty si můžete zakoupit od 15. května v Mateřské škole Prokopa Velikého, ve vítkovických základních
školách a v pokladně ÚMOb Vítkovice (úředními dny jsou
pondělí a středa). Spoluúčast rodičů je 50 korun za vstupenku
v hodnotě 100 korun. Srdečně všechny zveme. Více na straně 8.			

Setkání jubilantů
na radnici

Romana Filipová

Je na co se těšit!
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První setkání jubilantů v tomto roce
se uskutečnilo ve čtvrtek 6. dubna.
V tento krásný slunečný den přišlo
do obřadní síně vítkovické radnice
mnoho jubilantů a sál byl téměř celý
zaplněn. Starosta městského obvodu
Petr Dlabal společně s matrikářkou
Milenou Pacnerovou všechny přítomné pozdravili a popřáli jim mnoho sil,
pevné zdraví a lásku rodiny. Na závěr
jubilanti obdrželi dárečky. Slavnostní
odpoledne zpříjemnili svým hudebním
vystoupením žáci ze ZUŠ Sologubova.
Romana Filipová

Nepřehlédněte
Amatérský volejbalový turnaj

Komise sportovní při Radě městského obvodu Vítkovice zve
všechny příznivce sportu na amatérský volejbalový turnaj smíšených
družstev, který se uskuteční v sobotu 13. května od 15 hodin ve
sportovní hale Střední školy technické a dopravní Ostrava-Vítkovice v ulici Moravské 2. Zájemci se mohou hlásit u předsedy komise
Richarda Čermáka (e-mail cermak.rich@seznam.cz), který zajišťuje
zápis jednotlivých družstev. Družstva jsou šestičlenná, v každém
družstvu by měly být alespoň dvě ženy. Dobrou náladu a sportovní
obuv s sebou.
Romana Filipová

www.vitkovice.ostrava.cz

Zájezd pro seniory

Městský obvod Vítkovice, odbor sociálních věcí, ve spolupráci s klubem seniorů pořádá 18. května zájezd pro seniory z obvodu Vítkovice do Krakova (prohlídka města) a solného dolu
Wieliczka. Doprava je hrazena obvodem, vstupy do objektů
a cestovní pojištění si hradí účastníci sami. Sraz je v 6.45 hodin
na parkovišti před vítkovickou radnicí. Zájemci se mohou hlásit
v kanceláři číslo 5 odboru sociálních věcí v ulici Zengrově 14
u vedoucí odboru Danušky Bálikové, nebo na tel. č. 599 453
227, 599 453 226, případně na tel. č. 732 168 984.
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Úhrada
nájemného
V
za pronajatý pozemek
Tyto úhrady jsou na základě řádně uzavřených smluv splatné k 30. červnu daného
roku. Včasným uhrazením nájemného za
pronajatý pozemek lze předejít případným
smluvním pokutám z prodlení za pozdní
úhradu.
Úhradu mohou občané provést bankovním převodem na účet číslo 19–
1649309349/0800, konstantní symbol 558,
s uvedením variabilního symbolu, který
zjistí na svých uzavřených smlouvách nebo
přímo u správce na tel. č. 599 453 139.

Poplatek je možné zaplatit také v hotovosti na pokladně MOb Ostrava-Vítkovice,
Mírové náměstí 1, kancelář č. 112.
U veškerých plateb je nutné uvést variabilní symbol. Na úhradu bez variabilních symbolů nebude brán zřetel.
V případě, že termín nebude dodržen,
budeme nuceni pohledávku vymáhat
soudní cestou, a tím se vám podstatně
zvýší celkové náklady.
Alena Víchová,
odbor financí, rozpočtu a školství

Svozový den BIO popelnic
zůstává stejný

Se začátkem dubna přešel v Ostravě svoz zeleně z BIO popelnic ze zimního do letního
režimu. Nádoby budou opět vyprazdňovány ve čtrnáctidenním intervalu. OZO Ostrava
ujišťuje občany, že termíny zůstávají stejné jako v uplynulém období.

Harmonogram svozu zeleně ve Vítkovicích

pondělí, sudý týden: celý obvod, bez kolonie u Vítkovického nádraží
úterý, sudý týden: Barbořina, Dušní, Na Obvodu, Přerušená, Starobní, Středulinského,
U Nádraží, Urbančíkova, Uzavřená, V Sadě.

Jak pečovat o nemocného

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice
sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři s názvem Jak pečovat
o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními zdravotními
sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte
související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Proběhnou také praktické ukázky.
Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání
kompenzačních pomůcek, které je možné si zapůjčit v charitní půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek. Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je
18. května od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ulice Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se přihlaste předem u Markéty Štěpánové, tel. č. 599 508 533,
mobil: 731 534 002, nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Asistenti přepravy
v tramvajích i autobusech

Bezpečnost v ostravské hromadné dopravě by se měla začít měnit k lepšímu.
Od dubna totiž na pořádek v tramvajích,
autobusech i trolejbusech dohlížejí vybraní zaměstnanci DPO, takzvaní asistenti
přepravy, kteří budou vybíráni z řad sou
časných revizorů. Jejich úkolem bude dohlížet na klid ve vozidlech, zaměří se na
hlučící výrostky, černé pasažéry, opilé nebo
agresivní cestující, které budou moci kdykoli
vyloučit z dopravního prostředku. Po zavedení kamer je to další krok Dopravního podniku Ostrava k vybudování kvalitní městské
hromadné dopravy. Preventisté dopravy se
již osvědčili v Budějovicích i v Brně, Ostrava
je tak třetím městem v republice, které se
rozhodlo tímto způsobem podpořit kvalitní
cestování městskou hromadnou dopravou.

