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K adventu a vánočním svátkům ve Vítkovicích už neodmyslitelně patří ulice rozzářené vánočním osvětlením.
V pátek 2. prosince
2016 byl na náměstí Jiřího z Poděbrad za hojné
účasti občanů slavnostně
rozsvícen vánoční strom.
Zazněly krásné písně v podání dětí z vítkovických základních a mateřských škol a na
závěr přišel tolik očekávaný Mikuláš. Všem
občanům bychom rádi poděkovali za jejich
účast a krásnou atmosféru, kterou celá akce
provázela. Zároveň děkujeme Skupině ČEZ
za partnerství a finanční podporu.
Romana Filipová
Foto: archiv

Pozvánka na putovní
výstavu

Statutární město Ostrava připravilo
ve spolupráci s Archivem města Ostravy putovní výstavu k 750. výročí první
písemné zmínky o Ostravě s názvem
Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti.
Výstava se bude konat každý měsíc ve
dvou městských obvodech současně.
Jde o čtyři panely s fotografiemi a texty zaměřenými na historii města obecně
a pátý panel je věnován historii městského obvodu, ve kterém právě bude
výstava probíhat. Ve Vítkovicích byla
zahájena 9. ledna na radnici městského obvodu. Bližší informace na webových stránkách www.vitkovice.ostrava.
cz. Srdečně všechny zveme.
- rf -

Vítkovice čtou!

Z celkového počtu 7 601 obyvatel Vítkovic navštěvuje
vítkovickou knihovnu v přepočtu 8,88 procenta populace,
což není zanedbatelné číslo. Tito čtenáři navštívili knihovnu
v průběhu loňského roku 21 350krát. Vítkovice zkrátka
čtou! V honbě za rekordy lze z registru knihovny vytáhnout
nejstaršího čtenáře s úctyhodným datem narození 1922. Na
opačné straně
věkového spektra je hned několik „čtenářů“ narozených v roce
2014. Více informací o vítkovické knihovně naleznete na straně 7.

Nepřehlédněte
V pokladně úřadu
lze platit i kartou

V pokladně Úřadu městského obvodu Ostrava-Vítkovice na Mírovém náměstí 1, v kanceláři
č. 112 v přízemí, je možné provádět platby nejen
v hotovosti, ale i kartou, a to i bezkontaktní. Naším cílem je vyjít občanům maximálně vstříc.
Alena Víchová,
referentka odboru financí, rozpočtu a školství

www.vitkovice.ostrava.cz

Staré Vítkovice v novém světle Rozpočet obvodu

Ve středu 25. ledna se v Domě u šraněk
od 17 hodin uskuteční přednáška grafičky
a výtvarnice Lenky Kocierzové na téma
Staré Vítkovice v novém světle. Přijďte
si k nám zavzpomínat na staré Vítkovice
a jejich postupnou proměnu. Všichni jste
srdečně zváni. Vstup zdarma.  

Dne 19. prosince 2016 byl na jednání
zastupitelstva městského obvodu Vítkovice kromě jiného schválen rozpočet na
rok 2017 ve výši 106,751 milionu korun.
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný,
předpokládané příjmy a výdaje tedy budou stejné. Více na straně 3.

Romana Filipová

Petr Dlabal, starosta městského obvodu
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Ohlédnutí
za uplynulým rokem
V
Rekonstrukce komunikací a chodníků
V roce 2016 byla provedena řada oprav
a rekonstrukcí a v souvislosti s nimi bylo
celkem investováno více než 25 840 600
korun. Jen namátkou lze jmenovat několik
příkladů:
• souvislá údržba chodníku vedoucího
k Vítkovickému nádraží,
• souvislá údržba chodníku v ulici Erbenově
(Okružní - Tavičská),
• souvislá údržba chodníku v ulici Obránců
míru (Ocelářská - Tavičská),
• oprava chodníku v ulici Rudné (Výstavní
- Tavičská),
• oprava místní komunikace Mečníkovova
(Svatoplukova - Ruská),
• oprava místní komunikace Obránců míru
(Lidická - Ocelářská),
• oprava místní komunikace ulice Uzavřené,
• oprava parkoviště za farou,
• úprava plochy v prostoru garážové osady
Moravská,
• oprava dešťové kanalizace v ulici Mečníkovově,
• oprava dešťové kanalizace v ulici Urbančíkově,
• oprava dešťové kanalizace v ulici Holubově,
• oprava povrchu místní komunikace Dehtovy,
• oprava nerovnosti povrchu místní komunikace Mírové v blízkosti výjezdu z nemocnice,
• oprava havarijního stavu schodiště v Jeremenkově osadě spojující ulice Závodní
a Sirotčí,

