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Foto: archiv školy

Vítkovická světýlka Přednáška Vítkovice
v letech 1357 až 2017

Mateřská škola Prokopa Velikého 37 pořádá již
desátým rokem lampionový průvod pod názvem
Vítkovická světýlka. Letos se děti a rodiče sejdou
9. listopadu v 17 hodin v ulici Lidické, u vchodu
do sadu Jožky Jabůrkové. Společně pak projdou
sadem a vydají se kolem pošty a Jeremenkovou
ulicí směrem ke kostelu, kde průvod vyvrcholí slavnostním ohňostrojem. Všichni jste srdečně
zváni, nezapomeňte si vzít lampion se svíčkou
a dobrou náladu.
Foto: archiv MŠ

Ve středu 22.
listopadu se od
16.30 hodin bude
v Domě u šraněk,
Jeremenkova 13,
konat historická
přednáška věnovaná Vítkovicím
a jejich proměně
v letech 1357 až
2017. V těchto
dnech si připomínáme 660 let od první zmínky o obci Vítkovice,
jejíž dějiny připomene historik a pedagog Pavel
Březinský, který svými články o vítkovické historii rovněž přispívá do zpravodaje. Zajímá vás, jak
Vítkovice vypadaly například v 18. století a kdy
byly povýšeny na město? V tom případě je tato
přednáška určena právě vám! Všechny srdečně
zveme. Vstup zdarma.
Romana Filipová,
kulturní referentka

Výstava k 660. výročí

U příležitosti oslav 660 let od první zmínky o obci Vítkovice se 8. listopadu v Domě u šraněk uskuteční slavnostní vernisáž k výstavě, která mapuje minulost i přítomnost městského obvodu Vítkovice.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout dobové obrázky, fotografie, předměty, dokumenty, kroniky
a mnoho dalšího. Vernisáž začíná v 17 hodin hudebním doprovodem žáků ze Základní umělecké školy
dr. Leoše Janáčka. Výstava potrvá do 12. prosince. Všichni jsou srdečně zváni. Vstup zdarma.
- fil -

Nepřehlédněte
Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka

Komise školství a kultury při Radě městského obvodu Vítkovice srdečně zve na rozsvícení vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou. Stejně jako v loňském roce, i letos bude vánoční strom
rozsvícen na náměstí Jiřího z Poděbrad, a to ve čtvrtek 7. prosince v 16 hodin. Na přítomné čeká
vystoupení dětí z vítkovických mateřských a základních škol a možná přijde i Mikuláš. Poukázky
na mikulášský balíček si zájemci mohou zakoupit od 13. do 30. listopadu v MŠ Prokopa Velikého
a v ZŠ Šalounova, a to v obou budovách, jak v ulici Šalounově, tak v ulici Halasově. Dalším prodejním
místem je pokladna ÚMOb Vítkovice v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 16.30 hodin. Hodnota mikulášského balíčku je 100 korun, ale rodiče zaplatí jen 50 korun. Zbývající částka je uhrazena
z rozpočtu obvodu. Občerstvení je zajištěno.
Romana Filipová, tajemnice komise školství a kultury

www.vitkovice.ostrava.cz
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Volba prezidenta
Volba prezidenta České republiky byla
vyhlášena na pátek 12. ledna 2018 a na
sobotu 13. ledna 2018. Voliči, kteří mají
zájem o vydání voličského průkazu pro
volbu prezidenta České republiky, případně pro druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna
2018, si již nyní mohou požádat na ÚMOb
Vítkovice o vydání voličského průkazu,
a to v listinné podobě s úředně ověřeným
podpisem voliče, v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové schránky
nebo osobně na ohlašovně úřadu. Lhůta

Dopravní podnik

pro doručení písemné žádosti o vydání
voličských průkazů končí 5. ledna 2018.
Dne 10. ledna 2018 do 16 hodin je konec
lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu. Bližší informace
k voličským průkazům podá Hana Stachníková, referentka evidence obyvatel
a evidence přestupků, tel. č. 599 453
136, a Jiřina Matějová, vedoucí odboru OVVaK, tel. č. 599 453 141. Voličské
průkazy budou vydávány od 28. prosince
2017 v ohlašovně, kancelář č. 114.

informuje

• Výluka na linkách č. 4, 8, 11 a 12 ve
dnech 4. a 5. listopadu, na linkách č. 2 a 7
ve dnech 6. až 8. listopadu, na linkách č. 3,
7, 8, 9 a 17 ve dnech 11. a 12. listopadu,
na linkách č. 7, 11, 17 a 18 ve dnech 13. až
15. listopadu a 17. listopadu na linkách
č. 1 a 3.
• Státní svátek 17. listopadu – provoz
podle nedělního jízdního řádu.
• Výluka na linkách č. 7, 11 a 17 dne
18. listopadu a 19. listopadu na linkách
č. 4, 12 a 14.

Říjnové volby ve Vítkovicích

Volební účast ve Vítkovicích byla 34,53 procenta, volit přišlo
1 996 voličů. Ti hlasovali pro: 1. ANO 34,21 procenta (676 voličů), 2. SPD 17,25 procenta (341), 3. KSČM 10,27 procenta (203),

4. ČSSD 9,26 procenta (183), 5. ODS 8,19 procenta (162), 6. Piráti 7,89 procenta (156), 7. KDU-ČSL 2,93 procenta (58), 8. TOP
09 1,72 procenta (34), 9. STAN 2,05 procenta (34).

Nové divadlo v srdci Vítkovic

„Výborných divadel není nikdy dost!“ řekl si známý ostravský
herec Albert Čuba a rozhodl se otevřít si své vlastní. Naivní?
Bláhové? Nereálné? Omyl! Samozřejmě, celá záležitost vyžadovala dlouhou přípravu i silné nervy, ledy se však prolomily, jehla
v kupce sena se našla a Vítkovice mají nové Divadlo Mír! To
sice prozatím nedisponuje stálým souborem, ale naopak spojuje
herce i režiséry ostatních (nejen) ostravských scén. Ti tak nalezli
ideální prostor, ve kterém divadelní příslušnost nehraje žádnou
roli, a všichni tahají za jeden provaz. Vůbec nejlepším příkladem
takovéhoto zdařilého mixu je pravidelně vyprodaná hra Dva úplně nazí muži, kde excelují Štěpán Kozub z Komorní scény Aréna
a Vladimír Polák z Národního divadla moravskoslezského. To
ale není zdaleka všechno! V Míru to se startem podzimní sezony
začíná bujet uměleckým ruchem a vedle čtyř původních inscenací se mohou diváci těšit i na řadu hostů. Tak hurá do Míru!
Webové stránky: http://divadlomir.cz/

Vítkovická drakiáda se povedla

Na sobotu 7. října připravila sportovní komise při Radě městského obvodu Vítkovice
pro děti a jejich rodiče drakiádu. Za krásného slunečného počasí se na cvičné ploše
Městského stadionu Ostrava sešlo mnoho
nadšenců s různobarevnými draky, a to ať
koupenými, nebo ručně vyrobenými. Do vý-
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šek vzlétli draci ve tvaru chobotnice, včelky
i medvídka.
Při soutěžích mohly děti vyhrát náramky,
bublifuky či mnoho sladkostí. Kdo už nechtěl pouštět draka, mohl si zaskákat na
velkém nafukovacím hradu nebo zajezdit
na elektrických autíčkách. Se Šoumenkou
Ivetkou jsme si zazpívali, zatancovali
a tvořili obří bubliny.
Při odchodu každé
dítě navíc obdrželo
barevný balonek. Na
prosinec
připravuje sportovní komise
další zajímavou akci,
a to oblíbené bruslení pro rodinu. Bližší informace budou
uvedeny na webových stránkách obvodu www.vitkovice.
ostrava.cz. Už nyní
se na vás těšíme.
Vstup na všechny
akce je zdarma.
Romana Filipová,
tajemnice
sportovní komise
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Neustále jdi. Je možné, že o úspěch zakopneš, když to budeš nejméně očekávat. Ale nikdy o něj nezavadíš vsedě.
Charles Franklin Kettering