Senioři objevují taje počítačů

Chcete se naučit pracovat s počítačem,
komunikovat s blízkými pomocí elektronické pošty, vyhledávat informace na internetu
a nevíte jak na to? Přijďte do Spolku Druhé Svítání, který sídlí ve Štramberské ulici
2871/47. Spolek zabývající se počítačovou
gramotností seniorů pořádá kurz s názvem
Senioři objevují taje počítačů, který je spolufinancován z rozpočtu statutárního města
Ostravy. Lektoři vás seznámí se základní
obsluhou počítače, krásami i nástrahami internetu, vytvářením složek či textových dokumentů. Kurz má osm lekcí, každá trvá 2x
45 minut a výuka probíhá 2x týdně. Součástí
každé lekce je opakování, praktická cvičení,
samostatná práce, otázky a odpovědi. Obsah kurzu bude přizpůsobován schopnostem, přáním a potřebám skupiny. Soustředíme se na praktické zvládnutí dovedností
a jejich využití pro samostatnou práci. Více
na tel. č.: 608 680 276 nebo www.druhesvitani.cz.

Lidé ve Vítkovicích se nemusejí o dodávky tepla bát

Společnost ČEZ Energetické služby zajišťuje dodávky tepla (horká, topná a teplá
voda) pro 39 společností v rámci 157 odběrných míst nacházejících se v městské
části Vítkovice. Městskému úřadu Vítkovice je dodávána horká voda společně se
střední zdravotnickou školou a topná voda
pro blokové domy v ulici Štramberské.
Vedle dodávek pro výrobní haly a sociální
budovy společnosti VÍTKOVICE a dalších
místních firem společnost ČEZ Energetické služby zajišťuje dodávky do dalších
objektů, k nimž patří například Střední
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škola Ahol, Základní škola Halasova, hotel
Clarion, Ostravar Aréna, městský stadion,
bytové domy v ulici Sovově, Vítkovická nemocnice či obchodní centrum Hornbach.
Kromě dodávek tepla firma provozuje
i vlastní předávací stanice a zajišťuje také
obsluhu 24 plynových kotelen, z toho
22 v městských domech, a to například
v ulici Sirotčí a Ocelářské.
V polovině roku 2018 bude z provozu odstaven stávající uhelný zdroj tepla a firma
ČEZ Energetické služby připravuje v místě
stávajícího zdroje novou plynovou kotelnu,
která představuje ekologickou výrobu s novým zařízením a životností nejméně 20 let.
Další dodávky do tepelných zařízení bude
firma ČEZ Energetické služby zajišťovat
ze strany od ulice Jugoslávské horkovodním propojením ze sítě Veolia Energie ČR.
Na tyto dodávky je již uzavřena smlouva
s platností minimálně 15 let.
Lidé ve Vítkovicích se tak nemusejí
v žádném případě bát, že by v budoucnu
přišli o své dodávky tepla. Tyto nepravdy
šíří někteří podomní prodejci, kteří se tu
nedávno objevili a přesvědčují obyvatele,

aby se od centrálních dodávek tepla odpojili a pořídili si vlastní tepelná čerpadla.
Jde však o účelové dezinformace sloužící
k nátlaku na zakoupení těchto produktů.
Jednání podobných obchodníků kritizovala
i předsedkyně Energetického regulačního
úřadu Alena Vitásková.
Žádné odpojování v lokalitě Vítkovice totiž nehrozí. Firma ČEZ Energetické služby
naopak počítá s dalšími investicemi, zvýšením efektivity výroby a dodávek tepla
a s napojením dalších objektů, které jsou
v investičním dosahu současné tepelné
sítě. Společnost tak bude kontinuálně pokračovat ve výrobě a komfortních dodávkách tepla v městské části Vítkovice.

Blokové domy v ulici Štramberské.
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Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd, neplavil se do neznámých zemí ani neobjevil nové obzory lidské duše.
								