• nátěry zábradlí podél ulice Závodní a Místecké včetně oprav,
• zpracování projektových dokumentací dle
rozpočtu pro rok 2017.
Úpravy v objektech
Celkem byly provedeny opravy za více
než 13 137 576 korun a zpracovány projekty pro stavby v následujícím období. Příklady realizovaných změn:
• Ocelářská 41 – výměna zdroje tepla (výměna kotlů),
• U Cementárny 23 – GO elektroinstalace
(Diakonie),
• Zengrova 14 – GO vstup + společné prostory,
• Rudná 64, VB č. 2 – rekonstrukce volného
bytu,
• Rudná 52, VB č. 4 – rekonstrukce volného
bytu,
• Rudná 64, VB č. 4 – rekonstrukce volného
bytu,
• Jeremenkova 19, VB č. 6 – rekonstrukce
bytu po požáru a malba společných prostor,
• Ocelářská 45 – GO střešní krytiny,
• Jeremenkova 8 – GO elektroinstalace
(Charita),
• U Cementárny 29 – rozdělení bytů na
menší,
• Syllabova 29 – výměna střešní krytiny,
• Thomayerova 28 – rekonstrukce bytu
č. 16,
• Thomayerova 28 – rekonstrukce bytu č. 7,
• náměstí Jiřího z Poděbrad 2 – výměna výkladců v NP,
• Halasova 23 – rekonstrukce bytu č. 2,

Vánoční
setkání seniorů
Ve čtvrtek 15. pro-

since se v Domě
u šraněk uskutečnilo
vánoční setkání seniorů. Během tohoto
příjemného odpoledne si senioři odpočinuli, zavzpomínali,
vzájemně si vyměnili
recepty na cukroví
a všichni si pochutnali na vynikajícím
vánočním houbovém
kubovi. Setkání seniorů přišli podpořit
starosta obvodu Petr
Dlabal a místostarostové Petr Kutěj a Leoš
Koláček, kteří seniorům přinesli mnoho pěkných dárků. Za vynikající organizaci celé akce děkujeme vedoucí odboru sociálních věcí
Danušce Bálikové. Všem seniorům přejeme pevné zdraví a mnoho
sil.				                        Romana Filipová

Novým povrchem se pyšní také ulice Zengrova.

• U Cementárny 23 – oprava dešťové kanalizace,
• U Cementárny 23 – výměna oken a dveří,
• Ocelářská 41 – sanace volného bytu č. 6,
• opravy volných bytů hrazené z běžné
údržby.
Veřejně prospěšné práce
V rámci veřejně prospěšných prací se
zaměstnanci podíleli na úpravě chodníku
u kolumbária, na vydláždění kójí v urnovém
háji na hřbitově, na obnově spojovací komunikace mezi ulicemi V Sadě a Barbořina
a na opravě části chodníku v ulici Holubově.
Jiní investoři
V rámci staveb jiných investorů (oprava
kanalizace, oprava vodovodu, rekonstrukce Kunčického zhlaví) došlo po předchozích jednáních ke změnám obnovy finálních
povrchů komunikací Barbořina, Středulinského, Kutuzovova, Erbenova a Šalounova
namísto plánovaných oprav v šíři výkopu.
Petr Dlabal

Jak pečovat o nemocného

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na
semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně. Přihlásit se můžete u Markéty
Štěpánové, tel. č.: 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Dobrovolnická kavárna v nemocnici

Přejeme hodně štěstí!

Ve Vítkovicích se v roce 2016 narodilo 1 565 novorozenců, jednou šlo o dvojčátka. K oblíbeným dívčím jménům patřila Eliška, Julie, Nela, Klára, u chlapců Oliver, Jakub, Jan a Matyáš. Pokud jde
o méně obvyklá jména, rodiče své syny pojmenovali například Eliot
a  Nathan a holčičky Graciana či Clarisa.
Přejeme všem dětem a jejich rodičům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Milena Pacnerová, matrikářka
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Pravidelnou pohodu u kávy či čaje si mohou dopřávat pacienti
Vítkovické nemocnice. Ve spolupráci s dobrovolníky odstartovala
nemocnice projekt SetKavárna, kdy dobrovolníci nabízejí pacientům kávu a popovídání přímo na lůžkových odděleních. Projekt aktuálně probíhá na oddělení následné péče jednou týdně, a to díky
spolupráci s mezinárodní humanitární organizací ADRA.
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Všichni něco hledáme. A dříve či později to všichni nalezneme. Ne však v cizím dalekém světě. Doma. Ve svém srdci.
A ve své duši.					
				
Ivan Olbracht

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
pevně věřím, že rok 2017 bude pro občany obvodu a Vítkovice přinejmenším stejně úspěšný jako ten předchozí. Abychom
k tomu co nejvíce přispěli, chystáme se
provést řadu rekonstrukcí a změn směřujících ke zkvalitnění podmínek k životu
v našem obvodu. Bližší informace naleznete v samostatném článku na této straně, v němž se detailněji věnuji rozpočtu
na letošní rok. Na tomto stěžejním materiálu, nezbytném pro chod úřadu našeho
městského obvodu, jsme pracovali několik měsíců, takže v žádném případě nejde
o rozhodnutí šité horkou jehlou, ale zpracované s rozmyslem a zvážením každého
detailu. Stavební akce, které rozpočet zahrnuje, budou prováděny v průběhu celého
roku a my budeme opět klást důraz na to,
abychom ve výběrových řízeních vybrali
ty nejlepší dodavatele s nejnižší možnou
navrhovanou cenou. Pokud se nám – tak
jako v předchozích letech – podaří na jednotlivých investičních akcích oproti předpokladům ušetřit část nákladů, opět uspořenou částku investujeme do projektu prospěšného našemu obvodu. Věřím rovněž,
že úspěšní budeme i v získávání dotací
a budeme se moci pustit i do akcí, které
jsme do rozpočtu na rok 2017 nemohli z finančních důvodů zařadit. Rozhodně nás
však ve Vítkovicích čeká další rušný rok,

