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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. Pro diváky je od
16 hodin připraveno vystoupení dětí z vítkovických
mateřských a základních škol a možná přijde i Mi-

Kulturní akce se přesouvají
do vítkovické knihovny

Od ledna 2018 se veškeré kulturní akce pořádané v Domě u šraněk přesouvají do prostor vítkovické knihovny v ulici Kutuzovově 14. Stávající
prostory Domu u šraněk nejsou bezbariérové,
takže zejména starším, nemocným a tělesně postiženým lidem dělaly schody velké potíže. Z tohoto důvodu obvod hledal místo spojené s kulturou a snadno dostupné. Knihovna má velké
prostory vybavené nábytkem a technikou, kterou potřebují přednášející a vystupující. Besedy,
přednášky, koncerty, to vše budeme pro vás zajišťovat i nadále a pozvánky na akce budou zveřejňovány ve zpravodaji, na webových stránkách
obvodu a v knihovně. Získané a darované předměty, které byly součástí Domu u šraněk, budou
podle možností vystavovány například v radnici,
část z nich bude uskladněna v depozitáři. Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na další
zajímavé akce, tentokrát však v knihovně.
Romana Filipová,
kulturní referentka

kuláš. Poslední poukázky na mikulášský balíček si
zájemci mohou ještě zakoupit přímo na místě akce,
a to pouze do jejich vyprodání. Hodnota mikulášského balíčku je 100 korun. Cena pro rodiče je
50 korun, z rozpočtu obvodu je hrazeno zbývajících 50 korun. Občerstvení je zajištěno.
Romana Filipová,
tajemnice komise školství a kultury

Podzimní dílničky

Mateřská škola Erbenova uspořádala při příležitosti lampionového průvodu Vítkovická světýlka
dílničky, v nichž si děti mohly společně s rodiči
vlastnoručně vyrobit originální lampion, který jim
pak v průvodu zářil na cestu. I když zhotovit něco
takového není zrovna lehký úkol, všichni se do něj
pustili s radostí. Děti pilně pomáhaly, což vytvořilo
příjemnou atmosféru. Výsledkem byly pěkné lampiony a rozzářený průvod.
MŠ Erbenova

Nepřehlédněte
Hlasování do přenosné volební schránky

V souvislosti s volbou prezidenta republiky, konanou 12. a 13. ledna 2018 (případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018), může volič ze závažných, zejména
zdravotních důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Kontaktní osobou je Hana
Stachníková (ohlašovna), tel. č.: 599 453 136.

www.vitkovice.ostrava.cz

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Zveme občany k účasti na veřejném zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, které se uskuteční v pondělí 18. prosince v 15 hodin
v obřadní síni radnice. Hlavním bodem jednání
bude rozpočet obvodu na následující rok.
Petr Dlabal,
starosta
městského obvodu Vítkovice
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Vánoce, to není jen datum. Je to stav mysli.
Mary Ellen Chase

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
už od října nám výzdoba mnoha obchodních domů neustále připomíná, že se blíží Vánoce. A ani jsme se v každodenním
shonu nenadáli a ony jsou už opravdu na
dosah. Stejně tak se blíží konec roku a my
všichni stojíme na prahu toho nového. Přál
bych nám všem, abychom na něj pohlíželi
s nadějí a očekáváním a s vědomím toho,
že žijeme v zemi s vysokou životní úrovní
a standardem, který by nám mohli jiní závidět. Mám pocit, že právě to si mnozí občané často neuvědomují, nebo snad ani
nechtějí uvědomit…
Nemyslím si, že bychom se na svět kolem
sebe měli dívat přes růžové brýle. Ale stejně odtržené od reality je i neustálé žehrání
a negace čehokoliv dobrého a pozitivního.
V poslední době se zejména v souvislosti s máslem hovoří o neustálém zvedání
cen. Pokud jde o zmíněný mléčný produkt,
není o čem diskutovat, ale za onou pomyslnou horou nebývale zdraženého másla se
nám nesmí ztratit fakt, že například v porovnání se situací před pěti lety se ceny
nejrůznějších výrobků nahoru nijak zvlášť
neposunuly. A dejme tomu u spotřebního
zboží dokonce v mnoha případech klesly.
Naopak rostou platy zdravotníků, učitelů,
policistů a jiných profesí, navyšovány jsou
i důchody, byť ne o tolik, kolik by si senioři představovali. Domnívám se, že nejen

kvůli uvedeným skutečnostem bychom
se měli na současnost dívat se vstřícností
a otevřeností, vážit si toho, že máme dobré
zázemí i podmínky k životu. Ty se neustále
zlepšují i ve Vítkovicích, které jsou každým
rokem půvabnější. Není to jen můj osobní
názor, ale i mínění mnoha obyvatel obvodu
i lidí, kteří Vítkovice navštěvují. Kromě toho
i pečlivě vedené nezávislé statistiky uvádějí, že Vítkovice si v porovnání s ostatními
obvody Ostravy i městy v republice dobře
stojí i v oblasti kriminality a přestupků.
Velice příjemný pocit jsem měl i při listopadové premiéře další inscenace v Divadle
Mír. Byl jsem hrdý na to, že za tak významnou kulturní událostí se lidé vypravují právě
k nám, do našeho obvodu. A připomnělo
mi to tak trochu třicátá léta minulého století,
kdy Vítkovice žily bohatým společenským
životem. A v souvislosti s tímto výjimečným okamžikem jsem si ještě intenzivněji
uvědomil, jak je dobře, že jsme díky programu IPRM zvelebili střed obvodu, který
nyní Vítkovice reprezentuje nejen v očích
návštěvníků z jiných ostravských obvodů,
ale i z okolí Ostravy. Protože i odtud lidé
do vítkovického divadla, o jehož programu
pravidelně informujeme v našem zpravodaji, přijíždějí. Ostatně Divadlo Mír má
v podstatě neustále vyprodáno!
Ve zkrášlování Vítkovic a ve změnách
k lepšímu pokračujeme i nadále. Jeden
z těchto kroků se týká i provozu Domu
u šraněk. Snažíme se vyjít vstříc návštěvníkům kulturních a společenských akcí

konaných v Domě
u šraněk, a proto
jsme se po dohodě
s Knihovnou města
Ostravy rozhodli od
Nového roku přesunout dění v tomto
objektu do bezbariérových prostor vítkovické
knihovny.
Hlavními návštěvníky Domu u šraněk totiž byli hlavně starší
občané, kteří mívali se zdoláním poměrně
dlouhého schodiště menší i větší potíže.
Abychom komfort v knihovně ještě navýšili, uvažujeme o přístavbě společenské
místnosti za knihovnu, kde je v dané chvíli
volný prostor. Duch Domu u šraněk tedy
bude žít dál, jen na jiném místě. Důvodem
k ukončení provozu v prostorách v Jeremenkově ulici č. 13 nebyla jen nemožnost
zajištění bezbariérového přístupu, ale rovněž důvody bezpečnostní a ekonomické.
Proto je dobrou zprávou to, že o vysídlené
prostory Domu u šraněk projevil zájem nájemce, který je bude využívat k obývání.
Vážení čtenáři, dovolte, abych vám popřál harmonické vánoční svátky a šťastný
vstup do roku 2018. Hned na jeho počátku
nás čekají volby, z nichž vzejde nový prezident republiky. Přistupme k nim zodpovědně, protože nebudeme volit jen kandidáta
vhodného pro sebe, ale hlavně pro celou
Českou republiku.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Zkvalitnění a zefektivnění práce úřadu