Helen Keller

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
blíží se léto, i když ve druhé polovině dubna
to tak kvůli plískanicím i sněhové nadílce
vůbec nevypadalo. A předchozí dny přinesly nejen to…
Jistě jste si všimli v exponovaných časech
stále častěji ucpaných silnic ve Vítkovicích.
Jedním z takových míst je i křižovatka ulice
Ruské s ulicí Závodní, kde se ve všedních
dnech po 14. hodině vytvářejí kolony aut.
Už několikrát jsem – zatím ovšem marně –
apeloval na Magistrát města Ostravy, aby
byl na této křižovatce upraven interval semaforů, případně aby tu došlo k jiným změnám vedoucím k vyřešení této situace. Ta

se zhoršuje ve chvíli, kdy je z jakýchkoliv
důvodů omezen provoz na Rudné. Mnozí
řidiči volí objížďku naším obvodem, takže
doprava uvnitř Vítkovic houstne. Bohužel
tak symbolicky platíme daň za to, že přes
Vítkovice vedou dvě nejdůležitější komunikace ve městě, Rudná a Místecká, a že
obvod je díky tomu velmi dobře dostupný
z jakéhokoliv směru. Prostě vše má své
negativní i pozitivní stránky, takže se přestaňme zaobírat těmi spíše negativními
a dívejme se na svět optimisticky.
Je květen, měsíc lásky. Není třeba se
hned zamilovávat. Stačilo by, kdyby lidé
byli k sobě navzájem laskavější a začali
se více usmívat. Někdy na to zapomínají
a je to škoda. Stejně tak mě mrzí, že někteří obyvatelé obvodu odmítají vnímat posun

Vítkovic k lepšímu. Když slyším,
jak jsou lidé, kteří
u nás nebyli delší
dobu, nebo sem
přijeli poprvé, nadšení ze vzhledu a
atmosféry našeho
obvodu, mrzí mě,
že někteří vítkovičtí
škarohlídi si to vše
odmítají uvědomit
a vidí na všem jen
to špatné. Možná by se pro začátek mohli
podívat do zrcadla a usmát se alespoň na
sebe. Je květen…
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Potřebujete poradit v oblasti práva, financí nebo zdraví?
Problematické soužití v místě bydliště,
potíže s nájemní smlouvou, mezigenerační
spory, otázky spojené s dluhy či hospodařením jsou jen částečným výčtem problémů, se kterými se potýká řada lidí. Najít
řešení v takových situacích nebývá vždy
jednoduché. Městský projekt, zaměřený na
prevenci ohrožení rodiny v Ostravě, nabízí

pomocnou ruku formou bezplatného právního či finančního poradenství. Využít lze
např. i služby mediátorů ke zprostředkování dohody o urovnání sporu mimosoudní
cestou. V případě zájmu se můžete obrátit
přímo na Kateřinu Kneifel (599 444 233,
kkneifel@ostrava.cz). Projekt Prevence
ohrožení rodiny ve městě Ostrava (reg. č.

Vítání občánků
Přeplněná svatební síň vítkovické radnice, tichá varhanní hudba, hrdí rodiče, šťastní prarodiče – to vše 8. dubna umocňovalo
slavnostní ráz přivítání nových občánků našeho obvodu. Starosta
Petr Dlabal a matrikářka Milena Pacnerová přivítali přítomné rodiče
a jejich miminka, matrikářka pak představila nové občánky Vítkovic
a starosta Petr Dlabal pohovořil o životě a o jeho zrození. Melodie z filmu Tři oříšky pro Popelku vyzvala šťastné rodiče a ti začali
se svými miminky přicházet pro gratulaci a zapsat se do pamětní knihy narození. Bzučely videokamery, cvakala oka fotoaparátů
a mobilních telefonů… A příjemné dopoledne pozvolna odcházelo
do minula. Ať se vám v životě daří co nejlépe, noví občané Vítkovic!   

projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_26/000352
5), který může pomoci při řešení nepříznivé životní situace, poběží do září roku 2018
a je spolufinancován prostředky z ESF.

Ceníme si talentu

Pavel Libor, kronikář

Beseda se spisovatelkou
Evou Tvrdou

Ve středu 24. května se v Domě u šraněk
uskuteční od 16.30 hodin
beseda se spisovatelkou
Evou Tvrdou. Její tvorba
je silně spjata s moravskoslezským prostředím,
patří k ní například knihy Pandořina skříňka,
Dědictví, Třešňová alej
nebo Okno do pokoje.
Autorka nyní vydala novou knihu, kterou představila na knižním festivalu. Jedná se o detektivku ze současné Ostravy
s výstižným názvem Mrtvou neměl nikdo rád. Srdečně zveme na besedu
s autorkou, kde si můžete také zmíněnou detektivku zakoupit. Vstup
zdarma.
Romana Filipová

Autoři projektu Panda Education.

V dubnu se v Ahol – Střední odborné škole uskutečnilo hned několik akcí s cílem zviditelnit schopnosti a výsledky práce studentů
školy. Prestižní záležitostí se stal už 10. ročník oborové soutěže
Superstar v odborných znalostech, na níž účastníci prezentují své
projekty z nejrůznějších oblastí. V letošním ročníku zaujal například
v ekonomické kategorii projekt Videonewsletter jako moderní forma
marketingu, humanitní kategorii ovládla prezentace Panda Education, zamýšlející se nad účinnou formou výuky cizích jazyků. Vrcholem soutěže už tradičně byla kategorie multimediální, kde na velkém
plátně multikina CineStar studenti představili několik autorských filmů. Poděkování za podporu soutěže patří, kromě jiných subjektů,
také Úřadu městského obvodu Ostrava-Vítkovice. Akcí, která zviditelnila dramatický a výtvarný talent aholských studentů, byla Absolutoria Pedagogického lycea – dramatický obor studentky zakončily
představením Z deníku kocoura Modroočka, které bylo spolu s dramatickým projektem určeno dětem z mateřské školy. V rámci výtvarné výchovy pak úspěšně obhájily své závěrečné práce, přičemž dokázaly, že se umí vyrovnat nejen s často neobvyklým zadáním, ale
zvládnou i pestrou škálu výtvarných technik. Výsledky jejich práce je
možné vidět do 12. května v Ahol Gallery, kde jsou rovněž prezentovány snímky z dubnové fotografické soutěže.
- szt -
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V e života našich škol
Z
Beseda s policií