v němž do rozvoje obvodu investujeme nemalé částky. I díky tomu, kolik investičních
akcí každoročně realizujeme, se podoba
Vítkovic neustále mění k lepšímu. Přiznám
se, že mám dobrý pocit z toho, že před sebou nevalíme balvan nesplněných úkolů,
ale spíš z něj neustále ukrajujeme a postupně odškrtáváme všechna předsevzetí
a plány, které jsme si v minulosti dali. Tím
nechci říct, že není co vylepšovat. Práce
je ještě hodně. Jsme však limitováni rozpočtem, jenž je v návaznosti na rozpočet
statutárního města Ostravy striktně dán,
a my se jím musíme bezezbytku řídit. Rozhodně v něm však počítáme i se spoustou
společenských, kulturních a sportovních
akcí určených občanům Vítkovic. Jejich cílem je nejen příjemné a smysluplné prožití
volného času obyvatel obvodu, ale hlavně posílení pocitu sousedské vzájemnosti
a vytvoření přátelské atmosféry. Tady musím ocenit nejen snahu zastupitelů, členů
jednotlivých komisí, kteří se přípravě volnočasových projektů věnují, i pracovníků
úřadu a jiných organizací ochotně přidávajících ruku k dílu, ale také aktivní přístup obyvatel k podílení se na jednotlivých
akcích. V souvislosti s tím bych rád
poděkoval vítkovickým podnikatelům, kteří naše počiny podporují i finančně. Tím
posledním, který měl velký úspěch, bylo
rozsvícení vánočního stromu a mikulášská
nadílka. Chci jen připomenout, že po dohodě se subjekty podílejícími se na nabídce občerstvení bude výtěžek věnován ve

Blahopřání jubilantům
Ve čtvrtek 15. prosince se v obřadní síni radnice městského obvodu Vítkovice konalo setkání jubilantů. Přestože se v tomto předvánočním čase sešlo jen dvanáct jubilantů, neubralo to na důstojnosti
a mnozí byli potěšeni, že na ně radnice pamatuje. Akcí provázeli
starosta obvodu Petr Dlabal a matrikářka Milena Pacnerová. Setkání jubilantů svým vystoupením zpestřili žáci ZŠ Halasova. Všem
jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších spokojených
let. 						               - rf -

Rád bych se s vámi podělil o velkou radost
s přivítáním nového roku, kdy mne navštívil syn, žijící ve Francii, s mým vnoučkem
Kaishinem, který má teprve 17 měsíců. Absolvovali dalekou cestu proto, abychom
společně vstoupili do roku 2017 s úsměvem
a odhodláním vše dobře zvládnout.

prospěch dětí z vítkovických mateřských
škol.
Přeji nám všem, aby pocit vzájemnosti
a sousedské pohody ve Vítkovicích vzrůstal i v průběhu nového roku. Ať je to období
úspěšné a šťastné, jímž nás bude provázet
zdraví, láska a harmonie. A ať jsou Vítkovice místem, které se do srdcí obyvatel vepíše jako opravdový domov. Aby tomu tak
opravdu bylo, závisí na přístupu a snaze
každého z nás.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Schází teplé oblečení

V Šatníku Charity Ostrava v Jeremenkově ulici ve Vítkovicích
mohou lidé v nouzi na základě potvrzení sociálního pracovníka
získat bezplatně nejnutnější ošacení a obuv. Zároveň zde mohou
nepotřebné šatstvo a boty předat dárci, kteří se takto rozhodnou
muže a ženy bez domova podpořit.
Pro nedostatek vybavení žádáme dárce o ponožky, spodní prádlo, boty a pánské bundy, rukavice, čepice, rifle, mikiny, trička.
Všem dárcům děkujeme.

Detaily rozpočtu na rok 2017

Vedení městského obvodu Vítkovice letos počítá s řadou investičních akcí, k nimž patří například:
• zateplení domu a výměna oken Mírová 36a
3 miliony korun
• instalace rozvodů ÚT v domech Rudná 56 – 64 5,4 milionu korun
• výměna zdroje tepla v kotelně Ocelářská 47
360 tisíc korun
• opravy závad z revizí VTZ
400 tisíc korun
• vložkování komínů pro PS
300 tisíc korun
• opravy náhradních bytů
2 miliony korun
• rezerva na odstraňování havarijních stavů
2,5 milionu korun
• oprava komínů a výměna oken Jeremenkova 2 430 tisíc korun
• oprava budovy Jeremenkova 2
500 tisíc korun
• opravy v domě Halasova 26
320 tisíc korun
• elektroinstalace v domě na náměstí
Jiřího z Poděbrad 2
130 tisíc korun
• oprava manipul. ploch garážové osady
U Nádraží
1,5 milionu korun
• parkovací plochy v ulici Vrázově
500 tisíc korun
• chodník v ulici Erbenově
4,6 milionu korun
• chodník v ulici Palkovského
4,3 milionu korun
• chodník na náměstí Jiřího z Poděbrad
V loňském roce byla kromě jiného zrekonstruována střecha domu
(Šalounova x Erbenova)
350 tisíc korun
v Lidické ulici. Také letos budou opraveny další domy.
• chodník v ulici Okružní (Tavičská x Ocelářská)
350 tisíc korun
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V e života našich škol
Z
Hvězda RB SOU autoopravárenského