V souvislosti s přijetím organizačních změn dojde na Úřadu městského obvodu Vítkovice od 1. ledna 2018 ke změně organizační
struktury. Stávající odbor majetkový a finanční kontroly se sloučí
s odborem komunálních služeb, dopravy a bytovým. Dojde ke změně názvu na odbor bytový a majetkový (BaM) a zároveň vznikne
nový odbor komunálních služeb (KS). Dále bude zrušeno odděle-

ní stavebního úřadu a změní se název odboru výstavby, životního
prostředí a vodního hospodářství (VŽPaVH) na odbor výstavby,
životního prostředí a stavebního řádu (VŽPaSŘ). Přínosem změn
napříč třemi odbory bude zkvalitnění a zefektivnění práce úřadu,
počet zaměstnanců zůstane stejný.
Robert Šimek,
tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice

Svoz vánočních stromků
Odvoz odpadů
V souladu s tradicí, kdy
v období Vánoc odstrojování
vánočních
Stejně jako každý rok, i letos společnost
OZO Ostrava zajistí odvoz odpadů i v období Vánoc. O vánočních svátcích 25. a 26.
prosince přijedou vozy OZO Ostrava pro
odpad podle standardního harmonogramu
jako kdykoliv jindy v pondělí a úterý. Nebudou ale otevřeny sběrné dvory, které však
budou v následujících dnech k dispozici
podle klasického harmonogramu. V běžný
den budou zavřeny pouze 1. ledna 2018,
tedy na Nový rok v pondělí, kdy mají zaměstnanci společnosti OZO Ostrava volno.
Proto v tento den OZO Ostrava výjimečně
neodváží ani odpad. Svozy odpadu v prvním lednovém týdnu tedy budou posunuty
o jeden den, což je podstatná informace
zejména pro občany, kteří mají popelnici
u rodinného domu a jsou zvyklí ji v určitý
den přichystat k vyprázdnění. Všechny nezbytné informace budou včas uvedeny na
www.ozoostrava.cz.

stromků začíná v den
svátku Tří králů, zahajuje
společnost OZO Ostrava
jejich odvoz hned v nejbližší možný svozový
den. Protože v roce 2018
připadá zmíněný svátek
na sobotu 6. ledna, svoz
stromků bude zahájen
v pondělí 8. ledna. Od
tohoto dne mohou občané odkládat stromky
vedle kontejnerových stanovišť na směsný odpad
o objemu 1 100 litrů. Svoz
vánočních stromků pak
bude pokračovat po čtyři
týdny podle předem stanoveného harmonogramu, což znamená, že konkrétně na ostravská sídliště přijede svozové auto pro stromečky na jedno místo celkem čtyřikrát.
Svoz vánočních stromků se netýká obyvatel rodinných domů. Občané z těchto oblastí
mohou stromky odkládat ve sběrných dvorech.
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Ze života našich škol

Vítkovická světýlka

Je podvečer 9. listopadu a u vchodu do
sadu Jožky Jabůrkové z ulice Lidické se
scházejí desítky lidí a mezi nimi prosvítají nejrůznější barevné lampiony. Koná se
totiž již jubilejní desátý ročník lampionového průvodu s názvem Vítkovická světýlka,
který ve spolupráci s městským obvodem
pořádá pro širokou veřejnost Mateřská škola Prokopa Velikého. Už před sedmnáctou
hodinou zde postávalo několik desítek lidí
a s postupem času jich přibývá. Těší se
všichni, děti, rodiče i prarodiče. Někteří
mrňouskové vybíhají do šera stromů mimo
osvětlené chodníky, aby ostatním ukázali,
jak světla jejich lampionů ve tmě jasně září.
Jiní se naopak drží pevně svých maminek
a tatínků a z jejich výrazu je jasné, že se do
tmavých koutů parku určitě nechystají.

Po páté hodině se průvod dává do pohybu, rozsvítí se i poslední lampiony a lampičky a všichni putují směrem na náměstí
Jiřího z Poděbrad a odtud na Mírové náměstí. Dlouhatánský průvod doprovázejí
příslušníci městské policie, kteří zajišťují,
aby především na přechodech pro chodce
nedošlo k jakékoli nehodě, a průvod mohl
projít. Kromě klasických kupovaných lampionů všech tvarů a barev je možné u některých dětí zahlédnout i zcela netradiční,
vlastnoručně vyrobené papírové lampiony
nebo lampičky ze zavařeninových sklenic,
průvodem prochází i kluk s rozsvícenou vyřezanou dýní.

4

A všichni účastníci mají jedno společné – těší se na ohňostrojové finále! To je
zahájeno krátce po příchodu závěru průvodu. Nejdříve náměstí před kostelem sv.
Pavla rozsvítí takzvané ohňostrojové fontány, děti jásají a rodiče fotí. Hned poté to začne… Oblohu prosvítí mnoho nádherných
barev a tvarů a jsou slyšet pořádné rány.
Pár nejmenších se tiskne ke svým rodičům,
někteří i pláčou, ostatní se však radují a užívají si tuto fantastickou podívanou. Několikaminutový ohňostroj je pro všechny malé
i velké účastníky Vítkovických světýlek
úžasným zakončením této tradiční akce.

A jak se průvod líbil dětem? Bojí se
tmy? A na co se nejvíce těšily? Na to
jsme se cestou zeptali přímo jich…
Bára, 5 let: Už jsem byla na lampionovém průvodu, ale bála jsem se ohňostroje.
Dneska už se toho bouchání moc nebojím.
Ale trošinku se bojím tmy. Lampion mi koupila moje maminka.

Matyáš, 6 let: Tmy se vůbec nebojím,
mám totiž noční vidění. Vidím krásně i ve
tmě. V lampionovém průvodu už jdu podruhé nebo potřetí. Nejvíce se mi líbí ten ohňostroj, anglicky se to řekne fireworks.
Timea, 4 roky, a Aleš, 6,5 let: Lampiony
jsme si vyráběli s Timinkou ve školce, ale
já už chodím do školy. I ty listy, které jsme
lepili na lampiony, nasbíraly děti ve školce.
Tmy se nebojíme, alespoň já určitě ne, Timinka možná trochu. Ale moc se těšíme na
ohňostroj.
Eliška, 3 roky: Jdu poprvé a těším se.
Tmy se vůbec nebojím, ani doma se nikdy
nebojím. A těším se nejvíce na ohňostroj
a na bubáka.
Marek, 9 let, a Tomášek, 5 let: Už jsme
byli hodněkrát v lampionovém průvodu, tmy

se vůbec nebojíme. Vzal nás tady brácha,
ale lampiony nám koupila maminka. Těšíme se nejvíce na ty petardy.

Martinka, 6 let, a Kačenka, 4 roky: Moc
se nám tady líbí. Už jsme šli i minulý rok.
Tmy se nebojíme, navíc nám svítí na cestu
lampiony a máme svítící rohy. Těšíme se
nejvíce na ohňostroj.
Adéla, 10 let: Lampion jsem si vyráběla
sama v družině už v první třídě, bylo dost
těžké ho udělat. Ale oblíbila jsem si ho
a chodím s ním na Vítkovická světýlka už
čtvrtým rokem. Mám ho schovaný vždy
u babičky, která ho pěkně pověsí. Já si ho
u ní každý rok vyzvednu a jdu s ním zase
do průvodu. Tmy se nebojím a nejvíce se
samozřejmě těším na ohňostroj.