Forum Nová Karolina

V pátek 7. dubna přišla mezi naše děti návštěva. Byly to dvě příslušnice Policie ČR, jež si s dětmi popovídaly nejen o bezpečnosti
na silnici. Děti si mohly zkusit pravé policejní uniformy a na závěr
dostaly malé dárky s tematikou bezpečnosti a reflexní náramky.

Škola v přírodě

Poprvé v České republice se ve
Forum Nová Karolina představila
výstava akčních hrdinů Avengers.
Děti z Mateřské školy Prokopa
Velikého se této výstavy také zúčastnily. Měly možnost se převléknout do kostýmu svého oblíbeného
akčního hrdiny, zhlédnout desítku
interaktivních exponátů, zasoutěžit si o drobné odměny. Všechny
děti byly s tímto výletem velmi spokojené a prožily příjemné dopoledne.

MŠ Prokopa Velikého

Velikonoční čas

Děti z vítkovických mateřských škol se na Velikonoce připravovaly opravdu pečlivě. Malovaly vajíčka, vystřihovaly zajíčky, sadily
velikonoční osení, tvořily jarní zápichy. Vyvrcholením těchto velikonočních příprav byla velká pátrací akce – hledání velikonočního
beránka. Děti s nadšením plnily úkoly, které je dovedly až k beránkovi. Nakonec beránka společně snědly. MŠ Prokopa Velikého

Velikonoční jarmark se vydařil

Díky dotaci Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí, vyjely děti ze Základní školy Halasova od 30. března do
12. dubna na 13denní ozdravný pobyt do hotelu Permoník v Novém Hrozenkově.
O jejich bezpečnost, zdraví a celodenní program se staralo osm
pedagogických pracovníků.
Během ozdravného pobytu se počasí střídalo jako na houpačce,
ale dětem to nevadilo. Přivezly si domů spoustu zážitků, nových
poznatků a dárečků, které v odpoledních hodinách vyrobily pro
maminky a tatínky společně s vychovatelkami.
Na celodenním výletě do Vsetína navštívily Valašské muzeum,
kde si vyzkoušely pletení pomlázek a zdobení kraslic. Děti navštívil v Novém Hrozenkově zaměstnanec z Centra tmavé oblohy
z Grúně se speciálními dalekohledy, kterými děti pozorovaly slunce. Sedmý den ozdravného pobytu se děti vydaly na celodenní výlet do Zoo Lešná. Největším zážitkem pro ně bylo krmení rejnoků.
V místním památníku Antonína Strnadla se děti dozvěděly o historii
salašnictví, vyzkoušely si původní lidová řemesla.
Libuše Hermannová

Mediace ve škole ve finále

Učitelky mateřských škol ve Vítkovicích a dámy ze senior klubu
se opravdu překonaly. Knihovna, kde se konal velikonoční jarmark,
se rozsvítila jarními barvami a pestrostí velikonočních ozdob a dekorací. 				
Jana Smutná
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Základní škola Šalounova se zapojila do projektu Mediace ve
škole pod záštitou Úřadu vlády ČR. Vedení školy, dva pedagogičtí
pracovníci a děti zapojené do tohoto projektu se 28. března zúčastnili závěrečné konference, která se za přítomnosti všech pěti
zúčastněných škol z Moravskoslezského kraje uskutečnila v pavilonu na Černé louce.
Konferenci zahájila Radka Soukupová z Agentury pro sociální začleňování z Úřadu vlády ČR. Projekt představil Milan Kotík
z agentury Aisis. O výcviku mediace pro pedagogy se zmínil Jan
Zouhar, o výcviku peer mediace pro žáky hovořila Taťána Vodňanská. Po panelové diskuzi následovaly prezentace škol. Vrstevnická mediace nás naučila vnímat, že žáci potřebují slušnou výměnu
názorů a diskuze, potřebují klást otázky, vnímat rozdílnost a pestrost komunity, ve které se pohybují.
Libuše Hermannová
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Ze života našich škol
A opět jsme vyrazili! Barevné dny