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
do konce roku zbývají poslední dva měsíce,
které nám kromě jiného přinesou i dvě velice pěkné akce zaměřené zejména na rodiny s dětmi. Tou první jsou 9. listopadu Vítkovická světýlka, jimiž se obvod v tomto měsí-

V polovině října byly práce na rozšíření vjezdu do ulice U Cementárny v plném proudu.

ci každoročně rozzáří díky Mateřské škole
Prokopa Velikého, a to už po dobu deseti
let. Druhou akcí, na kterou srdečně zvu nejen rodiče s dětmi, ale i všechny občany, již
si chtějí užít krásný adventní podvečer, je
rozsvícení vánočního stromu a mikulášská
nadílka. Těším se, že se 7. prosince opět
potkáme na náměstí Jiřího z Poděbrad! To
mi připomíná, že nedaleko odtud je Divadlo Mír, divadlo, kterému se daří a o které
je velký zájem. Blahopřeji vedení divadla
k úspěchu, jenž provází jednotlivá představení, a těší mě, že i díky tomuto kulturnímu
počinu do Vítkovic přichází čím dál víc lidí
z blízkého i dalekého okolí. Snad oceňují
nejen zdařilé divadelní kusy, ale také to, jak
Vítkovice vzkvétají a mění se k lepšímu…
O to se ostatně snažíme neustále a nepolevili jsme ani v letošním roce. Zejména jsem
rád tomu, že se podařilo motivovat Magistrát města Ostravy k rozšíření komunikace
U Cementárny. Ke stěžejním akcím, tentokrát však realizovaným z rozpočtu našeho
obvodu, patří i výstavba kotelen v Rudné

ulici č. 56 až 64.
V příštím roce
chceme v tomto
investičním
projektu pokračovat,
a to v číslech Rudná 44 až 52. Rozhodně jej chceme
zahrnout do rozpočtu obvodu na
rok 2018, na jehož
přípravě intenzivně pracují zaměstnanci odboru financí,
rozpočtu a školství. Návrh rozpočtu bude
8. listopadu předložen Radě městského obvodu Vítkovice, která jej připraví ke
schválení zastupitelstvem. To bude naposledy v letošním roce zasedat 18. prosince.
Už nyní zvu všechny občany, aby se tohoto
jednání zúčastnili a případně se zapojili do
diskuse nejen o rozpočtu obvodu.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Štramberskou čekají změny Město podpořilo vítkovickou
Rada
městského
mateřinku
obvodu Vítkovice a
následně i zastupitelstvo budou v závěru
roku jednat o budoucnosti domu č. 10 ve
Štramberské
ulici.
„Ten je po dlouhých
letech náročných jednání konečně v majetku obvodu. Přesněji řečeno, poté, co
se nám podařilo jeho
majitele přesvědčit k prodeji, objekt odkoupilo město a následně
ho převedlo na náš obvod,“ vysvětluje Petr Dlabal a dodává, že
existují dvě varianty řešení. „Buď necháme budovu, v níž může
vzniknout osm až čtrnáct bytů, zrekonstruovat, což představuje
náklady ve výši zhruba 24 milionů korun, které ponese na svých
bedrech obvod, nebo necháme zchátralý dům zbořit a pokusíme se vzniklý prostor smysluplně využít například jako vjezd do
dvora. To by zvýšilo jak komfort bydlení, tak bezpečnost – v danou chvíli tam totiž lze vjet jen po objetí celého bloku budov –,
navíc na demolici lze čerpat dotační tituly z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v případě, že vzniklá plocha bude využita pro občanskou vybavenost. Tomu vytvoření cesty a parkovacích míst
odpovídá,“ uzavírá starosta s tím, že radní a zastupitelé budou
o budoucnosti Štramberské rozhodovat v návaznosti na rozpočet roku 2018.
Text a foto: - gl -

Práce na kruhovém objezdu

Dopravu na křižovatce ulic Halasova a Výstavní v říjnu ovlivnily práce na poměrně nedávno dokončeném kruhovém objezdu.
„Občané se na nás obraceli s dotazy, proč je tato část komunikace opět v nepoužitelném stavu. Bohužel jsme je museli odkazovat na magistrát a na Ostravské komunikace, které tuto rekonstrukci provádějí. Zmíněné práce totiž nespadají do kompetence
obvodu,“ vysvětluje starosta Petr Dlabal a poznamenává, že
poměrně jednoduchým vodítkem k tomu, jak poznat, zda se má
o danou komunikaci starat obvod, či magistrát, je trasa autobusů MHD. Pokud danou ulicí vede, je tato komunikace ve správě
Magistrátu města Ostravy, potažmo Ostravských komunikací. To
je i případ zmíněné křižovatky.
- gl -

Mateřské škole Prokopa Velikého 37 se v tomto roce podařilo získat účelovou dotaci od statutárního města Ostravy ve výši 55 tisíc
korun. Peněžní prostředky byly použity na nákup knih, encyklopedií,
grafomotorických cvičení, učebních a vzdělávacích pomůcek a kvalitních psacích potřeb. Tyto nové, zajímavé, neokoukané a rozmanité
učební pomůcky děti velmi baví a nám pomáhají nenásilnou formou,
pomocí hry, co nejlépe připravit předškolní děti na vstup do základní
školy, co nejvíce jim usnadnit přechod ze školy mateřské do základního vzdělávání a předcházet případným školním neúspěchům.
Foto: archiv MŠ

Zprávy z lesa

Ve školce si povídáme o podzimu, a tak jsme se s dětmi ze třídy
Myšek z Mateřské školy Erbenova vydali na výlet do Bělského lesa.
Děti se přesvědčily o tom, jak to v lese v tomto ročním období vypadá a co tam roste. Cestou jsme měli možnost zpozorovat několik
veverek, broučků a pavoučků. Tentokrát však děti zaujaly nejvíce
houby. Měli jsme štěstí, protože rostly opravdu všude. Naše Myšky
jsou už teď zvědavé, jak se les promění v zimním období.
MŠ Erbenova
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Ze života našich škol
Vítkovické mateřinky opět plavou Navštívila nás kuchařka Berta!

Projekt Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program
nadačního fondu Albert.
Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti prevence
a rozvoje potenciálu dětí.

Každoroční Plavání se žabičkou ve Fryčovicích vedou manželé
Dagmar a Čeněk Pustkovi, kteří podněcují aktivitu dětí ve vodě,
intelekt a motoriku tak, aby se děti vždy na hodinu plavání těšily.
Výuka je přizpůsobena každé mateřské škole přímo na míru. Děti
využívají celou škálu pomůcek a díky hudebnímu doprovodu na
harmoniku znějí celou plaveckou hodinou říkanky a písničky. Děti
se po skotačení ve vodě zrelaxují ve whirlpoolce, v herničce, sauně
i odpočívárně. Na bazén děti doveze i odveze miniautobus hrazený
vítkovickou radnicí. Fotografie a videogalerii najdete na webových
stránkách našich školek i na webu Plavání se žabičkou.
MŠ Obránců míru

Přijďte navštívit školy AHOL

Tento projekt jsme mohli ocenit v naší školce již potřetí. Paní lektorka děti zábavnou a interaktivní formou seznámila se zdravým
způsobem stravování. Děti se účastnily příběhu o dvojici kamarádů
– zdravé Evičce a nemocném Péťovi. Společně s paní lektorkou –
kuchařkou Bertou – měly rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny
a pomoci tak Péťovi správně jíst, zesílit a uzdravit se. V průběhu
programu si děti také zazpívaly, zatančily. Nenásilnou hravou formou si ujasnily, jak často jíst a jaké množství jídla je pro ně vhodné.
Nakonec si zdravě zamlsaly a z nakrájeného ovoce a zeleniny vytvářely na tácku veselé obličeje a postavičky. Ty pak s chutí snědly
i ty děti, které jinak zelenině příliš neholdují. Program byl pro ně
určitě přínosný a budeme rádi, když nás kuchařka Berta zase někdy navštíví.
MŠ Obránců míru

Včelky ve světě techniky
Školy AHOL začaly psát svou historii ve středním a vyšším odborném vzdělávání před pětadvaceti lety ve Vítkovicích. Přijďte je
navštívit ve dnech otevřených dveří, kdy vám představí nejen nové
maturitní obory, které školy bezplatně nabízejí zájemcům z řad
žáků devátých tříd.

AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství

14. listopadu 2017 15–18 hodin
5. prosince 2017 15–18 hodin
16. ledna 2018
15–18 hodin
13. února 2018
15–18 hodin
Nový obor kuchař v moderní gastronomii nabízí uplatnění v řízení
restauračních zařízení a stravovacích provozech, specializuje se
na management a odborné gastronomické dovednosti. Praxe v tuzemských i zahraničních restauracích.

AHOL Střední odborná škola

22. listopadu 2017 15–18 hodin
7. prosince 2017 15–18 hodin
13. ledna 2018
15–18 hodin
8. února 2018
15–18 hodin
Nový obor ortoticko-protetický technik nabízí uplatnění na pracovištích léčebné a rehabilitační péče a v samostatných protetických
zařízeních. Studium v navazujících studijních vzdělávacích programech na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.
Školy AHOL nabízejí nadstandardní prostředí, přátelskou a otevřenou atmosféru naplňující motto: AHOL je dobrá škola. Více na
www.ahol.cz.
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Budoucí školáci z Mateřské školy Prokopa Velikého navštívili
Velký svět techniky v Ostravě-Vítkovicích, kde pro ně bylo připraveno vzdělávací dopoledne s názvem Putování za medem. Tento
program zábavnou formou učí děti základům logického myšlení
a algoritmizace. Děti se vžily do role včelek a společně se svou
robotickou kamarádkou objevovaly taje života včel a sbírání nektaru. Dozvěděly se, čím vším je včelka užitečná, kdo mohou být její
nepřátelé a co všechno se z nektaru, který získají z kytek, může
vyrábět. Děti prožily velmi zajímavé, příjemné a vzdělávací dopoledne a všem se to moc líbilo.
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Ze života našich škol
Zkusili si vojenský
výcvik

Relaxace a meditace ve škole
Kneippův chodník na chodbě základní
školy? I to je možné! V Základní škole Šalounova tuto raritu mají, možná i jako první
v kraji nebo v zemi, těžko říct. Každopádně děti si tuto proceduru, která působí na
organismus doslova blahodárně, pochvalují. „Z technických, ale i jiných důvodů
zde nemohl vzniknout klasický Kneippův

Vybraní žáci Středního odborného učiliště RB SOU autoopravárenského se
22. září zúčastnili branného cvičení
Wolfram. Soutěž středních škol se konala na vojenském cvičišti Libavá. Družstva
soutěžila v jízdě na raftu, překážkové dráze, střelbě ze vzduchovky, vědomostním
testu, první pomoci, silovém trojboji a koordinační spolupráci týmu. Navíc si žáci mohli vyzkoušet i spoustu dalších aktivit, jako
„opilecké“ brýle, natahování gumy, a také
viděli ukázky zbraní. Všichni ze sebe vydali maximum a zkusili si, jak náročný výcvik
vojáci mají.

Vítkovičtí žáci
ve Velké Británii

Od 24. do 29. září se vybraní žáci SŠTD
Ostrava-Vítkovice zúčastnili studijně-poznávacího zájezdu do Velké Británie. Program zájezdu připravila Liba Hlubková ve
spolupráci s cestovní kanceláří Školní zájezdy.

Kromě pěší prohlídky Londýna s průvodcem, kdy si žáci prohlédli například Big
Ben, Westminster Abbey, Buckingham
Palace, Piccadilly Circus, Trafalgar Squere, Hyde Park, Tower Bridge a Tower, kde
kromě jiného zhlédli korunovační klenoty,
jsme podnikli dva celodenní výlety. Prohlédli jsme si nejstarší prehistorickou památku Stonehenge, navštívili Salisbury –
nádhernou katedrálu s nejvyšší věží, která
je ukázkou rané anglické gotiky. Také jsme
navštívili Cambridge – historické město studentů. Snad nejvíce se líbil Windsor Castle,
který je sídlem britské královské rodiny. Samozřejmě nechyběly ani nákupy na Oxford
Street a projížďka lodí po Temži. Poslední
den jsme navštívili nádhernou St. Paul´s
Cathedral, výraznou dominantu Londýna.
Mnozí byli ve Velké Británii poprvé, a protože byli ubytováni v anglických rodinách,
získali novou zkušenost z reálného života
v Anglii a možnost ověřit si své znalosti anglického jazyka.

chodník s teplou a studenou vodou, ale
navrhly jsme s kolegyní kompromisní řešení a šikovný pan školník Martin Folta nám
s tím velmi pomohl,“ vysvětluje Bohumila
Nádvorníková, učitelka angličtiny 2. stupně na ZŠ Šalounova. „A tak zde máme tři
druhy oblázků, které jsou rozděleny podle
velikosti a pevně při sobě drží díky pryskyřici. Děti se tak mohou v průběhu dne procházet po těchto oblázcích a masírovat tak
důležité reflexní body na chodidlech. Jak
všichni víme, spodní část chodidel je spojena s našimi vnitřními orgány a stimulací
těchto bodů předáváme tělu signál. Zpočátku to pro děti nebylo vůbec jednoduché,
zvlášť prostřední oblázky jsou velmi ostré,
ale už si zvykly a zjistily, že je to opravdu
příjemné a uvolňující,“ pokračuje Bohumila Nádvorníková, která se do projektu
výstavby relaxačního koutku v ZŠ Šalounova pustila společně s kolegyní z prvního
stupně Ilonou Niklovou. „Obě se již nějakou
dobu věnujeme józe, a tak jsme chtěly i ve
škole vytvořit energeticky příjemné, uklidňující místo, kde by děti mohly relaxovat.
Ve třídě moc prostoru nemají a není tam
ani správná atmosféra. Přesto se žáky
snažíme zapojovat do zklidňujících technik
i v průběhu vyučování a vnímáme, že to na
ně má skutečně vliv. Děti na relaxační techniky reagují velmi pěkně a začínají dokonce
samy vyžadovat různé meditace. A z toho
vyšel nápad, že by ve škole mohl vzniknout relaxační koutek. Dříve byl na tomto

místě pingpongový stůl, děti tu o přestávce běhaly a křičely, dnes zde máme suchý
Kneippův chodník, sedací vaky a relaxační
houpačku. Z vlastní iniciativy jsme na stěnu
s kolegyní zakoupily a pověsily meditační
obraz, na němž jsou označena energetická
centra člověka, takzvané čakry. I díky tomu
už žáci vědí, kde se která čakra nachází,
jakou má barvu a která část těla je s ní
spojena. A chtěly bychom pokračovat dál.
V uplynulých dnech se nám podařilo koutek vymalovat a na stěnu, u níž je Kneippův
chodník, umístit tapetu se zklidňujícími motivy přírody. Protilehlá stěna má oranžový
odstín a ostatní jsou bílé. S paní učitelkou
výtvarné výchovy jsme se domluvily, že
s dětmi zkusí malování mandal na hedvábí,
abychom jimi mohly vyzdobit prázdná místa. Postupně bychom rády dokoupily také
více sedacích vaků, vodní fontánku, přidaly
jóga podložky a další relaxační drobnosti.
Věříme, že se nám podaří nejen příjemně
dovybavit tento koutek ve druhém poschodí
školy, ale časem vybudovat i další v nižším
poschodí, který by sloužil jen dětem prvního stupně. Teď se zde všichni střídáme,
a pokud je prostor, bereme sem děti na pár
minut i v době vyučování.“
Relaxační koutek v ZŠ Šalounova vznikl
především díky aktivitě Bohumily Nádvorníkové a Ilony Niklové a také díky grantu
statutárního města Ostravy. „Dostaly jsme
dotaci ve výši 50 tisíc korun, která byla určena pro turistický kroužek a na výstavbu

relaxačního koutku, což nás velmi potěšilo.
Díky tomu jsme mohly vybudovat zmíněný
chodníček a zakoupit houpačku a pár sedacích vaků. O grant chceme požádat znovu,“
uzavírá Bohumila Nádvorníková povídání.
- hal -
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Ze života našich škol

Škola, kam děti chodí rády…
PRIMAškola ve Vítkovicích byla první
soukromou základní školou na Moravě, a to
již v roce 1992, kdy ji Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR zařadilo do sítě
škol. Denně sem nyní přijíždí přibližně 150
žáků z Ostravy i okolí, kteří mají začátek
vyučování posunut na 8.30 hodin, aby se
mohli dopravit bez zbytečných ranních stresů. Škola patří mezi 10 procent nejúspěšnějších základních škol v republice, spolupracuje s Centrem nadání a s mezinárodní
společností pro talent a nadání Echa a je
zařazena mezi několik málo partnerských
škol MENSY ČR z celé České republiky,
které splňují náročné požadavky na práci
s nadanými dětmi. V rámci výuky angličtiny
a anglického klubu pořádá také pravidelnou
přípravu na britské zkoušky.