Student René Polach je ve více než dvacetileté historii RB SOU
autoopravárenského ve Vítkovicích nejúspěšnějším absolventem
učebního oboru mechanik opravář motorových vozidel.
Jde o mimořádně talentovaného, kvalitního a cílevědomého studenta, jenž během celého studia dosahoval výborných výsledků
v teoretickém i praktickém vyučování a zúčastňoval se mnoha odborných soutěží.
Loni převzal prestižní ocenění v soutěži Automechanik junior
2016 v Moravskoslezském kraji, kde se umístil na krásném 2. místě, což mu zajistilo postup do celostátního finále této soutěže.
Toto finále se uskutečnilo v automobilce ŠKODA Mladá Boleslav
a René Polach i tam dokázal svoje schopnosti a kvalitu získáním
3. místa v celostátním kole. Jde o vynikající úspěch jak pro Reného, tak i pro školu, kterou v těžké konkurenci reprezentoval.
Oceněním úspěchů a výsledNadaní žáci reprezentují
ků Reného Polacha na celostátní
Vítkovice po celé
úrovni je získání nejprestižnějšího
republice i za jejími
titulu Mladý řemeslník roku 2016,
hranicemi.
který převzal v Senátu Parlamentu

České republiky, a na krajské úrovni získání certifikátu Nejúspěšnější žák středních škol v Moravskoslezském kraji.
Věříme, že René Polach bude i nadále úspěšně reprezentovat
naši školu a přejeme mu hodně štěstí v další kariéře.
Hana Peková

Předvánoční akce Střední školy technické a dopravní
V listopadu se žáci prvních a druhých
ročníků oborů Střední školy technické a dopravní Ostrava-Vítkovice zúčastnili v rámci
Týdne vědy a techniky Science show pořádané VŠB-TU Ostrava. Žáci zhlédli akční
show o energii, zasoutěžili si, vyzkoušeli
technické úkoly, seznámili se s možným
nebezpečím požárů v domácnosti a spoustou dalších technických zajímavostí.
Koncem listopadu pak proběhla ve sportovní hale SŠTD soutěž středních škol ve

florbalu hochů, skupina C. Družstvo SŠTD
zaslouží pochvalu, i když nepostoupilo do
dalších bojů, ale obsadilo po vyrovnaném
boji s Vítkovickou SPŠ 2. místo ve skupině.
Dne 6. prosince mohli zájemci o studium
i jejich rodiče a široká veřejnost navštívit
školu ve dnech otevřených dveří. Jako každoročně se na akci organizačně podíleli
i žáci školy, kteří zájemce provázeli po vybraných odborných učebnách a dílnách.
Pokud jste SŠTD Ostrava-Vítkovice v před-

vánočním shonu nestihli navštívit, můžete
to napravit v lednu nebo v únoru.
Těsně před Vánocemi žáci zhlédli studentské školní divadelní představení
v angličtině The sweet sixtees, které pro
žáky středních škol připravilo Gymnázium Olgy Havlové a Domino Project Brno.
Žáci prvních a druhých ročníků navštívili v areálu Dolní Vítkovice expozice Malý
a velký svět techniky, kde se seznámili se
zajímavostmi z oblasti vědy a techniky.

Prestižní ocenění pro AHOL

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská komora MSK udělily 12. prosince na slavnostním večeru Region pro sebe ocenění Za dlouholetý přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje v kategorii vzdělávací instituce školám AHOL. Ocenění
převzal JUDr. Josef Holík, zakladatel škol AHOL.

Moderní počítačová technologie ve výuce zubních techniků

V říjnu 2016 zakoupila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Ostrava pro obor asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik počítačovou technologii Dental wings oral skener. Díky finanční podpoře Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje má škola k dispozici vysoce špičkovou počítačovou technologii, která umožňuje naskenovat model a zobrazit ve virtuálním
prostředí kompletní situaci v dutině ústní. Rovněž umožňuje prohlížení úst ze všech úhlů pohledů. Technologie umožňuje žákům
a studentům pochopit, navrhnout a modelovat pomocí počítače
správný anatomický tvar zubů a celé dutiny ústní. Díky této technologii lze navrhovat mimořádně přesné korunky, můstky a lité kovové konstrukce s přesností až 20 mikrometrů. Své návrhy
mohou posílat žáci a studenti do frézovacího centra, kde pomocí počítačem podporované výroby (označené zkratkou CAM)

automatická fréza zhotoví výrobek podle modelu vytvořeného
v počítači.
Současným trendem ve stomatologické protetice je přesnost,
rychlost a bezchybnost výroby. Zhotovení dentálních náhrad CAD/
CAM systémem je nejpřesnější metoda, kterou lze v této oblasti
aplikovat. Pořizovací náklady uvedené technologie jsou vysoké,
nicméně umožňuje uživateli snížit náklady na dentální materiály,
zvyšuje zisk z přesně vyrobených náhrad, podporuje technické
uvažování a v neposlední řadě chrání zdraví zubních techniků.
Využitím CAD/CAM technologií ve škole se zvýší konkurenceschopnost absolventů na trhu práce. Žáci a studenti si navíc rozšíří
odborné znalosti a zlepší svou připravenost k získávání odborných
specializací a kompetencí zdravotnických pracovníků.
Liana Kubalová