Nastalo jaro, vykouklo sluníčko a žáci
z turistického kroužku naší školy se v sobotu 18. března vydali po delší odmlce poznávat nová místa s cílem něco zajímavého se
dozvědět a užít si i nějakou tu legraci. Náš
první výlet v rámci projektu „…a za námi
stopy II“ vedl do Brna. Prošli jsme centrem,

zastavili se u pozoruhodného brněnského
orloje – chronometru. Propletli jsme se uličkami kolem Zelného trhu, brněnské radnice
a prohlédli si katedrálu sv. Petra a Pavla.
Pak jsme se už celí natěšení dopravili do
zábavního Jump parku. Tento nádherný výlet by se nemohl uskutečnit bez finančních
prostředků z jiných zdrojů, což nám umožnil Magistrát města Ostravy. Naše žádost
o dotaci byla úspěšná a finance jsme využili k naplánování různých poznávacích
aktivit po krásách naší země.
Bohumila Nádvorníková,
ZŠ Šalounova

Děti z Berušky MŠ Kořenského se každý
měsíc seznamují s jednou základní barvou.
V lednu to byla bílá, v únoru modrá barva
a na březen měly děti připraveny zelený
den. Maminky nic nenechaly náhodě. Každá část oblečení, ale také doplňky (gumička, sponečka, rukavice) byly zelené. Do
třídy děti procházely zelenou bránou, malovaly zelenými pastelkami a při hře Čáp
ztratil čepičku si zopakovaly i jiné barvy.
Došlo také k hodnocení a každá část oblečení se proměnila v bod. Získané body za
každý barevný den se sečtou a v průběhu
oslav Dne dětí budou ti nejlepší oceněni.

Za jarem do lesa

Jen co vysvitlo první jarní sluníčko, vydali jsme se do Bělského lesa, abychom se
podívali, jak to tam vypadá v tomto ročním
období. Cestou jsme pozorovali rozkvetlé
květinky, stromy, čmeláky a také veverku,
která nás doprovázela skoro celou cestu.

Zastavili jsme se u lesní školky. Dětem se
líbilo, že i stromy chodí do školy. Medvěda
jsme sice nepotkali, zato medvědího česneku bylo všude plno. Všichni se těšíme
na ještě hezčí počasí, kdy plánujeme výlet
zopakovat.

Kateřina Veličková

MŠ Erbenova



Vítkovice rozkvetlé do krásy
Pokračování ze strany 1

Některé travnaté plochy, které zahradnická firma Flower Your
Place Central Europe osadila jarními cibulovinami v říjnu minulého
roku, se ve Vítkovicích rozzářily už v březnu. K osazení byly vybrány lokality na frekventovaných místech v návaznosti na možnosti
secího mechanismu a umístění inženýrských sítí na pozemcích.
Cibuloviny byly vysázeny ve velkých skupinách v travním porostu
o celkové ploše 600 m2. Květiny byly vysazeny strojní výsadbou,
prováděnou přímo do zatravněných ploch, a náklady na pořízení byly čerpány z účelové neinvestiční dotace na údržbu městské
zeleně pro rok 2016. Tento způsob výsadby je nejlepší a nejlevnější metodou, jak získat spoustu květin a barev a zároveň také
podpořit a rozvíjet biodiverzitu. Měnící se klima výrazně ovlivňuje
životní prostředí ve městech, a proto je důležité, aby veřejná zeleň

tyto změny zpomalovala.
Nesmíme také zapomenout, že časně kvetoucí
cibuloviny jsou důležitým
zdrojem energie pro včely
a motýly.
Po odkvětu cibulovin nebude tráva ihned posečena, aby cibuloviny nabraly
na síle a příští jaro rozkvetly opět do té největší
krásy.
Dagmar Sošková,
referentka správy místního
hospodářství a zeleně
Foto: Leoš Koláček,
Lenka Gulašiová
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V
V nihovna pro vás
K
Květen v knihovně
DOSPĚLÝM

● Romano Suno
Ve středu 24. května se od 14.30 do
16 hodin uskuteční workshop o romštině
a jejím původu. Prezentace literární a výtvarné soutěže formou výstavy potrvá do
26. května.
● Ostrava známá i neznámá
Každý měsíc bude položena jedna otázka k 750. výročí první písemné zmínky
o Ostravě. Tentokrát v průběhu května
v rámci půjčování.
● BOOKovka: Květiny pro maminku
Tvořivé vyrábění pro naše nejmilejší ke
Dni matek je připraveno ve čtvrtek 4. května od 14 do 15 hodin.
● Mýdlo pro horníka
V úterý 9. května vyrábíme od 14 do
15 hodin dekorační mýdla za finanční podpory nadace Landek.
● Čtení
Pověsti o Ostravě a Slezskoostravském
hradu budou hlavním tématem úterního odpoledne 9. května od 14 do 15 hodin. Program finančně podpořila nadace Landek.
● Prima čtení
Čtení a práce s knížkou Mám tě ráda –
úterý 16. května od 14 do 15 hodin.
● BOOKovka: Tanči!
Ve čtvrtek 18. května rozhýbeme od
14 do 15 hodin tělo na taneční podložce.
● BOOKovka: Emušáci
Emoce žárlivost a jak se s ní vyrovnat,
to se dozvíte v úterý 23. května od 14 do
15 hodin.
● Sovičky: Hladová housenka
Příběh o housence a její přeměně v krásného motýla je připraven na pátek 26. května od 10 do 11 hodin.
● Cváláme Ostravou
Komentovaná prohlídka Vítkovic. Nutná
registrace předem, sraz v úterý 30. května
v 15 hodin před knihovnou. Akce se uskuteční s finanční podporou statutárního města Ostravy jako součást projektu Cváláme
Ostravou.