Co bylo hlavním podnětem k jejímu založení, jaké byly začátky a jak se daří škole dnes? O tom jsme si povídali přímo se
zakladateli, manžely Miroslavou Gackovou
a Ivem Gackem.
„K založení vlastní školy nás dohnal zoufalý stav státního školství v roce 1991,“
vzpomíná Miroslava Gacková. „Tenkrát
byly sídlištní základní školy přeplněny a náš
starší syn měl jít do první třídy a o tři roky
později i druhý syn. A tak jsme přemýšleli,
do které školy je dát. Oba projevovali jisté nadání, četli a psali už ve školce… V té
době však vznikaly jen speciální základní
školy pro různě postižené děti, škola pro
běžné nebo nadané děti zde ale nebyla
žádná. A tak jsme se rozhodli, že si takovou školu otevřeme sami. Navíc mě k tomu
vedl i fakt, že ani mě osobně práce v tehdejším školství nenaplňovala. Stále se zde
učilo podle zažitých norem a já chtěla dělat
věci jinak. Proto jsem ze školy odešla, zařídila jsem si živnostenský list, otevřela jsem
si soukromé kurzy výtvarného tvoření pro
předškoláky a školní děti a začala připravovat otevření soukromé školy.“
Svou činnost zahájila Soukromá základní
škola v září 1992 přípravným ročníkem pro
předškolní děti. „V něm jsem uplatnila své
předcházející zkušenosti a o rok později byl
v pronajatých prostorách ve Střední průmyslové škole stavební v Ostravě-Zábřehu
otevřen i první ročník základní školy. Poté
se škola každoročně postupně rozšiřovala
o další třídu. „Bez finanční podpory manžela by celý projekt vůbec nemohl existovat.
V té době byly nastaveny velmi nízké státní
dotace a podpora soukromého školství ze
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strany státu se teprve rodila. Mírně se to
zlepšilo až po roce 1997, kdy jsme museli přejít z fyzické na právnickou osobu, což
znamenalo, že jsem si poprvé mohla vzít
i nějakou malou výplatu. Pro mě však bylo
důležité, že vše fungovalo, a já viděla nejen
své dvě děti, ale i ostatní žáky, jak jsou zde
spokojeni a jak se rozvíjejí. Fakt, že jsem
kolem sebe měla kolegy, se kterými jsme
mohli svobodně vnést své myšlenky a nápady přímo do vyučování, byl pro mě dostatečně velkou odměnou. Viděla jsem, že
cesta, kterou jsme zvolili, je správná,“ říká
paní Miroslava a její manžel dodává: „Hlavně na začátku se lidé dívali na soukromé
školy nedůvěřivě. Naši první rodiče těch
šestnácti dětí, to byli opravdoví nadšenci,
kteří byli rádi, že tu jsme. Na rozdíl od mnoha soukromých škol, které dnes vznikají
jako bussines projekt, vznik naší školy byl
spíše srdeční záležitostí.“
V roce 1995 se manželé Gackovi rozhodli
prostřednictvím výběrového řízení koupit od
městského obvodu Vítkovice téměř stoletou budovu bývalé Rothschildovy mateřské
školy. Po zdařilé a rozsáhlé rekonstrukci tak
v roce 1995 získala PRIMAškola nadstandardně vybavené prostory sledující vedle
funkčnosti i nároky na estetiku prostředí,
čehož si návštěvník všimne hned po vstupu do budovy. Nejen stěny, ale i jednotlivé
skříňky na chodbách jsou barevně odlišeny, ale zároveň přesně slazeny. Třídy jsou
prosvětlené, moderně vybavené a působí
útulně. Každý prostor je účelně využitý.
„Výhodou je, že manžel je architekt, takže
všechny mé praktické požadavky dokáže
pěkně skloubit s designem. Díky tomu zde
máme nejen atypické, ale zároveň útulné
a krásné prostory,“ pokračuje magistra
Gacková a manžel navazuje: „Od roku
1998 postupně naše prostory rozšiřujeme a
do budoucna plánujeme další úpravy. Rádi
bychom ještě zrekonstruovali vstup do budovy, postavili novou jídelnu a venkovní
sportoviště, včetně nutných úprav oplocení
a prostoru pro hraní dětí venku.“
Oba se shodují na tom, že dnes je vše
zcela jiné než před 25 lety, kdy začínali…
„V té době byla ještě osmiletá docházka,
čtyřletý první stupeň a jednotné osnovy pro
všechny školy. Dnes už má každá škola
svůj školní vzdělávací program, u nás je
nazván PRIMAškola. V něm jsme hodinově
posílili hlavně jazyky. Využíváme projektovou metodu, výuku v terénu, aby si děti
většinu toho, co se učí, mohly vyzkoušet
prostřednictvím praktických činností, her
a podobně. Hudební výchova se u nás jmenuje hudební činnosti, a to také proto, že
kromě jiného učíme všechny žáky od první
třídy hrát na hudební nástroje. Naše děti
bez ohledu na nadání hrají nejdříve na flétny, na bubny djembe, na klávesové nástroje, následuje kytara a hra na bicí soupravě. I díky tomu má naše škola nejvíce dětí
– bubeníků v celé Ostravě. Hrajeme také
na různých slavnostech městského obvodu

Vítkovice, pomáháme s programem na mikulášskou nadílku pro vítkovické děti a letos
jsme pozvali zástupce radnice na naši oslavu v Gongu, kterou městský obvod také
finančně podpořil,“ podotýká paní Gacková, podle níž je velmi důležité, aby se děti
i pedagogové ve škole cítili dobře, uvolněně. „Ve třídě dáváme dětem možnost volby
při výběru pracovního místa a také si mohou
vybrat, s kým zadanou práci vyřeší. Důležité je, aby ve třídě byla pohoda a všechny
učení bavilo. Žáky učíme, aby si informace
uměli vyhledávat a zpracovávat, aby uměli
mezi sebou diskutovat, klademe důraz na
individuální a diferenciovaný přístup ke každému z nich. Také proto je v jednotlivých
třídách nižší počet dětí a nadaným žákům
a žákům se specifickými potřebami, ale
také vrcholovým sportovcům a nadějným
umělcům vytváříme individuální plány
a pracujeme s nimi nad rámec vyučovacích
hodin v edukačních skupinách.“

V roce 1992 škola začínala se šestnácti
dětmi, nyní má zhruba 150 žáků a 20 učitelů, včetně učitelů volnočasových aktivit
a externistů. „Najít učitele, který by vyhovoval našim podmínkám, je náročné, proto vybíráme velmi pečlivě. Máme určitá
kritéria a každý učitel prochází od počátku
také speciálním metodickým vedením – jak
komunikovat se žáky, rodiči, jak vést hodinu, jak hodnotit... Náš pedagogický sbor
tvoří kreativní a harmonický tým, učitelům
není cizí respektující přístup k žákům, dokáží využívat moderní metody i formy práce
ve výuce a dělají vše pro to, aby žáci měli
nejen dobré výsledky, ale také aby se do
školy těšili. Naši učitelé jsou opravdu PRIMA učitelé a já jsem moc ráda, že se u nás
takový tým sešel a že se nám daří společně PRIMAškolu dále rozvíjet. Také možná
proto u nás vládne nadstandardní vztahové klima. Děti i pedagogové se všichni
navzájem znají, pomáhají si napříč ročníky
a rovněž důvěra rodičů ke škole je podle
mého názoru větší než v jiných základních
školách. Tím se nám také daří všechny případné problémy snáz a rychleji vyřešit,“
dodává Miroslava Gacková, podle níž založit bez podpory rodiny soukromou školu
je takřka nemožné. „Pokud to ale rodina cítí
podobně jako vy, je to obrovské štěstí. A já
jsem za to manželovi i oběma synům velmi
vděčná.“
Lenka Hatlapatková
Foto: archiv školy
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Střípky vítkovické historie
V této rubrice se věnujeme dávné i poměrně čerstvé historii Vítkovic, které si letos připomínají 660 let
od první zmínky o obci.