Pomáháme
Vydařená mikulášská
Městský obvod Vítkovice se připojil k charitativnímu projektu ornadílka
ganizovanému občanským sdružením AKTIPO. Jedná se o sběr

Hráči FC Baník
a HC Vítkovice
se podíleli na mikulášské nadílce
pořádané 5. prosince v Klinice
dětského lékařství
Fakultní nemocnice Ostrava.
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použitých tonerových a inkoustových kazet z některých vybraných
druhů tiskáren. Ty specializovaná firma recykluje a části zařízení lze případně znovu použít. Důležité je, že výtěžek akce bude
přerozdělen mezi devět vybraných zařízení, pro které jsou peníze
určeny, jedním z nich je i Mobilní hospic Ondrášek z Ostravy-Zábřehu. Ve své podstatě jde o podporu drobnou, v řádech desetikorun, maximálně stokorun, ale máte-li zájem se k této podpoře
také připojit, budete vítáni. Veškeré informace jsou uvedeny na
www.sbirej-toner.cz. 		              Aleš Kryl, odbor OVVaK

1 / 2017

Nadílka u rozzářeného stromu
Rozzářené dětské oči u rozzářeného
vánočního stromu. Tak nějak lze v krátkosti nastínit atmosféru, jež v pátek
2. prosince v podvečer panovala na
náměstí Jiřího z Poděbrad, kde byl rozsvícen vítkovický vánoční strom a kam
za dětmi dorazil Mikuláš. Akce, kterou
připravila komise školství a kultury při
Radě městského obvodu Vítkovice, se
setkala s velkým zájmem ze strany občanů a důstojně uzavřela řadu úspěšných projektů roku 2016. „Děkuji všem,
kteří se na přípravě akce podíleli, i zastupitelům a zaměstnancům úřadu, kteří ji svou účastí podpořili,“ říká starosta
Petr Dlabal, jehož potěšila hojná účast
- gl obyvatel obvodu.		



Foto: archiv

Rozsvícení vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou přivedlo na náměstí mnoho obyvatel Vítkovic.



Do programu na pódiu se výrazně zapojily i děti z vítkovických mateřských a základních škol.



A tady je vánoční strom v celé svojí kráse.




Vystoupení malých protagonistů sledovalo početné obecenstvo.




Děti si v doprovodu dospělých přišly pro nadílku.


Starosta Petr Dlabal všechny přítomné přivítal, popřál jim
šťastné svátky a společně s nimi přihlížel tomu, jak se vítkovický vánoční strom poprvé rozsvítil.



Obyvatelé Vítkovic spolu strávili příjemný adventní podvečer.
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V
V nihovna pro vás
K
Leden v knihovně

DOSPĚLÝM

● Paneláci
Sídliště tvoří součást městské krajiny už
desítky let a spolu s ní se i rozvíjela. Přesvědčte se na naší fotografické výstavě,
která potrvá do 24. února.

DĚTEM

● BOOKovka: Emušáci
Kdo jsou Emušáci a co dělají? Úvodní povídání k celoročnímu projektu je připraveno
na úterý 17. ledna od 14 do 15 hodin.
● Prima čtení s Lovci perel
Ulovíme perlu s knihou Dráček s červenýma očima, a to v úterý 24. ledna od 14 do
15 hodin.
● Sovičky: Chumelí
Kam se schovají zvířátka v zimě? Sněhohrátky a povídání v klubu rodičů s dětmi
se uskuteční v pátek 27. ledna od 10 do
11 hodin.
● BOOKovka: Mozaiky
Nemusíme rozbíjet kachličky, mozaiky lze
tvořit i z papíru. Přesvědčíte se o tom v úterý 31. ledna od 14 do 15 hodin.
● BOOKovka: Tanči!
Rozhýbeme tělo na taneční podložce vždy
ve čtvrtky od 14 do 15 hodin.
● Prima čtení: Pinocchiův sen
Příběh o Pinocchiovi s překvapivým koncem je nachystán na úterý 10. ledna od
14 do 15 hodin.

Víte o tom?

Víte o tom, že za výpůjčním pultem naší
vítkovické knihovny stojí spisovatel? Ne?
Nevadí…, teď už to víte. Jen mezi námi,
také jsem to nevěděl. A kdo to je? Jmenuje se Petr Schink a je autorem několika
velmi kvalitních románů a mnoha povídek
patřících do stylu akční sci-fi. Jeho poslední román Vylévání krve jsem zhltl na
jeden zátah – a moc se mi líbil. Je poněkud krvavější a akčnější, ale své čtenáře si
už jistě našel, a teď mu přibyl další. Petr
Schink sice ve Vítkovicích nebydlí, ale – jak
podotkla vedoucí knihovny paní Kateřina
Ševčíková – „…to nevadí… I tak jsme tady
všichni na něho pyšní…“
A já dodávám – jen houšť a větší kapky…
Kvalitní a vzdělaní lidé povznášejí každou
obec, ať už v ní žijí, nebo jen pracují. A ve
Vítkovicích půjčuje knihy v knihovně Petr
Schink – spisovatel mého zamilovaného
sci-fi. No, není to skvělé?
Libor Pavel, kronikář
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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.
11. ledna 17 až 19 hodin vernisáž a zahájení výstavy s názvem MENS SANA
U ŠRANĚK
Zveme všechny na výstavu výtvarných prací klientů Centra psychosociální
pomoci MENS SANA, o.p.s., výstava potrvá do konce února. Jde o výstavu
děl klientů neziskové organizace, která se od roku 1996 zabývá pomocí
a podporou lidí se zkušeností s duševním onemocněním, a nabízí jim kromě
jiného prostor k sebevyjádření a podporu při zvládání běžného života.
12. ledna 14 až 16 hodin – klub seniorů – novoroční bowlingový turnaj
U Iny (Jeremenkova 15)
19. ledna 14 až 16 hodin – klub seniorů – hodnocení uplynulého roku
25. ledna 17 až 19 hodin – přednáška Staré Vítkovice v novém světle. Vzpomínání na
staré Vítkovice s vývojem do dnešní doby, přednáší grafička a výtvarnice
Lenka Kocierzová. Přijďte si k nám odpočinout a zavzpomínat na staré časy
a proměny Vítkovic.
26. ledna 14 až 16 hodin – klub seniorů – přehlídka ručních prací
Vstup na všechny akce je zdarma.
Změna programu vyhrazena.
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