Komentované
vycházky
po Vítkovicích

S příchodem teplejších dnů se do Vítkovic opět vrací oblíbené komentované
vycházky. V dubnu jsme společně s grafičkou a výtvarnicí Lenkou Kocierzovou
navštívili vítkovická sportoviště a v pátek 19. května se projdeme po rozkvetlých Vítkovicích. Navštívíme parky, sady
a zahrady. Zájemci mají sraz v 15 hodin před radnicí městského obvodu Vítkovice. Dobrou náladu a pohodlné boty
s sebou. Vstup zdarma. Srdečně zvu.
Romana Filipová
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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.
4. května 15 až 17 hodin – klub seniorů – posezení u kafíčka s Janou
10. května 16.30 až 18 hodin – vernisáž k výstavě obrazů Terezy Krčíkové
a Kateřiny Švejdové s hudebním doprovodem žáků ZUŠ dr. Leoše
Janáčka. Srdečně zveme na slavnostní zahájení výstavy, která potrvá do
konce června.
11. května 14 až 16 hodin – klub seniorů – Křeslo pro hosta
18. května 14 až 16 hodin – klub seniorů – zájezd do Polska
19. května 15 hodin – komentovaná vycházka s grafičkou a výtvarnicí Lenkou Kocierzovou.
24. května 16.30 až 18 hodin – beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou – autorkou
nové detektivky ze současné Ostravy s názvem Mrtvou neměl nikdo rád.
25. května 14 až 16 hodin – klub seniorů – jarní tvoření
Vstup na všechny akce je zdarma. Změna programu vyhrazena.
Připravujeme: 7. června v 16.30 hodin se bude konat cestovatelská přednáška Jak
jsem putoval Aljaškou – Jakub Hubert.
17. června od 10 do 18 hodin – celodenní program v Domě u šraněk
k výročí 660 let od první zmínky o Vítkovicích, historické
přednášky o Ostravě s Pavlem Březinou, pravidelné komentované vycházky po Vítkovicích s Lenkou Kocierzovou.
KONTAKT:
Dům u šraněk, Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice
Romana Filipová
Tel. č.: 599 453 122 (pondělí až pátek), 599 453 246 (středa), mobil: 727 917 298
E-mail: rfilipova@vitkovice.ostrava.cz
Web: www.vitkovice.ostrava.cz

Divadlo Mír upoutalo pozornost
První premiéra v březnu, druhá hned o měsíc později. Divadlo Mír odstartovalo svižným
tempem a s úsměvem – na
repertoáru má dvě komedie,
z nichž druhá měla premiéru
29. dubna. Ale to není všechno.
V divadle vystoupí 15. května
Tomáš Savka, jehož koncert má
přitažlivý název Swing Time!,
a už nyní si lze prostřednictvím
webových stránek divadla zakoupit vstupenky na říjnového
Jana Budaře a Eliščin Band.
Foto: archiv Divadla Mír

Adoptujte si seniora

Máte chuť pomáhat druhým? Setkáváte
se rádi se starými lidmi? Jste ochotni darovat hodinu týdně lidem v nemoci a osamění? Stačí přijít na dobrovolnické centrum ADRA Ostrava první středu v měsí-

ci, nejbližší termíny jsou 3. května nebo
7. června kdykoli v mezi 13. a 17. hodinou. Tady se dozvíte více o dobrovolnictví
nejen u seniorů. Pomáhat může každý,
stačí se rozhodnout. Informace na tel.
čísle 605 784 584 nebo na www.adraostrava.cz.
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Moderní gymnastky z několika zemí se sjedou do Ostravy!

V sobotu 6. května se do ostravské haly
Sareza sjedou moderní gymnastky z několika zemí, aby bojovaly o pohár města

Ostravy. Jednadvacátý ročník tohoto pohárového závodu pořádá již tradičně oddíl
moderní gymnastiky SSK Vítkovice s podporou Sportovního gymnázia Dany a Emila
Zátopkových a města Ostravy.
Zhruba sto gymnastek z celé České republiky a mnoha klubů z Polska, Ukrajiny
a Slovenska předvede ve všech kategoriích,
od nadějí nejmladších přes kadetky až po
dorostenky, sestavy bez náčiní i s náčiním.
Třešničkou závodu budou kategorie juniorek a seniorek, nejúspěšnějších závodnic,
jež své kluby reprezentují nejen na národních, ale především na mezinárodních sou-

těžích. V náročné seniorské kategorii, kde
je již mnohem vyšší obtížnost všech prvků,
má klub už podruhé své želízko v ohni, a to
seniorku Andreu Kozovou. „Náš oddíl bude
mít zastoupení ve všech kategoriích, kromě
kategorie juniorek. Dokonce zde budou závodit i naděje nejmladší, tyto malé gymnastky se závoděním teprve začínají,“ říká Hana
Kyšková Nadkanská s tím, že závod je přístupný široké veřejnosti. „Zveme všechny
příznivce moderní gymnastiky. Přijďte se
podívat na skvělé výkony závodnic z několika zemí a povzbudit domácí soutěžící.“ Více
na www.mg-sskvitkovice.cz.