Vítkovice aneb Město z červených cihel
S postupným rozšiřováním Vítkovických železáren v průběhu
19. století začalo na okraji původně zemědělské vsi Vítkovice vznikat nové průmyslové město s typickými a pro dnešního návštěvníka obvodu s Vítkovicemi nerozlučně spjatými budovami z neomíta-

Druhým centrálním místem Vítkovic se stalo ve 20. letech
20. století náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho dominantou je budova původně Dívčí školy obecné a měšťanské z roku 1914,
projektovaná architektem Ludvíkem Fialou. Dnes zde sídlí AHOL – Střední odborná škola. Na místě jejího dnešního školního hřiště se nacházela židovská synagoga, vystavěná v roce 1911 moravsko-ostravským architektem
Felixem Neumannem. Samostatně stojící halovou dvoupodlažní budovu stihl krátce před vypuknutím druhé světové války v roce 1939 osud v podobě vypálení, stejně jako
u řady podobných židovských svatostánků té doby.
K odpočinku slouží obyvatelům Vítkovic sad Jožky Jabůrkové pojmenovaný po československé novinářce a prozaičce,
jež byla za nacistické okupace umučena v německém koncentračním táboře Ravensbrück. Sad se od roku 1922 nachází na místě zrušeného hřbitova, který byl zřízen v samém
závěru 80. let 19. století (1889) na někdejších Rothschildových pozemcích. Návštěvníci mohli využívat sad k posezení,
ke sportovnímu vyžití zde byly vybudovány tenisové kurty,
stejně jako pro zájemce o kulturu hudební pavilon nebo pro
rodiny s dětmi zoologický koutek. V roce 1993 získal sad status významného krajinného prvku.
V prvním desetiletí 20. století se staly Vítkovice po Moravské Ostravě, Hrušově či Mariánských Horách dalším
Budova ředitelství Vítkovických železáren s kaplí sv. Floriána, vpravo Rot- důležitým hospodářským i kulturním centrem regionu, což
formálně potvrdilo povýšení obce na město 11. prosince
schildova vila. Rok 1920.
1908. Za zmínku stojí nesporně též to, že se před rokem
ných červených režných cihel. K těmto stavbám patří také původ- 1924 plánovalo vytvoření města Velké Vítkovice, jehož souně vodárenská věž z roku 1880, ke které byla v letech 1883–1886 částí se měly vedle stávajících Vítkovic stát také sousední obce
podle návrhu Augusta Kirsteina přistavěna chrámová loď římsko- Hrabůvka a Zábřeh nad Odrou. Zastupitelé Vítkovic však svou
katolického kostela svatého Pavla, jenž se stal náboženským cen- šanci na počátku 20. let 20. století promarnili a připojením se
trem nových Vítkovic a současně jejich nepřehlédnutelnou domi- k projektu tzv. Velké Ostravy učinili z Vítkovic v roce 1924 jednu
nantou. Chrám byl na počest tehdejšího ředitele železáren Paula z ostravských městských čtvrtí, kterou zůstaly až do dnešních dnů.
(Pozn. autora: Tento text je volným pokračováním článku Od fojtKupelwiesera zasvěcen apoštolu Pavlovi. Ředitel Vítkovických
železáren Kupelwieser je s ohledem na své aktivity považován za ství k Rudolfově huti otištěném ve Zpravodaji městského obvodu
Vítkovice 10/2017.)
duchovního otce výstavby komplexu nových Vítkovic.
V souvislosti s kostelem svatého Pavla je namístě připomenout
Pavel Březinský
rovněž starší církevní objekt, který sloužil Vítkovickým v dřívějších
Foto: Archiv VÍTKOVICE
dobách rovněž k bohoslužebným účelům. Výše zmíněnou stavbou
byla kaple sv. Floriána, která stávala u starého ředitelství Vítkovických železáren. Její počátky klademe k roku 1855, kdy byla
přistavěna k budově sýpky, která se nacházela v blízkosti závodu
válcovny trub na Místecké ulici. Osud však kapli příliš nepřál a roku
1971 došlo v souvislosti s likvidací části starého ředitelství k jejímu
stržení.
Dnešní Mírové náměstí (původně zvané s ohledem na místní
kostel a jeho světce příznačně Pavlovo) zaplnily postupně vedle
svatostánku i další významné stavby – závodní hotel, tržnice, fara
a v roce 1902 také radnice postavená podle plánů architekta Maxe
von Ferstela. Ta je v současnosti sídlem Úřadu městského obvodu Ostrava-Vítkovice. Po stranách náměstí se postupně rozrůstaly
dělnické kolonie s řadovými domky pro pracovníky místních železáren, například Westend, Anglická a Štítová kolonie. Ve Vítkovicích vznikla rovněž nejstarší závodní nemocnice v Rakousku-Uhersku (první špitál s omezenou péčí zde existoval již v 30. letech
19. století) a v roce 1857 získaly Vítkovice i své závodní jesle. Budova jeslí z roku 1896 se dochovala v dnešní ulici Prokopa Velikého a v současnosti slouží jako mateřská škola.
Pro majitele Vítkovických železáren byl v letech 1846–1847 vystavěn na Výstavní ulici empírový zámek s klasicistní fasádou,
k němuž přiléhal park s cizokrajnými stromy a křovinami. Ještě i po
přestavbě zámku v roce 1932 nabízela budova obyvatelům luxus
v podobě pracovny, zimní zahrady, salonu, hudebního salonu, jídelny, kuchyně s přípravnou, pánského pokoje a pokoje pro služku
v přízemí. V prvním patře se naopak nacházel vyšší počet soukro- Pohled z věže kostela, v popředí Anglická kolonie, závodní nemocnice, v pozadí zámek a vysoké pece. Rok 1920.
mých pokojů a salony pro dámy.
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Vzpomínky vítkovických rodáků a rodaček II

Vzhledem k tomu, že v poválečném období měly Vítkovice kolem 30 tisíc obyvatel, bylo zde i mnoho dětí, které navštěvovaly
místní školky a školy. „Byly tu tři základní školy. První stála vedle
dnešního dopravního inspektorátu v ulici Výstavní, u ní byla krásná
tělocvična a vedle malá budova zvláštní školy. Učily se zde děti
jen do páté třídy, pak přestupovaly do měšťanky na náměstí Rudé
armády (dnešní náměstí Jiřího z Poděbrad). Další škola byla v ulici
Šalounově, kdysi Švecově, ta je zde stále. A třetí bývala Rostislavova základní škola, později z ní byla hokejová škola a dnes zde
sídlí PORG,“ vzpomínají společně Libuše Kryštofová a Petr Kutěj
a pokračují: „A již tenkrát tu působilo i několik středních škol – zdravotnická škola, průmyslovka a odborné učiliště v ulici Zengrově.
Mateřská škola Prokopa Velikého je navíc vůbec nejstarší školkou
v Evropě, dříve to byly podnikové jesle, za nás už ale mateřská
škola. A dlouhá léta tu byla a je i hudební škola v ulici Lidické, studovala tam například i Heidi Janků. Vedle býval kostel českobratrské církve, který lidé postavili z darů vítkovických podnikatelů.
Bohužel, kostel léty zchátral.“ Naproti kostelu byl podle vzpomínek
pamětníků před válkou chudobinec, z něhož se stal později dětský
domov a následně internát. Dnes je zde dům s pečovatelskou službou, v němž žije i Věrka Košnarová, která dodává, že za zmíněnou
hudební školou bylo pole, kde pěstovali zeleninu a ovoce Bulhaři.
A ti ji následně prodávali v tržnici, na místě dnešní prodejny Hruška. „V tržnici byly kóje z pletiva, a každý zde prodával své výrobky.
Vždy tu bylo plno a rušno, lidé tu sehnali vše čerstvé.“
Všichni tři rodáci na dřívější Vítkovice vzpomínají s láskou
a shodují se na tom, že veškerý život se odehrával především
na dnešním Mírovém náměstí, kam pravidelně přijížděly cirkusy,
pořádaly se tu obrovské poutě a další zábava, při níž se scházeli
takřka všichni obyvatelé Vítkovic. „Krásně se tu žilo i proto, že zde
bylo spoustu spolků a každý spolek dělal něco pro nás – obyvatele
obce,“ shodují se všichni.

