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Dvě ocenění pro městský stadion
V loňském roce zabodoval městský stadion
ve Vítkovicích hned ve dvou kategoriích soutěže
Stavba roku 2016. V hlavní soutěži se stal jednou
ze šesti staveb, kterým byl udělen titul Stavba

roku 2016, a s velkým náskokem a s počtem více
než 24 tisíc hlasů získal cenu veřejnosti.
Foto: Lenka Gulašiová

Zeštíhlený vítkovický úřad

Vítkovický úřad v posledních patnácti letech zeštíhlel. Ne
v kilech, ale počtem zaměstnanců. Ze 113 v roce 2001 na
72 zaměstnanců k 31. prosinci 2016. Tento počet zahrnuje úředníky, veřejně prospěšné pracovníky, pečovatelky a jiné zaměstnance. Díky dobré spolupráci vedení samosprávy a tajemnice úřadu, díky aktivitě zaměstnanců
i organizačním změnám bez provedení externího personálního
auditu se povedlo za zmíněné patnáctileté období ušetřit – i přes
nárůst administrativy, nákladů, růstu mezd i průměrné mzdy na
zaměstnance – zhruba 200 milionů korun, které tak mohly být
investovány ve prospěch obvodu.
Pokračování na straně 3

Ples a ocenění
sportovců

Na plese, který vedení obvodu
Vítkovice uspořádalo v hotelu Clarion v sobotu 14. ledna, byla už
tradičně za své výkony a výsledky
oceněna desítka sportovců působících v klubech na území obvodu.

První narozené miminko

Prvním miminkem roku 2017, narozeným ve Vítkovické nemocnici, se stal Eliáš Ciastoň. Narodil se v neděli 1. ledna
v 19.21 hodin. Při narození vážil 3 250 g a měřil 49 cm. Ve středu 11. ledna přišli Eliášovi a jeho rodičům poblahopřát starosta
městského obvodu Vítkovice Petr Dlabal, místostarosta Leoš
Koláček a zástupci vedení nemocnice.

„Cením si toho, že náš ples je hosty pravidelně hodnocen jako jeden
z nejpěknějších v sezoně,“ konstatuje starosta Petr Dlabal. „Ke
skvělé atmosféře toho letošního
rozhodně přispělo vystoupení zpěvačky Hany Zagorové, která byla
hlavním hostem plesu a přítomné
zcela okouzlila.“
Pokračování na straně 3

Nepřehlédněte
Legendy vítkovického fotbalu

Ve středu 22. února od 17 hodin se v Domě u šraněk
v Jeremenkově ulici č. 13 uskuteční jedinečná beseda se
sportovními legendami. Přijďte si poslechnout vzpomínky
z fotbalového prostředí od Aloise Grussmanna, předsedy
spolku Veteráni FC VÍTKOVICE, nebo Lubomíra Vlka, sportovního ředitele MFK OKD Karviná. Setkání je určeno nejen
sportovním nadšencům, ale i široké veřejnosti. Všichni jsou
srdečně zváni, vstup zdarma.
Romana Filipová

www.vitkovice.ostrava.cz

Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů je splatný k 31. březnu. Poštovní poukázky nebudou rozesílány, úhradu lze provést bankovním převodem na účet číslo
19–1649309349/0800 s uvedením variabilního symbolu, nebo v hotovosti
v pokladně Úřadu městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1. Variabilní symbol a další podrobnosti zjistíte u správce poplatku, tel. č.: 599 453
130, kancelář č. 113. Na úhradu bez variabilních symbolů nebude brán
zřetel. 		
Jiří Kunovjánek,
referent odboru financí, rozpočtu a školství
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Významné
změny při zápisu do prvních tříd
V
psychologa. Poté škola vydá rozhodnutí
o odkladu školní docházky.
S ohledem na vytíženost pedagogicko-psychologických poraden doporučujeme
objednat se k vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení co nejdřív.
Odpovědi na dotazy, případně další podrobnosti k zápisu, budou zodpovídány
a postupně zveřejněny na webových stránkách školy.