Sedm medailí
Instruktážní hodiny na
Dne 8. dubna se v Ostravě uskutečnil Memoriál Ladislava Hovenkovní věži zcela zdarma! lečka v zápase řeckořímském. I přesto, že se v našem oddíle
Občanské sdružení Blok centrum zve zájemce nejen na vnitřní
boulderingovou stěnu, ale i na volně přístupnou venkovní lezeckou
věž v sadu Jožky Jabůrkové, jejíž využití je zcela ZDARMA! Na její
provoz a údržbu přispívá obec Vítkovice, díky tomu je věž opravdu téměř celoročně v provozu. Každou první středu v měsíci od 17 do
19 hodin navíc sdružení pořádá také
instruktážní hodiny pro všechny zájemce zcela zdarma, včetně zapůjčení lezeckého vybavení. V případě
nepříznivého počasí je akce přesunuta. Proto je nutné sledovat webové
stránky www.blokcentrum.cz. Pokud
přijdete na venkovní věž, můžete si
uschovat věci v šatně v areálu Tendon bloku. Samozřejmostí je použití
sociálního zařízení a k příjemnému
posezení slouží i malá restaurace…
Vnitřní boulderingová stěna, která byla začátkem loňského roku
rozšířena, je otevřena od pondělí do pátku od 10 do 22 hodin
a o víkendech od 12 do 20 hodin. Kromě široké veřejnosti navštěvují tento areál pravidelně nejen děti z lezeckého oddílu, ale
i lezeckého kroužku, který navštěvují děti z Vítkovic, a také žáci
základních i středních škol, kteří dochází v rámci tělocviku.
Kontakt: e-mail: info@blokcentrum.cz, tel. č.: +420 602 851 501,
+420 724 912 608

Vaše zdraví
Klíšťata útočí! Chraňte se!

Proti klíšťovému zánětu mozku neboli encefalitidě je možné se
chránit očkováním. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pro letošek navýšila příspěvky na preventivní očkování dětí až na 1 500
korun, pro dospělé na 700 korun.
„Ze
všech
preventivních programů, které naše
zdravotní pojišťovna svým
klientům nabízí, jsme zaznamenali největší zájem
o očkování proti klíšťové encefalitidě. V roce 2016 využilo tuto možnost 24 520 klientů,“ uvedla tisková mluvčí
pojišťovny Elenka Mazurová.
V České republice onemocní klíšťovou encefalitidou podle aktuálních statistik ministerstva zdravotnictví ročně přibližně 500 až
800 lidí. Obecně lze říci, že ohroženější jsou dospělí; někde se
uvádí, že jsou více ohroženi lidé nad 60 let. Onemocnění se vyvíjí
obvykle do 7 až 14 dnů (může být 3 až 30 dnů) od přisátí infikovaného klíštěte. V prvním stadiu se jeho příznaky podobají netypickému virovému onemocnění dýchacích cest s horečkami.

věnujeme volnému stylu, vybojovalo našich 8 nejmladších zápasníků celkem 7 medailí. Pět stříbrných a dvě bronzové. Turnaje se zúčastnili i dva senioři, Vojtěch Valenta a Radim Klíma,
kteří shodně vybojovali stříbrné medaile. Pro většinu nejmladších
kluků to byly vůbec první závody. Druhá místa obsadili ve svých
věkových kategoriích ve váze do 28 kg Richard Tešnar, Samuel Červeňák a Robin Říha, ve váze do 31 kg Dominik Červeňák
a ve váze do 35 kg Ananyan Ruben. Na třetích místech skončili ve
váze do 25 kg David Kaliský a ve váze do 31 kg Radim Říha, na
pátém místě se umístil ve váze do 28 kg Daniel Mrštík.
Roman Piskoř, TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
www.zapas-vitkovice.cz