Veronika, 5 let: Už jsem šla jednou v takovém průvodu. Líbí se mi moc ta světýlka,
je jich tady hodně. My jsme si ve školce
sami vyráběli lampiony. Tmy se nebojím
a nebojím se ani ohňostroje, těším se na
něj.
Text a foto: Lenka Hatlapatková
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Ze života našich škol

A už je tu zas, ten vánoční čas

Samozřejmě všichni víme, že ke štědrovečerní večeři neodmyslitelně patří nějaká
ta rybička. A proto páni rybáři celý víkend
nelenili a plné sítě kapříků z rybníka Bezruč
vylovili. A my u toho byli. Kdo? No přece
děti ze základních škol Šalounova a Halasova! Pak jsme také rybí speciality ochutnali, vánočním punčem se zahřáli a předvánoční atmosféru si krásně užívali.

Za ZŠ Šalounova a Halasova
Paulíková, Pospěchová,
Makúchová

Hrůzostrašné příšery ve škole! Strašidla ve školce

Již tradičně v období Dušiček proběhl
v Mateřské škole Prokopa Velikého Strašidýlkový den. Celé dopoledne se neslo

V úterý 31. října měly v Základní škole
Halasova dostaveníčko hrůzostrašné příšery – čarodějnice, upíři, pavouci, kostlivci
a jiné tajemné bytosti. Své strašidelné masky a převleky předvedly v „halloweenském
štronzu“. Věřte, že i pro zkušené čarodějnice, paní učitelky a vychovatelky, to byl nelehký úkol vybrat ty nejoriginálnější masky.
Úžasné byly všechny, a ti nejlepší obdrželi
sladké ceny.

Poté se hrůzostrašné příšery do všech
tajemných koutů rozutekly a své kouzelné
síly, zručnost, odvahu a dovednost v soutěžích poměřily. Ty, které se nebály, úkoly
splnily a uspěly, sladkou odměnu dostaly.
Aby nám strašidýlka hlady neumřela, bylo

pro všechny připraveno občerstvení v čarodějnickém bufetu – kouzelnický lektvar
s housenkami, zelené, modré, černé muffiny, sušenky „rakvičky“, čarodějnické pařáty
a jiné dobroty.
Všichni jsme si odpoledne skvěle užili
a každý si odnášel nejen malé odměny, ale
hlavně veselé zážitky.
Děkujeme všem, kteří upekli halloweenské dobroty do bufetu.
Čarodějnice z Halasky

v duchu duchů, což znamenalo proměnu
dětí ve štrašidýlka. Plnily se úkoly, vyprávěly se strašidelné příhody a hrály různé hry.
Samozřejmě nechyběl strašidelný lektvar,
kde děti pozorovaly kouzelné zapouštění barev. Děti vystrašily všechny prostory
i personál MŠ a celé strašidýlkování bylo
zakončeno diskotékou strašidýlek. Tajemnou atmosféru doplnily rozzářené vyřezané
dýně a strašidýlka, které vyrobily děti se
svými rodiči.
Gabriela Filipová,
MŠ Prokopa Velikého

Talent je dar, který je třeba objevit a rozvíjet
AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství získala
pro rok 2017 podporu z dotačního
programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement. „Náš projekt Techno –
emocionální gastronomie připravuje žáky se zájmem a talentem
na jejich budoucí pracovní příležitosti v soudobé profesionální
kuchyni, která se často podobá
futuristickému až laboratornímu
pracovišti a profese kuchaře se
mění v experimentátora v oblasti chemie, fyziky či termiky,“ vysvětluje Pavla Sztulová, tisková
mluvčí škol AHOL. V polovině
listopadu se Gastronomické studio AHOL vybavené moderními
přístroji a technologiemi naplnilo chutí, vůní a zapálenými mladými
kuchaři na workshopu s prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů

ČR Miroslavem Kubcem a šéfkuchařem Pavlem Buchwaldkem.
„Workshop v teoretické části přiblížil žákům úskalí při založení
restaurace a vytvoření jídelního
lístku, koncepci degustačních
menu a zabýval se rovněž problematikou sezonních potravin,“
pokračuje Pavla Sztulová. „Praktické části s názvem Tradiční
menu netradičně se zúčastnili
talentovaní žáci studijních oborů
kuchař v moderní gastronomii,
hotelnictví či kuchař – číšník.“
Žáci měli možnost na dvoudenním workshopu získat odborné
informace, rady, vyzkoušet si
pod vedením odborníků nové
technologické postupy při zpracování potravin i neformálně si popovídat o zkušenostech a úskalích kuchařské profese.
- red -
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Vítkovice prosperující

KOEXPRO OSTRAVA je odborníkem
na zařízení v dolech i na povrchu

Sídlo akciové společnosti KOEXPRO je
pro běžného návštěvníka tak trochu uschováno v uličkách Vítkovic, o to více posléze
překvapí svou velikostí. A to nejen vizuálně.
Vždyť společnost KOEXPRO v současné
době zaměstnává zhruba třicet lidí a dodává své produkty – pneumatické a hydraulické nářadí, strojní zařízení a technologie
– do celého světa, přesněji do zhruba třiceti zemí v Evropě, Americe, Africe i Asii.
A na tuzemském a světovém trhu rozhodně
nepatří mezi žádné nováčky, vždyť vznikla
už před více než dvaadvaceti lety. „Začínali
jsme ve třech lidech v Čapkově sokolovně
v Ostravě,“ vzpomíná na začátky podnikání
předsedkyně představenstva Naďa Pařenicová, jejíž manžel Jaroslav Pařenica byl
zakladatelem firmy a jejím majitelem až do
své smrti v roce 2016. „Měli jsme zkušenosti zejména s automatizací a mechanizací v tehdejších závodech OKD, a tak jsme je

využili v novém
podniku.“
Firma se rozrůstala a potřebovala větší
prostory. V roce
1999 přesídlila
z centra Ostravy do Vítkovic,
kde odkoupila
objekt
bývalého družstva
invalidů META
a také vítkovickou
halu.
Ve stejném roce vznikla dceřina
společnost KOEXPRO
SILESIA
v
Katovicích,
která se zaměřuje na obchodní
činnost v Polsku. A neměnila se jen velikost
a vizáž firmy, ale také její zaměření. „Zatímco zpočátku jsme se z devadesáti procent
specializovali na důlní průmysl, se změnami
v OKD jsme se přesunuli více na povrch.
V současnosti se soustřeďujeme kromě
důlní činnosti především na železniční
a protipovodňové systémy,“ říká výkonný
ředitel firmy Petr Piskorz.
A jak se podařilo firmě uspět mezi nemalou konkurencí? „Máme velké zkušenosti
s důlní technikou, která je specializována
na mezinárodní normy Atex, naše zařízení
splňuje požadavky pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu a některá jsou navíc
opatřena speciální ochrannou krycí vrstvou.
Jedná se o technologii Antial, kterou jsme
sami vyvinuli a odzkoušeli.“ Díky tomu, že
má KOEXPRO také patentovanou technologii na čerpání speciálních směsí, může
řešit jak prevenci, tak i dopady povodní na