Změna přišla kolem roku 1970, kdy se Vítkovice staly součástí
městského obvodu Ostrava-Jih, začalo se s bouráním historických
budov nebo začaly být využívány jako kanceláře Vítkovických železáren. Do Vítkovic začaly přijíždět levné pracovní síly, které tu
bylo třeba ubytovat, a vítkovičtí rodáci se začali hromadně stěhovat
pryč. V roce 1990 měly Vítkovice asi jen 7 tisíc obyvatel a bez části od restaurace Schönthal dál k zábřežské nemocnici, která v té
době připadla Zábřehu, dokonce jen 4,5 tisíce lidí.
Lenka Hatlapatková

Městský chudobinec na nároží
ulic Lidické a Zengrovy postavený v letech 1914–1915. Později
sloužil potřebám domova mládeže a sociální péče. Dnes je zde
dům s pečovatelskou službou,
kde žije i Věrka Košnarová.

Městské lázně na nároží ulic Lidické a Zengrovy, kde se dříve
chodívaly koupat celé rodiny.
Okolní domy v té době neměly
vlastní koupelny.

Foto: publikace Vítkovice (autoři: Lenka Kocierzová, Irena Korbelářová, Henryk Wawreczka a Rudolf Žáček)

Poznámka redakce: Patříte rovněž k pamětníkům a chcete se
na stránkách zpravodaje podělit o své vzpomínky s ostatními?
Pak se ozvěte na tel. č. 605 218 758, případně na e-mail gulasiova@literatky.cz.

Vaše zdraví
Konec trápení

Ve Vítkovické nemocnici byli pacienti trpící periproktální píštělí operováni s pomocí
speciálního přípravku, který byl pořízen díky
finančnímu příspěvku Nadačního fondu
Pavla Novotného. „Periproktální píštělí trpí
převážně lidé se sedavým zaměstnáním,
ale objevuje se také u onkologických pacientů, kteří podstoupili chemoterapeutickou
léčbu. Jelikož dosud byla možná pouze
velmi bolestivá a navíc radikální chirurgická léčba, mnoho lidí mělo z operace noční
můru. Proto jsme přispěli na zakoupení speciální pasty, která se jednoduše operačně
aplikuje do píštěle. Bohužel, tento přípravek
není hrazen ze zdravotního pojištění, proto
jsme se rozhodli přispět na zakoupení tří
kusů tohoto přípravku,“ uvádí Pavel Novotný, předseda správní rady nadačního fondu. Výhodou této metody je jednoduchost
a rychlost provedení. Celý zákrok trvá 10 až
15 minut, večer nebo druhý den po operaci
je pacient propuštěn domů.
- mil -
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Plodný rok

Ve Vítkovické nemocnici se v prvním pololetí letošního roku narodilo 715 dětí. Mezi
novorozenci mírně převažovali chlapci, kterých bylo 366. Děvčat přišlo na svět celkem
349. Mezi dětmi byly i dva páry dvojčat.
Nejplodnějším měsícem byl zatím leden,
kdy zdravotníci asistovali u 147 porodů.
Nejméně se rodilo v dubnu, kdy do Vítkovické nemocnice přijelo rodit 89 maminek.
Rodiče volili pro své ratolesti především
tradiční česká jména. Mezi děvčaty bylo
nejvíce Elišek, Karolínek, Adélek a Sofií.
Mezi chlapci převládali Adamové, Janové,
Jakubové a Dominikové. Nouze ale nebyla
ani o méně obvyklá jména, a tak na svět
přišli například malý Clark, Dorian, Brayen
Sebastián, Leon a Joachym a mezi holčičkami se objevily Jasemin, Feria, Zoe, Gréta, Amanda či Ada.
- mil Foto: archiv Vítkovické nemocnice

Nedostatek pohybu

Dnešním dětem zoufale chybí přirozený pohyb, což bude mít neblahé dopady
v dospělosti. S tímto trendem se ve Vítkovické nemocnici snaží bojovat pohybovými
kurzy. „Dětem od pěti do patnácti let nabízíme cvičení pro rozvoj přirozeného pohybu, kde rozhodně nejde o výkony, úspěchy, ani stres. Zaměřujeme se na efektivní
a všestranně rozvíjející cvičení, která ale
vypadají jako hra a zábava. Rozvíjíme sílu,
rychlost, obratnost, vytrvalost i ohebnost.
Kromě toho se ale zaměřujeme i na postřeh, koordinaci, kreativitu, samostatnost
a schopnost spolupráce, která z dětských
kolektivů mizí,“ přibližuje Pavla Kusynová
Vichnarová. Cvičení probíhá v rehabilitačním oddělení Vítkovické nemocnice vždy
v pondělky a středy odpoledne, a to od
15.30 nebo 16.30 hodin. Cena kurzu je
1 600 korun za pololetí, zájemci se ale mohou na docházce domlouvat i individuálně
v průběhu roku.
- mil -
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Sletový rok zahájen
V září jsme zahájili nový cvičební rok
2017–2018, který je zároveň sletovým rokem a vyvrcholí začátkem července 2018
už XVI. všesokolským sletem v Praze.
V průběhu roku proběhne několik předsletových akcí.

První z nich byla Sletová štafeta 2017
s cílem v Tyršově domě v Praze. Vybíhalo
se z mnoha míst České republiky i z Polska,
Slovenska a Německa (Lužičtí Srbové). Na
naši Moravskoslezskou župu připadla trasa,
která vybíhala v pátek 22. září z polské Ratiborze a vedla přes Opavu, Háj ve Slezsku
do Moravské Ostravy na Masarykovo náměstí, kde ji převzali naši vítkovičtí sokolové. Přivezli ji na kole přes Český dům na
Mírové náměstí ve Vítkovicích, kde je uvítala skupina našich členů a dětí. Všichni jsme
se vyfotili před radnicí a po předání štafetového kolíku dalšímu členu naší jednoty

štafeta pokračovala do Zábřehu k novému
kostelu ve Výškovické ulici, kde jsme ji předali náčelníkovi Moravskoslezské župy, aby
pokračovala přes Výškovice, Novou Bělou,
Frýdek-Místek až do Frýdlantu. Po přenocování v sokolovně putovala za účasti dalších
sokolských jednot až do Prahy. Tam dorazila v neděli 24. září.
V tentýž pátek 22. září, kdy vybíhaly
sletové štafety, se v celé republice konala akce Noc sokoloven, do níž se zapojilo
90 jednot a mezi nimi i naše jednota Sokol
Vítkovice. Připravili jsme program hlavně
pro děti. Nejdříve si prohlédly sokolovnu
v Českém domě a pak si pod vedením zkušené cvičitelky Barbory Vojvodíkové zacvičily v tělocvičně na různém nářadí. Několik
nejzdatnějších dětských běžců následně
doprovodilo sletovou štafetu od Českého
domu na Mírové náměstí. Program v sokolovně pokračoval dalšími akcemi, například
strašidelnou návštěvou sklepa, výukou lidového tance a na závěr diskotékou. Vše
měli na starosti náčelník Petr a cvičitelka
Alena Buroňovi. Po večeři si děti nachystaly žíněnky, karimatky a spacáky a šly spát.
V sobotu po ranní rozcvičce a po snídani
pokračovaly sportovní hry – vybíjená a stolní tenis – až do pravého poledne, kdy byla
Noc sokoloven ukončena. Všem dětem se
akce líbila a příjemně je naladila k další činnosti v Sokole.
Anna Buroňová, Sokol Vítkovice

„Život bez běhání?
To si opravdu představit
nedokážu!“ říká
úspěšný český atlet

Do atletického klubu TJ Slezan Frýdek-Místek začal Jakub Zemaník, rodák z Čeladné, chodit v jedenácti letech. V té době
ho k běhání motivoval bratr, který závodil
za stejný klub a dnes už je úspěšným závodníkem horských maratonů. A atletice se
věnuje i jejich sestra.