Vánoční zvyky a tradice

Loňskou sezonu akcí konaných v Domě
u šraněk zakončila v úterý 13. prosince svou
vánoční přednáškou grafička a výtvarnice
Lenka Kocierzová. Pohodové odpoledne
zde trávilo přes 40 návštěvníků, kteří si vyslechli přednášku zaměřenou na tradice
Vánoc a jejich postupnou proměnu. Přítomní
hosté si osvěžili také své vědomosti ve znalostním testu s vánoční tematikou a zhlédli
výstavu betlémů. Všichni se skvěle bavili,
aktivně se zapojovali do vyprávění a sdělovali své vlastní zážitky z dětství. Všem moc
děkuji za úžasnou atmosféru, otevřenost
a lidský přístup. Za rok se budu těšit zas. 		                             Romana Filipová

Aktivity pro seniory

Posláním Charitního střediska Gabriel –
komunitního centra pro seniory v Ostravě-Zábřehu je přispět ke snížení osamělosti
a k udržování soběstačnosti seniorů. Charita Ostrava tu nabízí aktivizační programy,
jako jsou výtvarné činnosti, kurzy práce na
PC, přednášky a besedy, vernisáže nebo
kurz pro „věčné začátečníky“ a mírně pokročilé studenty angličtiny, a to každou
středu od 9.30 do 11.30 hodin. Program
centra naleznete na www.ostrava.charita.
cz nebo zjistíte na tel. č.: 599 527 590 nebo
737 610 758, e-mail: cho.gabriel@charita.
cz.

Trénování paměti

Máte pocit, že se vám zhoršuje paměť?
Trénujte ji!
Přihlaste se do kurzu trénování paměti
nejen pro seniory, který bude od 7. února
probíhat v Domě s pečovatelskou službou
v ulici Gajdošově 39, a to každé úterý
od 9 do 10.30 hodin. Cena osmi lekcí je
250 korun.
Cvičení probíhá zábavnou formou bez
stresových situací. Trénování paměti vede
certifikovaný trenér paměti třetího stupně,
vyškolený Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging. Zájemci se
mohou hlásit na tel. č.: 776 763 519.
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Knihovnické bilancování

Rok se s rokem sešel a v knihovně nastal
opět čas bilancovat, hodnotit to, co se nám
povedlo, a přiznat si i věci, které si zaslouží
zlepšení.
Kromě tradičního půjčování knih u nás
návštěvníci najdou rovněž široké spektrum
novin a časopisů, audioknihy na CD, elektronické tablety k prezenčnímu půjčování i
stolní hry a hračky pro ty nejmenší. Samozřejmostí je přístup k internetu i možnosti
tisku a kopírování. A když si čtenář zapomene brýle na čtení? Rádi posloužíme nejen
jimi, ale také třeba čtecí lupou. Naše čtenáře nenecháme ani zmoknout, k dispozici
jsou jim knihovnické deštníky. A pokud jste
opravdovými fandy čtení a knihovny, jistě
uvítáte možnost zakoupení knihovnických
tašek, placek i magnetek s logem knihovny
nebo vtipným obrázkem.
Řadě našich dětských čtenářů slouží knihovna nejen
jako místo k výběru knih, ale
také jako klubovna, herna,
družina… Tomu se musela uzpůsobit i naše nabídka
služeb. Zcela čerstvý je tak
přírůstek stolního fotbálku,
který si hned zkraje prošel
zatěžkávací zkouškou až příliš nadšených hráčů a v současnosti čeká na opravu.
Naší setrvalou snahou je
motivovat ke čtení a čtenářství tu nejmladší generaci, která dnes stále více
propadá spíše lákadlům
internetu. V rámci tohoto
snažení jsme se letos poprvé zapojili do projektu Knížka pro prvňáčka. Akce se uskutečnila ve spolupráci
s družinou Halasova při ZŠ Šalounova
a s Prima školou. 63 prvňáčků jednou až
dvakrát měsíčně navštěvovalo knihovnu
a mělo tak možnost seznámit se s jejím prostředím, a zároveň si najít vztah ke knihám
i k lidem, kteří zde pracují. Odměnou za
toto několikaměsíční snažení pak školákům
byla pěkná knížka pro začínající čtenáře.
Pokračování se dočkala rovněž čtenářská
soutěž Lovci perel, letos i s doprovodným
sbíráním knihovnických peněz Morionů za
plnění dobrovolných úkolů. Zdravé soutěžení přineslo dětem své plody nejen ve
formě malých odměn pro ty nejpilnější, ale
přirozeně také v podobě spousty přečtených
knížek. A to je bohatství, které se za žádné
peníze (ani ty knihovnické) koupit nedá. Jen
pro zajímavost, děti díky účasti v této soutěži
přečetly za rok v průměru 9,3 knihy. Možná
se to nezdá tak mnoho, ovšem řada těchto
dětí byla předtím schopna sotva prolistovat
Čtyřlístek. Děti přivítaly rovněž společná odpoledne se společným Prima čtením, výtvarné dílny, při kterých se naučily leccos nového, i pokračující aktivity klubu BOOKovka.
Naše knihovna spolupracuje hned s několika školami a pořádá pro ně pravidelné
knihovnické lekce a besedy nejen o literatuře, ale také o významných historických
osobnostech a o světě kolem nás. Cílem
je přivést děti do knihovny, otevřít jim nové
obzory, dále je motivovat ke čtenářství