Novela školského zákona přináší některé podstatné změny pro přihlašování dítěte
k plnění povinné školní docházky. Zákonný
zástupce je povinen přihlásit dítě k plnění
povinné školní docházky, a to v době od
1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž
má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok
2017/2018 se v naší škole uskuteční na
ZŠ Halasova 4. dubna a na ZŠ Šalounova 5. dubna.
Tiskopisy k zápisu, které zákonní zástup-

ci mohou předem vyplnit, budou ke stažení
na webových stránkách školy. K zápisu je
třeba s sebou vzít svůj občanský průkaz,
rodný list dítěte a průkaz pojištěnce dítěte.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o ODKLAD školní docházky o jeden
rok. A to za předpokladu, že v době zápisu
(tj. do 30. dubna 2017) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického

Modernizace
kamerových stanovišť

Oslavy 750 let             

Šestice kamer byla obnovena díky programu Ministerstva vnitra České republiky v rámci akce Ostrava – Modernizace
městského kamerového systému 2016.
Modernizace se dotkla také kamer ve Vítkovicích. Parametry původních kamer, vybudovaných v letech 2001 až 2006 byly
již technicky zastaralé, což se projevovalo zejména za zhoršených klimatických
a světelných podmínek. Nové kamery nyní
disponují nejen efektivnějším řízením, ale
umožní také ukládání záznamů s výrazně
vyšší kvalitou obrazu, což poskytne více
informací o protiprávním jednání i jeho
pachatelích. Městská policie Ostrava využívá k plnění svých úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
městský kamerový monitorovací systém,
který k dnešnímu dni čítá 268 kamer.
Michal Maršo,
Městská policie Ostrava

Změny v tarifu ostravské
hromadné dopravy

Od 1. ledna došlo ke změně tarifu ostravské hromadné dopravy. Mezi základní
změny patří snížení počtu ostravských zón
ze současných čtyř pouze na jednu, úprava cen dlouhodobých jízdenek ve většině
případů směrem dolů a prodloužení doby
pro zvýhodněné přestupování u elektronických jízdenek z 30 minut na 45 minut.
Schválený návrh obsahuje také změnu
cen krátkodobých časových jízdenek, a to
u 60- a 90minutových jízdenek, obyčejné
z 28 korun na 30 korun, zlevněné ze 14 na
15 korun. Ceny ostatních jízdenek z této
kategorie zůstávají beze změny. Novinkou
je zavedení třídenní jízdenky za 220 korun,
resp. 110 korun ve zlevněné verzi.
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Letos si Ostrava připomene 750 let od
okamžiku, kdy byla poprvé zmíněna v historickém pramenu písemné povahy, konkrétně v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku.
Listina, která je datována k 29. listopadu
1267, je tak historiky považována za pomyslný „rodný list“ města, i když je zřejmé, že
historie osídlení oblasti je mnohem starší.
Ostrava tak, stejně jako v roce 1967, kdy
podobné oslavy organizovala naposledy,
připravuje řadu výstav, akcí pro veřejnost,
vydání knih, besedy nebo historické hry.
Oslavy 750. výročí založení Ostravy započala výstava Korunovační klenoty v dějinách světa v Ostravském muzeu. Vystaveny na ní jsou desítky unikátních replik

Libuše Hermannová,
ředitelka školy

korunovačních klenotů
významných říší Evropy.
Návštěvníci mají mimořádnou příležitost potěšit
se skvosty, které nosili
panovníci známých říší
Asie, panovníci v Americe či panovníci afrických
kmenů. Výstava je doplněna fotografiemi nejznámějších evropských
korunovačních katedrál.
Speciální část tvoří jednoduchý přehled dosud vládnoucích panovnických rodů v Evropě. Nizozemsko, Dánsko, Švédsko a Velká Británie mají zastoupeny své královské
koruny na výstavě.

Týden prvňáčků
Ve druhém pololetí školního roku
již prvňáčci zvládli písmenka a začínají číst. Přichází doba začít číst
a zajít do knihovny. Knihovna města
Ostravy pořádá v únoru Týden prvňáčků, kdy jsou děti pasovány na malé
čtenáře a kamarády knihovny. Letos
budou v knihovně přivítány pohádkovou postavou Jitřenky a Večernice
a možná se objeví i Létající Čestmír.
A odměnou jim nakonec bude drobný dárek a po odevzdání přihlášky do
knihovny také čtenářský průkaz. Ten
budou mít na rok zdarma.