„Zpočátku jsem trénoval všechny disciplíny, ale nejúspěšnější jsem byl na středních
a dlouhých tratích. A tak jsem u nich zůstal,
jen jsem přidal ještě kros a příležitostně
silniční závody,“ popisuje své atletické začátky jeden z deseti oceněných vítkovických sportovců za rok 2016. Ten se v roce
2014 probojoval až na mistrovství světa juniorů, kde obsadil 22. místo, o rok později
zvítězil v Hornické desítce a umístil se na
stříbrné pozici na MČR v krosu a silničním
běhu. V letošním roce se může pochlubit
15. místem z mistrovství Evropy v krosu
a účastí na halovém mistrovství Evropy
2017. „Mým nejbližším cílem je umístit se na
mistrovství Evropy do 23 let, které se letos
koná v Bydhošti, a na mistrovství Evropy
v krosu ve slovenském Šamorině,“ pokračuje Jakub Zemaník, který v současnosti
závodí za SSK Vítkovice. „Běhání je pro mě
určitý způsob seberealizace a touhy se dozvědět, co všechno moje tělo dokáže. Trénuji každý den, mnohdy dvoufázově, bez
toho to nejde. Díky ostravskému sportovnímu gymnáziu Dany a Emila Zátopkových,
kde jsem nastoupil v patnácti letech, se mi
skvěle dařilo skloubit školu a sport. Navíc
jsem měl i ve škole velmi dobré sportovní
zázemí. Nyní pokračuji ve studiu oboru ekonomická geografie a regionální rozvoj na
Ostravské univerzitě. Je to o poznání těžší, ale když člověk chce, jde všechno.“ Na
otázku, zda si dokáže představit život bez
atletiky, okamžitě odpověděl, že ne. „Život
bez běhání? To si opravdu představit nedokážu! Ale kdybych byl nucen obor změnit, asi bych zkusil cyklistiku, kterou mám
také moc rád. Často jezdím na kole jen tak,
abych se odreagoval. Uklidňuje mě i turistika a samozřejmě také pasivně odpočívám
při koukání na filmy nebo čtu.“ A dlouhodobé cíle Jakuba Zemaníka? „Určitě chci stále intenzivně trénovat a zvyšovat tak svou
výkonnost. Kam mě to až zavede a jak se
mi bude dařit? To uvidíme…“
- hal -
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Přednáška zaujala
svou jedinečností

Ve středu 11. října se v Domě u šraněk
uskutečnila nevšední přednáška Jany Molnárové o putování po tajemných místech
Čech, Moravy a Slezska. Návštěvníci se
dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací např. o ukrytých pokladech, kde žili
obři a po kterých hradech chodila bilá paní.
Celé povídání bylo doplněno o fotografie,
které vytvořila autorka na svých cestách.
Pro velký úspěch budeme v těchto přednáškách pokračovat i příští rok, a to se zaměřením pouze na Moravu a okolí, jak si
přáli návštěvníci.
Romana Filipová, kulturní referentka

Jubilanti

Na radnici se 17. října uskutečnilo setkání jubilantů s vedením městského obvodu.
Starosta Petr Dlabal popřál oslavencům
vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí
a radosti ze života. Krásné kulturní vystoupení dětí ze Základní školy Halasova bylo
příjemným zpestřením programu a senioři
na ně reagovali s nadšením. Poté starosta spolu s dětmi předal jubilantům drobné
dárky jako upomínku na toto milé setkání.
Milena Pacnerová

Otevírací doba každou středu v době od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 16.30
hodin.
1. listopadu 16.30 hodin – cestopisná přednáška – Petr Hirsch – Jak jsem ušel 16 tisíc
km dlouhou pěší pouť z Čech do Santiaga de Compostela a do Říma.
Místo konání – vítkovická knihovna, ulice Kutuzovova 14. Vstup zdarma.
2. listopadu 14 až 16 hodin – klub seniorů – tvořivá dílna
3. listopadu 15 až 17 hodin – komentovaná procházka s Lenkou Kocierzovou – prohlídka radnice městského obvodu Vítkovice. Sraz v 15 hodin před radnicí.
Vstup zdarma.
8. listopadu 17 hodin – slavnostní vernisáž k Výstavě 660 let od první zmínky o obci
Vítkovice s hudebním doprovodem žáků ZUŠ dr. Leoše Janáčka. Výstava dobových obrázků, fotografií, předmětů, dokumentů a kronik. Vstup
zdarma.
9. listopadu 14 až 16 hodin – klub seniorů – posezení u kafíčka
16. listopadu 14 až 16 hodin – klub seniorů – příprava na stěhování do knihovny
22. listopadu 16.30 hodin – historická přednáška Pavla Březinského – Vítkovice 1357
až 2017. Přednáška k oslavám 660 let od první zmínky o obci Vítkovice.
Jak se Vítkovice měnily v čase. Vstup zdarma.
23. listopadu 14 až 16 hodin – klub seniorů – příprava na stěhování do knihovny
30. listopadu 14 až 16 hodin – klub seniorů – předvánoční beseda
Vstup na všechny akce je zdarma. Změna programu vyhrazena.
Připravujeme:
13. prosince – 15 hodin – komentovaná procházka spojená s prohlídkou kostela
na Mírovém náměstí a Domu u šraněk.
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

Poděkování Magnolie
Zástupci Domova Magnolie poděkovali 12. října mladým umělcům, kteří pro Magnolii namalovali obrazy na téma historie Vítkovic. Projekt
vznikl ve spolupráci akademického malíře Karola Hercíka, Aleše Bíny, ředitele ZUŠ Viléma
Petrželky v Ostravě-Hrabůvce, a vedení radnice městského obvodu Vítkovice. Zastupitel
a předseda školské a kulturní komise Leoš Koláček předal mladým autorům jménem radnice
dárky symbolizující Vítkovice a poděkoval jim
za vytvořená díla. Současně motivoval další

k namalování obrazů pro Domov Magnolie. Poděkování provázelo povídání
o historii Vítkovic, o tom, koho co baví,
a všichni společně si prohlédli vystavené obrazy. Velké poděkování Domova Magnolie patří rovněž starostovi
městského obvodu Vítkovice Petru Dlabalovi a akademickému malíři Karolu
Hercíkovi, bez nichž by celý projekt nevznikl.
Andrea Gibejová,
ředitelka Domova Magnolie
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Divadlo Mír, Halasova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
www.divadlomir.cz, www.facebook.com/divadlomir
2. listopadu Lupič v nesnázích
(premiéra)
4. listopadu Zůstane to mezi námi
(host)
6. listopadu Vincenc (host)
8. listopadu Drahoušku, to chce drink!
(6. repríza)
11. listopadu Lupič v nesnázích
(1. premiéra)
12. listopadu Dva úplně nazí muži
(11. repríza)
13. listopadu Dva úplně nazí muži
(zájezd Nový Jičín))
14. listopadu Drahoušku, to chce drink!
(zájezd Frýdek-Místek)
16. listopadu Cry baby cry (host)
17. listopadu Cry baby cry (host)

18.
20.
21.
25.
26.

listopadu
listopadu
listopadu
listopadu
listopadu

Ztracený z dvojice (host)
Táta (host)
Letušky (host)
Bůh masakru (4. repríza)
Dva úplně nazí muži
(12. repríza)
29. listopadu Lupič v nesnázích
(2. premiéra)
30. listopadu Když se zhasne (host)
4. prosince Můj nejlepší kamarád
(host)
12. prosince Ladislav Zibura
(host)
Představení začínají v 19 hodin, 12. prosince začátek v 17.30 hodin.