Jarní sezona házenkářů začala

Vítkovickým národním házenkářům již pomalu začíná jarní část
sezony, přesto stojí za to podívat se, jak družstva bodovala v halové sezoně. Družstvo prvoligových mužů se mohlo opět probojovat
do finále Českého poháru, ale v semifinále skončilo na nepostupovém třetím místě o jediný gól. Ovšem v rámci zimní Severomoravské ligy si muži „napravili chuť“, když se jim podařilo v této soutěži
po dlouhé době zvítězit. Ženská družstva neměla v zimě tak nabitý
herní kalendář. Ženy se také zúčastnily turnaje v rámci zimní Severomoravské oblasti. V těžké konkurenci a ve značně omlazeném
složení skončily na posledním místě. Dorostenky absolvovaly svoji
část sezony už v lednu, kdy se jim bohužel nepodařilo postoupit do
dalších kol v dorostenecké lize. To družstva mladšího žactva měla
mnohem více možností ukázat svůj potenciál. Nejdříve se mladší
žáci zúčastnili turnaje v Brně, kde zaskočili soupeře svými výkony,
a družstvo si přivezlo kvalitní čtvrté místo. Poté absolvovalo turnaje zimního halového přeboru Severomoravské oblasti, ve kterém
skončilo na 5. („A“ družstvo) a 8. místě („B“ družstvo). Na závěr
zimní sezony se pořádal předsezonní turnaj, ve kterém skončila
naše družstva na 3. a 7. místě.
Od dubna do června budou pravidelně probíhat zápasy družstev
na venkovním hřišti v ulici Lidické. Všichni fanoušci jsou srdečně
zváni, a pokud by měla mládež zájem se přidat, stále probíhá nábor. Více informací na www.nh-sskvitkovice.hys.cz.
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Lékárna Patro

V

Veterinární léčiva a akce

Lékárna Patro na Mírovém náměstí (vedle Výběru) nově nabízí široký sortiment
veterinárních přípravků na volný prodej i na
recept. Naši zákaznici bývají překvapeni,
že u nás mohou koupit přípravky na odčervení, proti klíšťatům, blechám, ale také
doplňky stravy, přípravky pro hospodářská
zvířata nebo vyzvednout veterinární léčiva
na recept. Nabízíme kompletní veterinární
sortiment, méně obvyklé přípravky objednáme do druhého dne.
Největší zájem je o přípravky proti
klíšťatům a blechám
S kartou lékové historie získáte na vybrané veterinární léčivé přípravky výrazné slevy. Pipety proti blechám a klíšťatům Fypryst
můžete koupit již od 69 korun (Fypryst Cat).
Na moderní obojky Foresto s repelentním
účinkem 7 až 8 měsíců máte s kartou lékové historie slevu více než 100 Kč. Jako
dárek zdarma k obojku Foresto dostanete
navíc praktický svítící přívěšek na obojek.
Akce platí do vyprodání zásob. Chraňte své
zvířecí mazlíčky i sebe!
Ještě nemáte kartu lékové historie?
Nevadí, můžete si ji zdarma založit na
počkání. Díky slevám na kartu jsme obyvatelům Vítkovic i okolí ušetřili již stovky tisíc
korun. Navíc nám léková historie pomáhá
poskytovat lepší a individuální farmaceutickou péči našim pacientům. Díky tomu, že si
u nás vyzvedávají všechny své léky, máme
přehled o všech kombinacích, ale také skutečných firemních názvech užívaných léků.
S kartou získáte navíc spoustu dalších slev
na volném prodeji i z doplatků. Využijte výhody a akce s kartou lékové historie. Nyní
i pro vaše domácí mazlíčky.
Kde nás najdete?
Na Mírovém náměstí, vedle Výběru, v přízemí polikliniky s pavlačí.
Mgr. Jiří Palička, Lékárna Patro

Hra VIAOVA 750

Pekárna ve Vítkovicích přijme ihned

pekaře-pekařku
Požadujeme
Nabízíme
		
		

– samostatnost, zručnost, spolehlivost.
– zajímavou práci v malém kolektivu
– výdělek od 19 000 Kč + noční příplatky, benefity
– cyklus směn – 2 dny prodloužená noční – 2 dny volno

Informace: Miroslav Bárta, tel. č.: 736 761 969
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Už 2. května
startuje zábavně
vědomostní hra
o historii města
pro všechny věkové kategorie! Zveřejněna bude na webu
www.ostrava750.cz a účastníky zavede na
celkem 30 vybraných míst v Ostravě. Deset
nejlepších hráčů bude vyhlášeno na veřejném finále na Festivalu v ulicích. Je připraven vědomostní kvíz, který je rozdělen do
dvou kol – na teoretickou a praktickou část.
Nápověda je obsažena například v publikacích o městě, případně na výstavě v Ostravském muzeu. Ostravský archiv, muzeum
ani magistrát nebudou odpovídat na dotazy
a pomáhat k plnění soutěže. K zapojení do
hry je nutná registrace prostřednictvím formuláře, dostupného na www.ostrava750.
cz. Přihlásit se lze nejpozději 27. června.
Hra bude ukončena veřejným finále v pátek
30. června.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE, povolil odbor kultury MMO pod č. r. MMO 95/96–PP ze dne 7. 2. 1996, uzávěrka
příštího čísla bude 19. 5. 2017, ZDARMA, Zpravodaj městského obvodu Vítkovice vydává jako měsíčník Úřad městského obvodu
Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, IČO 00845451, www.vitkovice.ostrava.cz.
Zodpovědná redaktorka: Lenka Gulašiová, GSM: +420 605 218 758, gulasiova@literatky.cz, www.literatky.cz. Foto: Jiří Zerzoň,
Lenka Gulašiová, archiv. Grafická úprava a tisk MORAVAPRESS, s.r.o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
www.moravapress.cz. Obsah příspěvků nemusí odpovídat názoru redakce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů.
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