povrchu... „Pomocí našich čerpadel a speciálních vaků umíme kromě jiného odvodnit, či naopak zaplnit vodou nebo speciálními hmotami těžko přístupné prostory. Postavili jsme například protipovodňovou hráz
na břehu řeky Stonávky v těžce přístupném
terénu na Těrlicku, díky níž se v zahrádkářské osadě snížilo nebezpečí povodní, nebo
jsme čerpali okuje ze sedimentační jímky
válcovny ve Vítkovicích za plného provozu. Podařilo se. Řešíme i eroze, natlakováním zpevňovacích vaků patentovanou
environmentální směsí. Zaplňujeme taky
podpovrchové prostory, které nemohou
podle evropských norem zůstat otevřeny,“
říká výkonný ředitel Petr Piskorz. „Naší výhodou také je, že jsme schopni vyřešit zákazníkovy požadavky od A až do Z. Klient
definuje problém, my zpracujeme technické
řešení (projekt) – máme vlastní konstrukční
kancelář –, obchodní úsek vytvoří nabídku,
následně vše vyrobíme v našich výrobních
prostorách a vlastními silami jsme schopni
provést i montáž. A samozřejmě zabezpečujeme i servis – jak záruční, tak pozáruční.
Uzavřený výrobní cyklus, který nabízíme, je
ideální právě pro firmu naší velikosti.“
Firmu KOEXPRO dobře znají nejen odborníci z oboru, ale také děti ze Základní
školy Lipov na jižní Moravě. „V této obci
žil manželův strýc Jaromír Hlubík, bojovník
proti fašismu a posléze i totalitnímu systému. Účastnili jsme se pravidelně koncem
školního roku předávání Cen Anny a Jaromíra Hlubíkových za nejlepší výsledky
ve studiu, sportu, v zájmové činnosti. Tuto
soutěž každoročně finančně sponzorujeme.
Letos se uskutečnil již 11. ročník, který byl
věnován památce mého muže,“ říká Naďa
Pařenicová. Kdo ví, možná se některé
z dětí z jihomoravské školy stane po čase
i odborníkem ve firmě KOEXPRO ve Vítkovicích...
Šárka Seidlerová

Taneční kurzy pro dospělé i dámská jízda…

Manželé
Lenka
a Jiří Buroňovi si
v minulosti vytančili
v párech nejvyšší
mezinárodní třídu ve
standardních a latinskoamerických tancích, v družstvech
latinskoamerických
tanců se stali dokonce mistry České republiky. Po ukončení závodní kariéry vyučovali
léta taneční pro středoškoláky v Bohumíně a zároveň založili taneční klub Akcent
Ostrava, který dnes působí pod TJ Sokol
Vítkovice. „Po narození dcery jsme aktivity
spojené se standardními a latinskoamerickými tanci omezili a věnovali se pouze tanečníkům naší taneční školy. Dnes už jsou
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dcera i mladší syn odrostlí, a tak jsme se
rozhodli k našemu velkému koníčku vrátit
a zavedli jsme v TK Akcent Ostrava novinku – taneční kurzy pro dospělé,“ vysvětluje
Lenka Buroňová, dlouholetá úspěšná choreografka a trenérka.
Základní kurz probíhá každou neděli v tělocvičně TK Akcent od 17 hodin a na něj
navazuje od 19 hodin kurz pro pokročilé.
A manželé Buroňovi plánují i extra pokročilé lekce. „Věková hranice dospělých účastníků není omezena, výjimečně přijímáme
i jednotlivce, ale samozřejmě ideální
je, když se hlásí páry. Co se týká oblečení, nevyžadujeme přímo společenské šaty,
ale rifle nedoporučujeme. V základním kurzu učíme tanečníky waltz, tango, valčík,
foxtrot, čaču, jive, polku, blues a závěreč-

nou si zpestříme country tanci. V pokročilých lekcích přidáváme další figury i další
tance jako sambu, mambo, rumbu a podobné.“
Za deset lekcí tanečního kurzu pro dospělé zaplatí účastník 1 250 korun, nové kurzy budou zahájeny v lednu. „A protože se
množily dotazy, zda nemáme taneční lekce jen pro ženy, jejichž muži o tanec moc
nejeví zájem, otevřeli jsme i kurz Dámská
jízda – Dance fit, který je každé úterý od
18 do 19 hodin a pro velký zájem přidáváme
hodinu i ve čtvrtek. Dámy se zde učí různé
taneční variace a je to super. Cena lekce je
50 korun,“ dodává Lenka Buroňová, pro niž
jsou tyto lekce pro dospělé i dámy příjemným doplněním každodenních tanečních
tréninků s dětmi a mládeží.
- hal -
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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

Kapitoly z historie Vítkovických železáren
Hledat stopy geneze tzv. nových Vítkovic
musíme ve 20. letech 19. století, přesně
9. prosince 1828. V tento den totiž nařídil
olomoucký arcibiskup, kardinál, arcivévoda
Rudolf Jan zřízení pudlovny v obci Vítkovice nedaleko Moravské Ostravy. Iniciátorem zřízení pudlovny byl profesor vídeňské
polytechniky František Xaver Riepl, kterému šlo o podchycení ostravského pokladu
v podobě kamenného uhlí ve smyslu napojit na zdejší těžbu železárny pro výrobu železničního materiálu. Protože se Vítkovice
nacházely v blízkosti řeky Ostravice, volba
byla jasná. Neboť vodní síla zásadním způsobem napomáhala hutnickému procesu.
Pudlovna získala jméno dle svého zakladatele – Rudolfova huť a zprvu byla odštěpným závodem arcibiskupských železáren
ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Ve 30. letech 19. století byla pudlovna
pronajata Geymüllerům a získala následně
nové jméno – Vítkovické těžařstvo. V roce
1843 přešly železárny do majetku vídeňského bankéře z německé židovské rodiny Salomona Mayera Rothschilda, jenž se
poté stal dodavatelem kolejnic pro vznikající Severní dráhu císaře Ferdinanda. S. M.
Rothschild byl hlavním investorem úseku
Vídeň – Brno. S rozvojem podniku přišlo ve

2. polovině 19. století, konkrétně v roce
1873, k založení Vítkovického horního
a hutního těžířstva.
Spoluzakladatelem
byla firma bratrů
Guttmannnových. Na
počátku 20. století
železárny vybudovaly novou moderní
ocelárnu a válcovnu
(ta byla zprovozněna v roce 1914).
V období první
republiky byly vítkovické
železárny
největším závodem Montáž plynojemu v roce 1910.
pro výrobu železa
a oceli v tehdejším Československu. Za Klementa Gottwalda. Po roce 1989 došlo
nacistické okupace bylo Vítkovické hor- k roztříštění původně velkého průmyslovéní a hutní těžířstvo včleněno do Říšských ho závodu. Dnes nám samotný počátek tozávodů Hermanna Göringa. V roce 1940 hoto pro Ostravsko historicky významného
se započalo v Kunčicích nad Ostravicí podniku připomíná busta jejího zakladatele
s budováním (vykupováním pozemků) již- arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana, která
ního podniku Südbau, ze kterého později se nachází v Ruské ulici před ředitelstvím
vznikla Nová huť. Po skončení 2. světové Vítkovice Heavy Machinery.
války došlo k zestátnění železáren a k jePavel Březinský
jich přejmenování na Vítkovické železárny
Foto: Archiv VÍTKOVICE, a. s.