Knihovna pro vás
Listopad v knihovně
DOSPĚLÝM

● Zaostřeno na hypermarkety
Ekologická výstava organizace Nesehnutí
od 2. do 20. listopadu.
● Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap
Cestovatelská přednáška Petra Hirsche
o pěším putování do Santiaga, Říma a Jeruzaléma. Akce je realizována s finanční
podporou Úřadu městského obvodu Vítkovice. Středa 1. listopadu v 16.30 hodin.
● Paměť tváře / Tváře paměti… nejen
nuceně nasazených
Výstava fotografií obětí nacistické perzekuce, ve spolupráci s obecně prospěšnou
společností Živá paměť. Od 21. listopadu
do 29. prosince, v úterý 21. listopadu od
14 hodin beseda, od 16 hodin vernisáž.

DĚTEM

Bůh masakru

Foto: archiv Divadla Mír

Od října do prosince
Začátek října se v knihovně nesl ve znamení Týdne knihoven, letos zaměřeného
na předškolní děti.
V úterý 3. října se uskutečnilo zábavné odpoledne, při kterém se každé dítko
mohlo na chvilku převtělit do role maminky
a vyzkoušelo si, co maminka každodenně
zvládá.
Podle bujarého smíchu a nadšeného střídání v roli maminky bylo naprosto zřejmé,
že si naši dětští čtenáři akci opravdu užili
a drobný miminkovský dáreček na závěr
dojmy jen umocnil. Rády tak budou na akci
vzpomínat nejen děti, ale i my, spokojené
knihovnice oddělení pro děti a mládež.
Ve čtvrtek jsme si četli z knihy Evy Papouškové Kosprd a Telecí o dvojici ztřeštěných školkových kamarádů. Tento netradiční, humorně laděný příběh upoutal nejen
malé posluchače, ale i starší děti.
Následné povídání o významu jmen děti
zaujalo a potěšilo zvláště ty, jejichž jméno
lze vykládat ve smyslu „mužný“, „moudrý“,
„ochránce“ a podobně. Děti se seznámily
také s jednoduchou hrou se jmény, která
je nenásilnou formou vedla k procvičování
sčítání.
Pro dospělé čtenáře byla připravena výstavka knih se zaměřením na předškolní

děti a anketa, která zjišťovala, na kterou
knihu z dětství naši čtenáři rádi vzpomínají. Nejoblíbenější knihou dětství se staly
Pohádky Boženy Němcové následované
foglarovkami, Kájou Maříkem a Gabrou
a Málinkou.
V následujícím týdnu jsme si s dětmi povídali o knize Martina Skaly, jejíž ekologické téma nás inspirovalo k vysbírání všech
odpadků kolem knihovny. Děti se do práce
pustily s obrovským nasazením a výsledkem byly kromě dobrého pocitu každého
sběrače také tři vrchovaté tašky odpadků,
včetně jedné osobní váhy.
Od začátku letních prázdnin za dětmi do
knihovny přichází romský asistent Milan
Bindatsch, který se jim plně věnuje, povídá si s nimi, čte a vyrábí. Během října děti
vyrobily nádherné slunečnice, lvíčky s voňavou hřívou ze spadaného listí a podzimní
javorové růžičky.
Na 7. prosince od 15.30 hodin připravujeme tradiční oslavu Mikuláše (tentokrát s velkým překvapením pro všechny
malé čtenáře) a vyrábíme drobné radosti
na každoroční vánoční jarmark, který se
uskuteční od 11. do 22. prosince.

● Ostrava známá i neznámá
Každý měsíc jedna otázka k 750. výročí
první písemné zmínky o Ostravě, výherce
získá zdarma registraci do knihovny. Od
2. do 30. listopadu během půjčování.
● Prima čtení
Zveme vás ke společnému čtení a povídání
ve čtvrtky od 2. do 26. listopadu v čase od
14 do 15 hodin.
● BOOKovka: Nebuď Depka!
Povídání o smutku a o tom, jak se mu nepoddat. V úterý 7. listopadu od 14.30 do
15.30 hodin.
● BOOKovka: Malé a velké pěknosti
Rukodělný workshop s Kaštanovým krámkem v úterý 14. listopadu od 14.30 do
15.30 hodin.
● BOOKovka: Prstolamy s prstolepy
Vyrábíme na vánoční jarmark v úterý
21. listopadu od 14.30 do 15.30 hodin.
● Sovičky: Zuzanka a ježeček
Čtení ze stejnojmenné knihy, povídání
o podzimu ve čtvrtek 23. listopadu od
10 do 11 hodin.
● BOOKovka: Cesta na Mars
Výtvarný workshop s Mimozou Bocin a studenty SUŠ Poděbradova v úterý 28. listopadu do 14.30 do 15.30 hodin.

11

11 / 2017

Strážci zákona

informují

Svoz velkoobjemových odpadů

Ve spolupráci s odborem komunálních
služeb, dopravy a bytovým Úřadu městského obvodu Vítkovice poskytuje i v letošním roce firma OZO Ostrava kontejnery

na velkoobjemové odpady z domácností.
Občané sem mohou bezplatně odložit svůj
nepotřebný velkoobjemový odpad.

Plán na rozmístění velkoobjemových kontejnerů
Místo přistavení

Bezpečně doma

Statutární město Ostrava nově finančně
podpoří projekt s cílem zvýšit pocit bezpečí občanů starších 60 let. Jeho realizace spočívá nejen v poskytování informací
o správných návycích vedoucích ke zvýšení
bezpečí, ale také v bezplatné instalaci technických zařízení, jako jsou panoramatická
kukátka, bezpečnostní řetízky či petlice.
Zvyšování povědomí o bezpečném chování ve vlastním obydlí i na ulici bude realizováno prostřednictvím besed se seniory,
osobními pohovory, montáží zařízení i zaktivizováním vytipovaných klubů pro seniory.
Pokud se občané chtějí do projektu zapojit,
mohou zažádat pouze písemně prostřednictvím svého strážníka-okrskáře nebo
na sociálním odboru v místě bydliště. Bližší
informace získáte v pracovních dnech od
8 do 15 hodin na tel. č. 720 735 125.

datum

počet kontejnerů

U křižovatky ulic Starobní a Středulínského (u Tesly) 1. 11.
2
Na Obvodu – parkoviště vedle popelnic
1. 11.
1
Ulice Sirotčí u domu č. 39
2. 11.
1
Ulice Sirotčí u domu č. 45
2. 11.
1
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská
2. 11.
1
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova
3. 11.
1
U křižovatky ulic Věžní, Mírová
3. 11.
1
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova
3. 11.
1
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru
6. 11.
1
nám. J. z Poděbrad (u ul. Erbenovy – plocha parkov.) 6. 11.
1
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní
6. 11.
1
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru
7. 11.
1
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova (u garáží)
7. 11.
1
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí
7. 11.
1
Ulice Rudná před domem Rudná 56 (pod mostem) 8. 11.
1
U křižovatky ulic Sovova, Závodní
8. 11.
1
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova
8. 11.
1
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 apod.
Do těchto kontejnerů v žádném pří-

padě neukládejte cihly, kamení, stavební suť, odpady ze zeleně, komunální
a nebezpečný odpad.
Bližší informace podávají: Pavel Hučala,
tel. č.: 599 453 241, Dagmar Sošková, tel. č.:
599 453 124

Všimněte si!
Paměť tváře / Tváře paměti

Od 21. listopadu až do konce prosince bude možné si v knihovně Vítkovice prohlédnout výstavu fotografií Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených.
Putovní výstava a související tematické besedy u kulatého stolu si kladou za cíl seznámit veřejnost prostřednictvím životních příběhů jedenácti přeživších obětí nacismu s nacistickou perzekucí a zejména upozornit veřejnost na aktuální životní situaci a potřeby přeživších obětí nacistické perzekuce v České republice. Živá paměť výstavu portrétních fotografií obětí nacismu poprvé představila v rámci doprovodných
aktivit mezinárodní konference k osudu majetku obětí holocaustu, která se konala
v roce 2009 v Praze. Beseda u kulatého stolu se uskuteční 21. listopadu ve 14 hodin,
v 16 hodin bude následovat vernisáž fotografií. Jste srdečně zváni!
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