a doplňovat tak atraktivní formou školní
výuku. Tímto způsobem se nám podařilo
představit mládeži ostravský superpočítač Salomon nebo jim poutavou výstavou
a promítáním filmu přiblížit osobnost Josefa
Čapka. Ne vždy však naše snaha dopadá
na úrodnou půdu, a tak se atraktivního celostátního workshopu k literární soutěži Romano Suno, výstav a prezentací o Romech
a pro Romy zúčastňují spíše přespolní než
místní školy.
Propojení starší i mladší čtenářské generace se nám podařilo hned při několika
akcích. Za jednu z těch velmi povedených
můžeme poděkovat ostravské pobočce
Europe Direct, která nám pomohla zajistit
besedu V rytmu španělského flamenca.
Podvečer plný divokého jižanského tance

s příjemnou lektorkou rozhýbal nejen dětské návštěvníky, ale také místní klub seniorů. Setkávání seniorů pokračovalo při promítání filmu Na stupních vítězů. Inspirující
podívaná všem návštěvníkům ukázala, že
aktivní život a dokonce ani vrcholový sport
nemusí končit s mladým věkem, ale může
pokračovat až do opravdu velmi pokročilých let. A do třetice jsme s Europe Direct
oslavili Den seniorů při promítání filmu
o staroušcích věnujících se velmi nevšednímu koníčku – tanci hip-hop.
Při besedě Z Normandie až do Plzně
mohli pamětníci zabloudit vzpomínkami do
válečných let, vyměnit si poutavé a často
velmi napínavé historky z nelehkých dob
a dokonce si i osahat autentické válečné
artefakty, včetně „opravdového“ amerického vojáka v dobové uniformě. Den ostravských čtenářů jsme si zpestřili milým setkáním s prajzskou básnířkou, paní Janou
Schlossarkovou. Ta k nám ostatně zavítala
ještě jednou v předvánočním období. Bílé
Vánoce našeho dětství v jejím podání ožily
ve vtipných historkách z rázovitého prajzského kraje.  
Všech těchto akcí se účastnila široká
veřejnost stejně jako stabilní čtenářská základna z vítkovického klubu seniorů či návštěvníků z denního stacionáře Domovinka.
Řady věrných studentů Virtuální univerzity 3. věku letos silně nabobtnaly díky lákavým tématům italské renesance a kurzu
genealogie pro začátečníky. Na pokračo-

vání se mohou studenti těšit i v roce 2017
s kurzem České dějiny a jejich souvislosti.
Knihovna se aktivně snaží vycházet naproti čtenářským potřebám, a tak jsme si
všimli, že se řada našich stálých návštěvníků zaobírá prací s autistickou mládeží, ať
už v rámci vlastní rodiny, či z pedagogického hlediska. V prostorách KMO Vítkovice
jsme proto uspořádali dvoudenní celostátní
seminář, který seznámil širokou veřejnost
s problematikou autismu. Knihovna zároveň výrazně posílila výběr literatury s touto
tematikou a díky grantu NF Vítkovice Steel
jsme si pro naši mládež pořídili obří molitanovou stavebnici, při akcích všestranně
využitelnou zdravou i postiženou mládeží.
Velmi ji oceňují naši nejmladší návštěvníci
s maminkami, kteří se účastní našeho každoměsíčního klubu Sovičky.
Fond knihovny se kromě literatury rozrostl také o výběr her
a hraček určených k rozvoji
zdravé motoriky, logického uvažování i postřehu.
Dospělí čtenáři při svých návštěvách vítkovické knihovny
kvitují široký výběr literatury
a osobní přístup, který se zaměstnancům knihovny s řadou z nich
povedlo navázat. Dá se skoro
říci, že již při vstupu na ně čeká
jejich osobní kupička knih sestavená přesně podle jejich čtenářského vkusu. Největší zájem je
o cestopisy, životopisy, válečné
knihy, detektivky, fantasy i romantickou četbu.
Svou roli jistě hraje také moderní, čisté a útulné prostředí, které zdaleka není standardem všude. Děti zase láká
řada her, časopisů, komiksů a samozřejmě
také knih. Minimálně stejnou měrou se na
jejich návštěvnosti podílí rovněž periodicky
se opakující výtvarné dílny, společná čtení
a zábavná odpoledne.
Při zpětném pohledu se zdá, že ty nejúspěšnější akce knihovny spojuje jeden společný faktor. Tím je spolupráce se stabilním
partnerem ochotným propůjčit nám své
know-how výměnou za poskytnutí prostor,
odborné spolupráce a technického zázemí. I v letošním   roce tak, doufáme, bude
pokračovat spolupráce s Europe Direct,
Vysokou školou báňskou nebo obecně prospěšnou společností Nová škola. Knihovna
se díky řadě těchto aktivit stala vítaným
útočištěm vítkovického klubu seniorů organizovaného při Domě u šraněk. Na místě
je také poděkovat Úřadu městského obvodu Vítkovice za setrvale dobrou spolupráci
a podporu nejen finanční, ale také morální.
I díky ní mohla vítkovická pobočka oslavit
ljiž desáté narozeniny v krásně zrekonstruované budově, do které ÚMOb Vítkovice
i nadále investuje a podílí se na její údržbě
a rozvoji.  
Co si nakonec popřát do nového roku?
Určitě spoustu spokojených čtenářů i sehraný tým zaměstnanců knihovny, kteří
vždy s úsměvem pomohou s výběrem té
správné knihy tomu správnému čtenáři.
Petr Schink a Kateřina Ševčíková
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Tříkrálová sbírka