Testování preeklampsie

Foto: archiv KMO

Vítkovická nemocnice nově nabízí nastávajícím maminkám testování
preeklampsie. Preeklampsie neboli pozdní gestóza je jeden z nejzávažnějších stavů, postihující asi pět
procent všech těhotných žen. Tento
soubor symptomů je spojen výhradně
s obdobím druhé poloviny těhotenství
a může vést k orgánovému postižení matky, stejně jako neadekvátnímu
růstu plodu spolu s ohrožením jeho
dalšího vývoje. Laboratoř Vítkovické
nemocnice umí preeklampsii nejen odhalit, ale i předpovědět její vznik s několikatýdenním předstihem – a to díky nejmodernějším testům, které nově zařadila do své
nabídky. Právě včasné odhalení preeklampsie je přitom stěžejní pro správný vývoj plodu
i zachování zdraví matky. Rizikovou skupinou jsou prvorodičky mladší 20 let, nebo naopak
prvorodičky starší 40 let, ženy s mnohočetným těhotenstvím, s nadměrným zmnožením
plodové vody a také ženy obézní či s těhotenskou cukrovkou. Často se nemoc vyvine také
u žen, které již před početím trpěly vysokým tlakem, nemocí ledvin, cukrovkou, revmatoidní artritidou nebo chorobou jater.
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Největším uměním je ve štěstí neztratit rozvahu a v neštěstí klid.
				
				

Slovo starosty
V únoru budeme na základě rozpočtu
obvodu připravovat harmonogram prací
a začneme s přípravou výběrových řízení
na realizaci jednotlivých investičních akcí,
které budeme provádět v průběhu celého
roku. Své povinnosti si samozřejmě plní
všechny odbory. Například bytový odbor
musí – jako každý rok – připravit vyúčtování služeb, což při správě zhruba 650 bytů
není právě jednoduchý úkol. Sociální odbor
jsme posílili o jednoho zaměstnance, protože neustále roste počet šetření, která je
třeba provádět. Různých dávek je čím dál
víc a dosahuje na ně stále větší počet občanů, což znamená větší práci s klienty, a to
často v terénu. Dávky jsou sice vypláceny
prostřednictvím úřadu práce, ale povinnosti sociálního odboru nejsou zanedbatelné.
Proto uvažujeme ještě o dalším rozšíření
týmu zmíněného odboru. Neznamená to
však, že bychom směřovali ke zvyšování počtu úředníků. Naopak, snažíme se
i uvolněná místa obsazovat lidmi, kteří

už na radnici pracují. Například v závěru předešlého roku ukončili své působení na našem úřadu tři zaměstnanci, které
jsme po provedených výběrových řízeních
nahradili stávajícími pracovníky. V některých případech s tím byla spojena kumulace povinností spolu s potřebou větší produktivity práce. To koresponduje s naší
snahou o co nejefektivnější využívání
pracovní doby zaměstnanců úřadu. K povinnostem některých z nich patří i příprava
nejrůznějších volnočasových aktivit určených pro občany našeho obvodu. S nimi je
často spojen i Dům u šraněk, kde úspěšně
působí klub seniorů, jehož různé zájmové
aktivity se snažíme podporovat. Jen mě
mrzí, že ze strany většiny seniorů se setkáváme s nepříliš velkým zájmem o aktivní
trávení volného času. Přitom právě pohyb,
společnost vrstevníků i poznávání nových
lidí a míst jsou jim ku prospěchu.
Naše pozornost je zaměřena i na činnost
vítkovické organizace Svazu tělesně postižených v ČR. Jde o poměrně velkou organizaci, která se zhruba dvěma stovkám
svých členů snaží poskytnout co nejlepší