Mladí ostravští karatisté jsou mistry Evropy
aneb Medaile i pro Vítkovice
V pátek 17. listopadu se mladí ostravští karatisté zúčastnili Mistrovství Evropy
World Shotokan Federation (WSF), které
se konalo v Pardubicích. Čtrnáct závodníků

ostravského klubu ATTFIS reprezentovalo
Českou republiku prostřednictvím Czech
Shotokan Karate Union (CSKU). Celkem
závodníci klubu získali úžasných 21 medailí - 7x zlato, 7x stříbro a 7x bronz. Titul
mistra Evropy v kumite ippon shobu 10 až
11 let -42 kg vybojoval Marek Šedivý a získaly týmy chlapců 6 až 7 let (Kryštof Bunček, Chrudoš Dvořák, Tobias Trubianský)
a dívek 6 až 7 let (Sabina Světlíková, Daniela Lidmilová, Lucie Olejníková). Titul vicemistra Evropy vybojovali Dominik Trubi-

anský v kata 8 až 9 let, Sabina Světlíková
v kata 6 až 7 let, Kryštof Bunček v kata
6 až 7 let, Tobias Trubianský v kumite 6 až
7 let -30 kg a také kumite tým chlapců 8 až
9 let (Dominik Trubianský, Jan
Kalous, Michal Břuska). Bronzové příčky obsadili Michal
Břuska (kata 8 až 9 let), Jan
Kalous (kumite 10 až 11 let -30
kg), Marek Šedivý (kumite 10 až
11 let -42 kg), Vojtěch Válek
(ippon shobu kumite 12 až 13 let
+56 kg) a kata tým děvčat v kategorii 10 až 11 let (Karolína Světlíková, Barbora Podhorová, Agáta
Julinová). Česká republika se
v celkovém žebříčku 19 zemí
umístila na krásném druhém
místě!
Dva členové reprezentace – Dominik Trubianský (2x stříbro) a Tobias Trubianský
(1x zlato, 1x stříbro) – pocházejí z Vítkovic.

Dominik Trubianský je kromě jiného nejúspěšnějším závodníkem nejen klubu, ale
také nejúspěšnějším závodníkem z Moravskoslezského kraje a Ostravy. V letošním
roce vybojoval neuvěřitelných 37 medailí:
11x zlato, 16x stříbro a 10x bronz. Jeho
mladší bratr Tobias vybojoval celkem 6 medailí: 2x zlato, 2x stříbro a 2x bronz.

Jakub Škoda, místopředseda klubu
a manažer reprezentace
SHOTOKAN KARATE KLUB ATTFIS, z.s.
Foto: archiv klubu
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Jak se žije ve Sluníčku

ADRA obchůdky

V říjnu jsme s klienty navštívili národní památník druhé světové války v Hrabyni. Pro
seniory byl připraven celodenní program,
který kromě přednášek zahrnoval také projekci filmu z festivalu Jeden Svět Život začíná po stovce. Klienti měli možnost si prohlédnout minivýstavu fotoaparátů a promítacího zařízení, využít fotokoutek, ve kterém
se mohli vyfotit v uniformě, nebo navštívit

V ADRA obchůdcích je proto radost nakupovat. Odejdete s taškou plnou hezkých
kousků pro sebe a své blízké za pár korun
a se srdcem naplněným dobrým pocitem,
který je k nezaplacení. Výtěžek z prodeje
totiž putuje na podporu dobrovolnictví v Ostravě. Přijďte si nakoupit do některé z našich čtyř prodejen a přispějte tak na dobrou
věc. Najdete nás ve Vítkovicích u nemocnice, v Porubě nahoře na Hlavní třídě, na
Sokolské ulici naproti Čapkárně a u hotelového domu Vítek v Hrabůvce.

restauraci. Po zhlédnutí filmu klienti přiznali, že hlavní hrdinka, které bylo již 102 let,
je velmi vitální a energií nabitý člověk, který
by mohl být inspirací pro každého z nás.
Během promítání si klienti mohli pochutnat
na drobném pohoštění, vypít si kávu či čaj.
Společně jsme si prohlédli památník. Jeden
z klientů se přiznal, že památník nikdy nenavštívil, ale spolupracoval při jeho stavbě.
Výlet byl příjemným zpestřením každodenního života v Domově Sluníčko.

Denní centrum Charity Ostrava

Posláním služby Denního centra Charity
Ostrava je podpořit lidi se zdravotním postižením (Alzheimerovou a Parkinsonovou
nemocí) při zajištění jejich potřeb v době,
kdy o ně nemůže pečovat rodina nebo blízcí. Využitím služby může člověk zůstat co
nejdéle ve svém domácím prostředí. Denní
centrum v Charitním domě sv. Alžběty nabízí aktivní využití času, společenský kontakt s vrstevníky a širším okolím, podporuje samostatnost uživatelů služby a vytváří
podmínky pro jejich důstojný a aktivní život.
Služba podporuje rodiny, které pečují o svého rodinného příslušníka, přebírá uživatele
na přesně vymezenou dobu, než se vrátí ze
zaměstnání nebo vyřídí své osobní záležitosti (lékař, úřady apod). Poskytujeme také
stravu, pečovatelské služby, aktivizační
a vzdělávací program, společenské aktivity
včetně procházek, výletů apod. K dispozici
je nová relaxační místnost a terapeutická
zahrada přímo v areálu služby. Denní centrum je určeno pro seniory a dospělé lidi se
zdravotním postižením, počínající demencí,

smyslovými a pohybovými poruchami či
jinými chorobami souvisejícími se stářím.
Otevírací doba od pondělí do pátku, od
7 do 16 hodin.

Charita Ostrava nabízí pracovní místa
zdravotním sestrám v lůžkovém Hospici
sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned
nebo dle dohody. Podrobnější informace na
webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.

Dárek Jam na podporu
lidí bez domova

Kontakt: Charita Ostrava, Charitní dům sv. Alžběty – denní centrum,
Zelená 2514/73, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, telefon: 599
526 912, 731 682 547, 737 553 169,
e-mail: cho.domovinka@charita.cz; web:
www.ostrava.caritas.cz/seniori/denni-centrum-alzbeta/

Tříkrálová sbírka 2018

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet
do ostravských domácností tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. až 15. ledna 2018 již poosmnácté
Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet do ostravských domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru
jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb
Charity Ostrava tato pomoc plyne. Více o záměrech užití Tříkrálové
sbírky na webu Charity Ostrava: www.ostrava.charita.cz.

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí

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, nejbližší termín je
14. prosince od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se přihlaste předem u Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil:
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.
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Zdravotní sestry
pro hospicové služby

Již popáté se sejdou ostravští muzikanti
na benefiční hudební akci v centru Ostravy, aby podpořili ženy, muže a děti bez domova. Návštěvníci akce mohou pro klienty
sociálních služeb Charity Ostrava přinést
vánoční dárek formou hygienických potřeb,
teplých ponožek, čepic či dalšího zimního
ošacení, hraček, trvanlivých potravin apod.
Hudební setkání bude probíhat 19. prosince
od 19 hodin v klubu Modrá myš. Srdečně
zveme.

Vaše zdraví
Základy první pomoci

Zdravotničtí záchranáři z oddělení ARO
Vítkovické nemocnice v listopadu školili
studenty v základech první pomoci. Žáci si
tak mohli vyzkoušet vše v praxi a od odborníků se dozvěděli mnoho zajímavých
informací o tom, jak se správně zachovat
v krizové situaci.
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Vítkovičtí volnostylaři
obhájili titul
mistra ČR!