Všimněte si!

V

Mikuláš v mateřské
škole

Do 15. ledna budou do ostravských domácností přicházet s přáním štěstí, zdraví
a pokoje tři králové s dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za finanční podporu pro lidi v nouzi.

ŘEŠÍTE PROBLÉM S BYDLENÍM?

Mikuláš s čertem a andělem dorazili do
Mateřské školy Prokopa Velikého 9. prosince. Dětem přinesli Mikulášskou pohádku
o tom, jak čarodějnice začarovala Mikuláše v malého chlapce a on potom nemohl
dětem rozdávat dobroty. Děti společně
s andělem a čertem pomohly Mikuláše
vysvobodit a on pak mohl hodné děti odměnit malým sladkým dárkem. Atmosféra
byla příjemná, sváteční, mikulášská a nikdo
se čertů nebál. Máme totiž ve Vítkovicích
samé hodné děti.
Jana Smutná, Renáta Polzerová

Vánoční dílnička

Vánoce jsou svátky klidu, pohody, radosti
a překvapení. S dětmi jsme si vánoční čas
zpříjemnili pečením perníčků, kdy ve školce
zavládla předvánočně vonící atmosféra,
6. prosince jsme pak v čertích maskách
přivítali písničkou Mikuláše a anděla, kteří nám přinesli čokoládové kalendáře. Na
svatou Lucii, 13. prosince odpoledne, se
pak sešli rodiče a přátelé školy a ve školce
zavládla tvůrčí atmosféra. Vyrobili jsme si
s dětmi jablíčkové svícínky a ozdobili perníčky, oživili jsme společně vánoční zvyky
a tradice, zazpívali koledy. Obdivovali jsme
nápaditost a pečlivost rodičů. Každý výrobek byl originál a měl své kouzlo. Bylo nám
všem společně hezky u srdíčka. A to i díky
podpoře statutárního města Ostravy!!! Další akce za podpory města nás čeká v únoru. Už teď se těšíme.
MŠ Obránců míru
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OCITLI JSTE SE V OBTÍŽNÉ/OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ SITUACI?
JSOU VAŠE PŘÍJMY NATOLIK NÍZKÉ, ŽE VĚTŠINA Z NICH JDE NA BYDLENÍ?
Magistrát města Ostravy realizuje projekt na pomoc domácnostem v bytové nouzi
ve spolupráci s Úřadem práce ČR a šesti městskými obvody (Ostrava-Jih, Poruba,
Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Slezská Ostrava, Vítkovice).
------------------O CO SE JEDNÁ?

byty pro potřebné v systému sociálního bydlení dle trvalého pobytu ve spolupracujícím
městském obvodu, výše nájmu 45–55 Kč/m2

registrace žadatelů na základě potvrzení Úřadu práce ČR

doba nájmu na 6 měsíců, s prodlužováním na max. 2 roky, následně možnost uzavřít
běžnou nájemní smlouvu

podpora ze strany sociálního pracovníka
KDY?

prosinec 2016 – příjem žádostí

únor 2017 – obsazování prvních bytů

září 2019 – ukončení projektu
JAK TO PROBÍHÁ?

podání žádosti na Magistrátu města Ostravy vč. potvrzení Úřadu práce ČR

sociální šetření v domácnosti žadatele

vyhodnocení žádosti a zařazení do databáze žadatelů

přiřazování žadatelů do vhodných bytů dle trvalého pobytu

prověření situace žadatele u ČEZ a daného městského obvodu

projednání vybraného žadatele u daného městského obvodu

podpis nájemní smlouvy

povinná spolupráce se sociálními pracovníky a hodnotiteli projektu
NA KOHO SE OBRÁTIT?

Příjem žádostí:     Magistrát města Ostravy, Sokolská tř. 49,
702 00 Ostrava (budova Diagnostického centra)

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–11.30 a 12.30–16.00

Kontaktní osoba: Martina Cnotová, kancelář č. 508, 4. patro
                                   tel. č.: 727 950 811, 599 444 231
                                   e-mail: mcnotova@ostrava.cz

Více informací: http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/byty
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