Victor Hugo
servis a zázemí.
A nás těší, že
občané Vítkovic,
kteří jsou členy svazu, mají
v této organizaci
kvalitní oporu.
Samozřejmě
nám jde o to, aby
kvalitní podmínky panovaly na
území celého obvodu. To je celoročním předmětem našeho snažení, které
má svou specifickou podobu zvlášť v zimních měsících. Letos nám sice zima po
dlouhé době ukázala, že k tomuto období
opravdu patří mrazy a sníh, ale přesto nemohu říct, že by nás sněhová nadílka nějak
zvlášť potrápila. Sníh, jenž v začátku roku
napadl, se podařilo uklidit včas a bez větších problémů. A pokud bude sněžení pokračovat i v únoru, jsme na ně personálně
i technicky připraveni.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

vítkovický úřad
Ples a ocenění sportovců Zeštíhlený
Pokračování ze strany 1
Pokračování ze strany 1

Mezi desítkou vítkovických sportovců, oceněných na plese obvodu za výkony v roce 2016, jsou i nadějní junioři, kteří za sebou
mají první úspěchy v republice i Evropě. „Věhlas sportovních klubů
působících na území našeho obvodu posiluje dobré jméno Vítkovic
daleko za hranicemi Ostravy. A za těmito úspěchy stojí talentovaní a cílevědomí jedinci, kteří si pozornost a poděkování zcela jistě
zaslouží,“ oceňuje perfektní prezentaci obvodu i skvělé sportovní
výsledky starosta Petr Dlabal.

Vyhlášení nejlepšího sportovce Vítkovic 2016
Konečné pořadí

Sport. odv.

Jméno

1.

atletika

Simona Vrzalová

2.

atletika

Jakub Zemaník

3.

hokej

Rostislav Olesz

4.

cyklistika

Petr Soukup

5.

florbal

Denisa Ferenčíková

6.

atletika

Kateřina Divišová

7.

florbal

Marek Matejčík

8.

zápas

Yvette Dohnalová

9.

box

Dominik Gloser

10.

zápas

Vratislav Chotaš

O tom všem jsme hovořili s tajemnicí úřadu Janou Kochovou, která ve své funkci působí od roku 2001.
„Na vítkovickém úřadu jsem ale začala pracovat už v roce 1991
v kumulované funkci hospodářky, pokladní a evidence majetku a od
roku 1996 jsem byla vedoucí odboru vnitřních věcí, což zahrnovalo
i práci hospodářky. Možná proto si nedokážu představit dělat otrocky jednu činnost patnáct let, i když by to asi bylo jednodušší.“
Vraťme se ke snížení počtu zaměstnanců úřadu a k úsporám, které s tím souvisí. Někdo by mohl mít pocit, že to vše
mohlo být provedeno na úkor kvality práce a služeb.
„To určitě ne. Jako úřad jsme hodnoceni dobře, se vstřícným
a ochotným přístupem k občanovi i subjektům. Jen zvýšenou kumulací funkcí je kladen větší nárok na jednotlivé zaměstnance, a to
především v oblasti organizace práce a nároků na větší odbornost.
Motivací k intenzivnější práci je pro ně zařazení do vyšší platové
třídy či osobní hodnocení, někdy i větší možnost získání mimořádné
odměny.“
Ale asi ne vždy je vše zcela ideální…
„Ve všech oborech jsou výborní i méně schopní zaměstnanci. Ani
u nás tomu není jinak. Někdy se dočkáme pochvaly, za kterou jsme
moc rádi, jindy výtky, kterou vnímáme jako poučení a určitou zkušenost, z níž by měla vzejít náprava. Vše souvisí s osobní zodpovědností každého ze zaměstnanců a s tím, jak jsou schopni takové
podněty zpracovat a zužitkovat ve své další práci. Potěší i pochvala
od kontrolních orgánů, někdy však slyšíme – a musím přiznat, že
občas oprávněně – i kritiku. Ale při neustálých změnách legislativy
a náročnosti administrativy se nelze divit tomu, že „dvacátá pátá“
kontrola s několika kontrolory na jednu agendu něco objeví. Podstatné je, že hospodaření obvodu je hodnoceno externími auditory
vždy bez výhrad a ani kontrola hospodaření prováděná pravidelně
Magistrátem města Ostravy neshledává zásadní pochybení.“
Vidíte ještě možnost dalších rezerv a snížení počtu zaměstnanců?
„Ne při stávající organizační struktuře. Takovému kroku by muselo
předcházet množství dobře připravených a výrazných změn, což
však do budoucna není vyloučeno. Ostatně vždy je potřeba myslet
i na zastupitelnost zaměstnance, v případě dovolené nebo nemoci,
a to nejen v úředních dnech. Jde o to, aby úřad vždy dobře fungoval
a zvyšoval kvalitu poskytovaných služeb. Všem, kteří se podílejí na
dobrých výsledcích vítkovického úřadu, bych ráda za jejich práci
poděkovala.“			
- gl -
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Rekord je překonán