Házenkáři doplňují družstva!
Vítkovičtí národní házenkáři se ani nenadáli a už za sebou mají polovinu sezony. Do
té letošní se oddílu SSK Vítkovice podařilo
poskládat družstvo mužů, které hraje nejvyšší soutěž. To se však potýkalo s marodkou a zúženým kádrem, proto přezimuje na
předposledním místě. Každopádně ztráta
na soupeře není velká a možnost záchrany
je stále živá. Dalším dospělým družstvem,
které hájí vítkovické barvy, jsou ženy.
U těch došlo ke generační obměně, a proto
jejich výsledky nejsou zatím přívětivé. Jejich budoucnost je však velice slibná. Po
více než pěti letech se letos vedení Národní
házené SSK Vítkovice podařilo poskládat
také družstvo starších žáků. Je složeno
z loňského úspěšného ročníku žáků, kteří
si jako nováčci letošní sezony vůbec nevedli špatně. Naopak, nyní zaujímají zhruba
střed tabulky severomoravské oblasti. Dalším družstvem, kterým oddíl národní házené disponuje, jsou mladší žáci. Ti, bohužel,
neprokazují takový potenciál, jak se od nich
očekávalo, ale výkony z přípravných turnajů a zápasů naznačují možné zlepšení. Na

závěr je třeba dodat, že vítkovičtí házenkáři
mají i své družstvo přípravky. Nejmenší házenkáři trénují na ZŠ E. Lukášové a pohybově se připravují na možnost přechodu do
starší kategorie.
V letošním roce díky finanční podpoře nadačního fondu společnosti Vítkovice
Steel získala soutěžní družstva zcela nové
kompletní sady dresů, dále byly nakoupeny nové kožené balony, bez kterých by
hráči nemohli zlepšovat své individuální
házenkářské dovednosti, a byly pořízeny
i tréninkové pomůcky, jako například švihadla, medicinbaly, sítě na bránu a další. Díky
nadačnímu fondu Vítkovice Steel může klub
zkvalitnit tréninkovou přípravu a časem dosáhnout vysněných úspěchů. Kromě toho
tak národní házená na Ostravsku získala
šanci dále se rozvíjet. Doufáme a pevně věříme, že nadační fond Vítkovice Steel bude
Národní házenou SSK Vítkovice podporovat
i v následujících letech. Vedení klubu si totiž pro další léta vytyčilo jako svůj hlavní cíl
doplnění a vytvoření nových mládežnických
družstev. A tak zve všechny děti od 6 do
15 let, které mají zájem si zasportovat, aby navštívily kterýkoli házenkářský trénink. Oddíl národní házené
pořádá celoroční nábor nových členů do jednotlivých mládežnických
družstev. Více informací o náborech
a také o dění okolo klubu naleznete
na internetových stránkách oddílu
www.nh-sskvitkovice.hys.cz nebo je
získáte na tel. č.: +420 737 784 644.
Michal Kratochvíl

Samuel Bystroň je mistrem republiky

V sobotu 11. listopadu se v Krnově konalo Mistrovství České republiky v zápase řeckořímském pro rok 2017 ve věkové kategorii mladších žáků, ročník narození 2004 a 2005.
I když se v oddíle věnujeme převážně volnému stylu, odcestovali jsme na toto mistrovství
se šesticí našich zápasníků. Nejvíce se z našich borců mezi 71 zápasníky dařilo ve váze
do 63 kg Samovi Bystroňovi, který ve všech svých třech utkáních porazil své soupeře technickou převahou nebo na lopatky. Po titulu z volného stylu tak získal Samuel i titul mistra
v zápase řeckořímském. Druhým medailistou byl ve váze do 57 kg Dominik Kaliský, který
prohrál pouze v jednom utkání a skončil na třetím místě.
Roman Piskoř
TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu

V sobotu 4. listopadu se v hale
Sportovního gymnázia Dany a Emila
Zátopkových
v Ostravě konalo
poslední, páté kolo
I. ligy mužů v zápase ve volném stylu.
Vítkovičtí volnostylaři na domácích žíněnkách nezaváhali,
všechny své soupeře porazili a obhájili tak
titul z roku 2016. Tento titul je již sedmý
v řadě a celkově dvanáctý od roku 2000.
„Obhajovat je vždy složité,“ uvedl k pátému
kolu předseda oddílu a trenér Milan Slončík. „Soupeři se na vás každým rokem lépe
připraví. Letos se navíc liga změnila, za jedno družstvo mohli zápasit maximálně tři zápasníci. My však máme dostatečně široký
kádr a celou sezonu jsme šli za obhajobou
titulu.

V posledním kole jsme na soupeře
měli pětibodový náskok a o titulu ještě nebylo rozhodnuto. Trošku jsme měli obavy,
jak vše dopadne, neboť kvůli mistrovství Slovenska nepřijely do Ostravy některé naše
posily z Košic, po zranění není ještě úplně
fit dlouholetá opora Vraťa Chotaš. Nicméně i s většinou vlastních odchovanců jsme
soupeřům nedali šanci. V letošním roce se
nám do družstva podařilo začlenit nastupující generaci vlastních odchovanců, která
by v budoucích letech měla tvořit základ.
Jednalo se především o Davida Kopřivu,
Tomáše Segeče, Vojtu Valentu a Matouše
Vondála. V příštím roce už budou moci zápasit kluci ročníku narození 2000, kterých
v oddíle máme taky dostatek. Z tohoto
důvodu nám nezbývá než opět přemýšlet
pouze o obhajobě titulu.“
V letošním roce do bojů o titul zasáhli tito
zápasníci: Omar Rakhmet, Peter Pastor,
David Kopřiva, Vojtěch Valenta, Petr Stibor, Martin Šoukal, Georgij Čanadiri, David Tomiczek, Slavomír Štofík, Jan Jasinský, Tomáš Segeč, Jiří Kopecký, Matej
Deák, Radim Klíma, Martin Sciranka, Matouš Vondál, Pavel Sztwiertnia, Petr Krejčí, Vratislav Chotaš, Roman Piskoř a Aleš
Kolařík.
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Prohlídka
vítkovické radnice

V pátek 3. listopadu se uskutečnila v rámci cyklu komentovaných procházek prohlídka vítkovické radnice, která v letošním roce
slaví již 115 let. Přes 60 návštěvníků si
prohlédlo kulturní památku ze všech stran,
od půdy až po nádvoří. Viděli prostory kanceláří, zasedací místnosti a v neposlední
řadě také kancelář starosty a obřadní síň.
Průvodkyně Lenka Kocierzová nám ukázala ukrytá místa ve zdech a na chodbách,
místa – která jsou běžným návštěvníkům
skryta. Velmi pozitivně lidé chválili rozsáhlé
a čisté půdní prostory, kde je také ukryta
i skříňka s odkazem pro budoucí generace.
Na závěr každý návštěvník obdržel malou
pozornost, pohlednici či magnetku.

Šance pro ženy

Na trhu práce řada žen běžně čelí mnohým překážkám – ať už kvůli péči o rodinu,
chybějící praxi či nedostatečnému vzdělání. Na tento fakt reaguje projekt Prevence
ohrožení rodiny ve městě Ostrava, díky
kterému mají ženy možnost nalézt uplatnění. Po dobu tří měsíců si mohou vyzkoušet
práci u vybraných zaměstnavatelů formou
tzv. tréninkových míst. Obě strany tak mají
dostatek času, aby si ověřily, jestli jim vzájemná spolupráce vyhovuje, a zda v ní budou následně pokračovat prostřednictvím
dlouhodobého zaměstnání.
Aktivitu hodnotí pozitivně jak zaměstnavatelé, tak zájemkyně o práci. Do aktivity
Ženy na trhu práce se už zapojilo celkem
30 žen. Některé z nich prošly pouze aktivizačním kurzem, který jim pomohl získat dovednosti potřebné pro uplatnění
se na trhu práce. Úspěšným absolventkám kurzu, které se rozhodly pokračovat
dál, byla po dohodě nabídnuta „práce na
zkoušku“ formou neplacených stáží a tréninkových míst. Na leden a únor 2018 je
v plánu ještě jeden, čtvrtý a zároveň poslední. Vzhledem k omezenému počtu
míst se doporučuje brzká registrace, a to
u Kateřiny Kneifel, tel. č. 727 950 828.
Vysoký zájem byl zaznamenán také
o individuální poradenství, které využilo
44 klientů, nejenom z řad žen. Jednalo se
např. o služby finančního poradce, nutriční
terapeutky i právníka. Řešit lze dokonce
i mimosoudní, sousedské či jiné spory za
pomoci mediátora. Všechny zmíněné aktivity jsou zdarma – projekt je spolufinancován prostředky z Evropského sociálního
fondu a běží do září 2018.
- lp -
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Otevírací doba každou středu v době od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 16.30
hodin.
6. prosince 10 až 16 hodin – výstava 660 let od první zmínky o obci
Vítkovice. Výstava dobových obrázků, fotografií, předmětů, dokumentů a kronik.
7. prosince 14 až 16 hodin – klub seniorů – příprava na stěhování
a balení
13. prosince 15 až 17 hodin – komentovaná procházka s Lenkou Kocierzovou – prohlídla kostela a Domu u šraněk. Sraz v 15 hodin před kostelem.
Vstup na všechny akce je zdarma. Změna programu vyhrazena.
Od ledna 2018 se veškeré kulturní akce, besedy, přednášky aj. přesouvají do
prostor vítkovické knihovny v ulici Kutuzovově 14. Konkrétní pozvánky na akce
budou uveřejněny ve zpravodaji a na webových stránkách obvodu. Kulturní činnost v Domě u šraněk bude k 31. prosinci 2017 ukončena. Získané předměty
budou podle možností vystavovány v prostorách radnice a část bude uskladněna
v depozitáři. Děkujeme všem za pochopení a budeme se těšit při dalších akcích
v knihovně!
Připravujeme:
12. února – cestopisnou besedu S kolem kolem světa – Petr Mazal, který na kole
projel 20 zemí, přejel poušť Gobi, Pamír Highway, Turecko, Kolumbii, Jižní Ameriku
a mnoho dalších míst. Vítkovická knihovna, Kutuzovova 14. Vstup zdarma.
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

Jak jsem ušel 16 000 km dlouhou pěší pouť
Městský obvod Vítkovice ve spolupráci s
vítkovickou knihovnou připravil na středu
1. listopadu cestopisnou přednášku Petra Hirsche, který již od dětství měl zájem
o informační technologie, ale životní osud
mu ukázal jinou cestu. Opustil práci, rodinu
a vydal se na dlouhé putování. Nejprve se
vydal pěšky z rodného Dvora Králové nad
Labem po poutní cestě svatého Jakuba do
Santiaga de Compostela. Cestování se mu
zalíbilo, a tak pokračoval do Říma a do Jeruzaléma. Chůze, putování, se pro něj stala
naplněním života. Návštěvníci se na přednášce dozvěděli mnoho nových informací
a tipů, kam se podívat a co ještě v životě za-

žít. Hirsch vyprávěl se zaujetím a vše doplňoval fotografiemi zachycujícím běžný život
obyvatel navštívených míst. Kdo přišel, nelitoval.
- fil -

O vernisáž byl velký zájem

Ve středu 8. listopadu u příležitosti oslav 660 let od první zmínky o obci Vítkovice se
uskutečnila v Domě u šraněk, Jeremenkova 13 slavnostní vernisáž k výstavě, která mapuje minulost i přítomnost městského obvodu Vítkovice. Zájem ze strany návštěvníků byl
překvapivý. Každé místečko a každý kout byl zaplněn. Nejvíce zaujaly dobové kroniky, nad nimiž lidé
vzpomínali a hledali své známé či sami sebe. Dále
byly k vidění tematické panely mapující život ve Vítkovicích, dobové obrázky, fotografie, předměty, dokumenty, školní vysvědčení a mnoho dalšího. Pokud jste
nestihli vernisáž, přijďte se podívat ještě 6. a 13. prosince. Všichni jste srdečně zváni. Vstup zdarma. - fil -
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Divadlo Mír, Halasova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
www.divadlomir.cz, www.facebook.com/divadlomir
4. prosince 19 hod.
9. prosince 19 hod.
12. prosince
15. prosince
16. prosince
17. prosince
28. prosince
31. prosince

Můj nejmilejší kamarád. Divadlo v Rytířské (host)
Drahoušku, to chce drink. Hrají: Miroslava Georgievová
a Zdena Przebindová (repríza)
17.30 hod., 20.30 hod. Ladislav Zibura: Už nikdy pěšky po Arménii
a Gruzii. Vincenc (cestopisná přednáška)
19 hod.
Mátový nebo citron aneb Lupič v nesnázích. Hrají: Robin
Ferro, Albert Čuba, Petr Panzenberger, Lada Bělašková
a Nikola Birklenová (repríza)
19 hod.
Pecha Kucha Night (host)
19 hod.
Bůh masakru. Hrají: Ondřej Brett, Pavla Gajdošíková, Josef
Kaluža a Kateřina Vainarová (repríza)
19 hod.
Mátový nebo citron. Hrají: Robin Ferro, Albert Čuba, Petr
Panzenberger, Lada Bělašková a Nikola Birklenová (repríza)
17 hod.
Tři Tygři: Silvestrovský speciál. Speciální silvestrovské představení improvizační show Tři tygři. Účinkují: Štěpán Kozub,
Vladimír Polák, Robin Ferro a Albert Čuba (představení)

Lupič v nesnázích se vkrádá do Divadla Mír

Ve čtvrtek 2. listopadu se v Divadle
Mír odehrála další premiéra. Představení
Mátový nebo citron aneb Lupič v nesnázích je bláznivou komedií z hereckého
prostředí. Divák tak nahlédne do jindy
pečlivě střeženého divadelního zákulisí.
Hra však není žádnou nudnou dokumentární sondou, ale živou komedií postavenou na výborných hereckých výkonech.
V představení excelují například Lada
Bělašková z Národního divadla moravskoslezského nebo Robin Ferro z Divadla loutek Ostrava. Ve své první roli ve
vlastním divadle se navíc objevil i Albert Čuba. Nejbližší repríza se uskuteční 15. prosince.

Vítejte v knihovně, dnes si hrajeme!
„Ohnivý drak! Ohnivý drak!“ volá nadšeně
Marek a s hráčskou rozkoší pleskne o stůl
kartou s vyobrazením planoucího draka.
„A poklad je můj!“ zasměje se a shrábne
k sobě kartu s truhlicí. „Lovkyně!“ kontruje
podstatně starší hráčka se jmenovkou na
blůzce a bez milosti zabaví všechny vynesené ohnivé draky. Partie se vyvíjí více než
napínavě. Hned čtyři děti postávají za zády
hráčů a neskrblí radami. Další malí čtenáři
si vybírají knížky nebo listují v časopisech.

Družná atmosféra je mírně narušena, když
k pultu přistoupí maminka s holčičkou
a chce poradit knížku s říkadly. Starší hráčka předá karty natěšenému Františkovi,
který za ni rád dohraje dobře načatou partii.
„Už jsem u vás!“ spěchá knihovnice věnovat se čtenářce.
I takto může vypadat část dne ve vítkovické knihovně. A že se tady nenudí malí ani
ti o něco větší, dokládají přiložené fotografie.

Knihovna pro vás
Prosinec v knihovně
DOSPĚLÝM

● Paměť tváře / Tváře paměti … nejen
nuceně nasazených
Do 29. prosince potrvá výstava fotografií
obětí nacistické perzekuce, která vznikla ve
spolupráci s obecně prospěšnou společností Živá paměť.
● Světlo a cukroví
Předvánoční setkání pro dospělé čtenáře
s výtvarnou dílnou a ochutnávkou cukroví
se uskuteční 14. prosince od 15 do 16 hodin.

DĚTEM
● Ostrava známá i neznámá
Každý měsíc jedna otázka k 750. výročí
první písemné zmínky o Ostravě, výherce
získá zdarma registraci do knihovny. Vyhodnocení se uskuteční v úterý 19. prosince ve 14.30 hodin.
● Vánoční jarmark
Z drobností pro potěchu duše i těla vyrobených našimi dětskými čtenáři si budete
moci vybrat od 1. do 22. prosince během
půjčování.
● Den pro dětskou knihu
Simpsonovské soutěžní odpoledne v úterý
5. prosince během půjčování.
● BOOKovka: Nej nej perlolovec!
Vyhodnocení nejlepších lovců perel v úterý
5. prosince od 14.30 do 15.30 hodin.
● Strašfuňák a mikulášská nadílka
Došlo ke změně termínu na 8. prosince od
15.30 hodin!

Divadelní představení, na něž možná přijde i Mikuláš. Na akci, která se uskuteční
8. prosince od 15.30 do 16.30 hodin, je
nutné se přihlásit nejpozději do čtvrtka
7. prosince.
● BOOKovka: Nestůj a pojď
Výprava do tajemného Domu u šraněk je
připravena na úterý 12. prosince od 14.30
do 15.30 hodin.
● Sovičky: Veselé Vánoce s Krtečkem
Povídání o Vánocích s našimi nejmenšími čtenáři rozjasní pátek 15. prosince od
10 do 11 hodin.
● BOOKovka: Za vůní skořice
Vánoční povídání u cukroví, vyhodnocení
soutěže Ostrava známá i neznámá, to vše
v úterý 19. prosince od 14.30 do 15.30 hodin.
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12 / 2017
Jízdy historickými vozidly DPO s čertem
a Mikulášem 2. prosince – okružní jízdy
po Hrabůvce.

Všimněte si!
Vánoční besídka

Ve středu 20. prosince se bude od 16.30
do 19 hodin v Antakaraně v ulici Dolní
782/65 konat besídka. Součástí programu
bude předvedení toho, co už děti společně
dokážou. Přineseme řadu vánočních výrobků, které s dětmi vyrábíme, a společně
upečeme cukroví a budeme rádi i za vaše
cukroví. Budeme hrát hry pro rodiče a děti.
A čeká vás také malé překvapení. Zúčastnit
se mohou i rodiče a děti, které k nám už
nechodí, ale rádi by s námi strávili kousek
předvánočního času.
Petra Doleželová

Strážci zákona

informují

Komentovaná prohlídka
kostela sv. Pavla

Cyklus komentovaných prohlídek bude
13. prosince od 15 do 17 hodin zakončen
návštěvou kostela sv. Pavla na Mírovém
náměstí. Společně s Lenkou Kocierzovou
si účastníci prohlédnou vnitřní prostory
kostela a dozvědí se něco z jeho historie.
Poté se zájemci přemístí do prostor Domu
u šraněk, kde kromě jiného uvidí i výstavu
Proměny Vítkovic věnovanou oslavám 660
let od první zmínky o obci Vítkovice. Sraz
v 15 hodin před kostelem. Po vánočních
svátcích budeme v oblíbených procházkách
po Vítkovicích pokračovat. Vstup zdarma.
Romana Filipová, kulturní referentka

Dopravní podnik

informuje

• Předvánoční posílení dopravy ve dnech
2., 3., 9., 10., 16., 17. a 23. prosince. Kapacitní posílení spojů linek č. 4, 11, 12, 37, 40,
44, 54, 102 a 108. Posílení linky č. 48.
• V pátek 22. prosince provoz jako v pracovní den. Sobota 23. prosince provoz jako
v sobotu. Neděle 24. prosince nedělní provoz s omezením od 17 hodin, 25. prosince
jako v neděli s omezením do 8 hodin, 26.
prosince jako v neděli; 27., 28. a 29. prosince: linky č. 6, 9 (denní spoje), 10, 66, 73, 92,
96, 103, 109 a 110 provoz zastaven. Linky
č. 101, 102, 104, 105, 106, 107 a 108 provoz jako v neděli. Ostatní linky provoz jako
v pracovní den. Sobota 30. prosince provoz
jako v sobotu. Neděle 31. prosince provoz
jako v neděli s omezením dopravy od 19
hodin. Pondělí 1. ledna 2018 provoz jako
v neděli s omezením dopravy do 8 hodin.
Úterý 2. ledna provoz jako v pracovní den.

Hudebka nezná
zimní spánek

Základní umělecká škola Leoše Janáčka
Ostrava-Vítkovice překypuje aktivitou a na
prosinec připravuje řadu akcí. První z nich,
Adventní koncert v ZŠ Paskovská v Ostravě-Hrabové, se uskuteční už 4. prosince
v 17 hodin. Následuje tradiční velký Koncert žákovských souborů, který je naplánován na čtvrtek 7. prosince od 17 hodin
v sále Střední školy technické a dopravní
v Ostravě-Vítkovicích.
V pondělí 11. prosince, také v 17 hodin,
bude následovat již tradiční Předvánoční
koncert na radnici v krásné obřadní síni
Úřadu městského obvodu Ostrava-Vítkovice. O dva dny později, 13. prosince
v 18 hodin zve Vítkovický komorní orchestr své posluchače na Koncert duchovní hudby do kostela sv. Pavla na Mírovém
náměstí ve Vítkovicích. A ve stejný den
vyjíždí jiná skupina žáků se svými učiteli na čtyřdenní zájezd do Slovinska, kde
vystoupí na dvou koncertech v městech
Ljubljana a Škofja Loka. Přejeme dětem ze
ZUŠ, aby jejich vystoupení byla úspěšná
a během následujících vánočních prázdnin
i zasloužený odpočinek za jejich pilnou přípravu.
Jaromír Návrat, ředitel ZUŠ

Opilý řidič

Podnapilého řidiče dopadla hlídka městské policie ve Vítkovicích 4. listopadu krátce po dvacáté hodině. Strážníky na opilého
muže upozornil všímavý svědek. Orientační
dechová zkouška u 25letého šoféra prokázala přítomnost téměř dvou a půl promile
alkoholu. Následně bylo zjištěno, že má
dokonce uložen zákaz řízení motorových
vozidel. Událost si tak k dalšímu opatření
převzala Policie ČR.

Další zloděj dopaden

Mladého muže, který ve Vítkovicích vykradl zaparkované osobní vozidlo, dopadla
hlídka 15. listopadu hodinu po půlnoci. Zloděj na sebe upozornil, když přeskočil živý
plot a pokusil se ukrýt za kostelní zdí. Ve
stejný okamžik přiběhl k hlídce městské policie také majitel vyloupeného vozidla. Pro
podezření ze spáchání trestného činu byla
událost k dalšímu šetření předána Policii
ČR.
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