V e života našich škol
Z
Střední škola technická a dopravní informuje

V posledních dnech loňského roku navštívili
vyučující odborných předmětů zaměřených
na automobilovou dopravu se žáky prvních
a druhých ročníků autooborů Střední školy
technické a dopravní Ostrava-Vítkovice stálou expozici Velkého a Malého světa techniky v Dolních Vítkovicích.

Dne 5. ledna žáci prvních a druhých ročníků navštívili Divadlo loutek v Ostravě,
aby zhlédli představení Nastupovat! Děják
z rychlíku.

V lednu tělocvikáři školy organizačně zajistili finále okresního kola v házené 2017
přesto, že družstvo naší školy do finále nepostoupilo.

Na organizaci lednových dnů otevřených
dveří se významně podíleli žáci školy, jimž
patří poděkování.

AHOL je dobrá škola

Školy AHOL před pětadvaceti lety začaly
ve Vítkovicích psát svou historii ve středním
a vyšším odborném vzdělávání. Základními principy, na nichž staví, jsou odbornost,
počítačová gramotnost a jazyková vybavenost. Ty se daří naplňovat nejen v běžné
výuce, ale i mimo její rámec. Připomeňme gastronomickou soutěž s mezinárodní
porotou a účastí AHOL CUP, poznávací
ekonomické soutěže Harry Potter´s day
a navazující AHOL´S AMAZING RACE pro
žáky základních škol, odborné konference
pro studenty vyšších odborných škol atd.
Školy neustrnuly, přibývají obory, které
rozvíjejí orientaci v moderních trendech
ekonomiky, gastronomie i ve vzdělávání.
Od září 2017 rozšíří AHOL SOŠ nabídku
o obory ortopticko-protetický technik, ekonomika v multimediální sféře, marketingová komunikace, podnikání v informatice,
právo a veřejná správa.
Také AHOL SŠ gastronomie nově nabízí
maturitní obor kuchař v moderní gastronomii, kde vyučují mistři kuchařského umění, například prezident Asociace kuchařů
a cukrářů ČR Miroslav Kubec, nebo předseda moravskoslezské sekce kuchařů
Václav Forman, a inovuje obor stevard
v dopravních službách.
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Vyšší odborná škola pro nový školní rok
akreditovala vzdělávací program – pedagogika předškolního a mimoškolního vzdělávání – tříletý obor pro absolventy středních
pedagogických škol.
- szt -

Areály Dolních Vítkovic překonaly rekord
v počtu návštěvníků i v roce 2016. Celkem
zde zavítalo 1 301 639 návštěvníků, což je
o 180 862 více než v roce 2015.

Rok 2017 bude tedy velkou výzvou o postup na pomyslné stupně vítězů. Velkým lákadlem je z důvodů velkého zájmu i prodloužená dočasná expozice Sexmisie ve Velkém
světě techniky. Červenat se do této expozice
můžete přijít až do konce února. Vbrzku by
se nově měla ve Světě techniky objevit interaktivní výstava s Českou televizí Déčko,
se kterou úspěšně už delší čas spolupracujeme na oblíbeném dětském vzdělávacím pořadu Úžasný Svět techniky (nově Úžasný svět
vědy). Pokračovat budou také unikátní vzdělávací programy pro žáky a studenty, které
celoročně probíhají. Fanoušci tradičních akcí
a festivalů se i letos mohou těšit na Colours
of Ostrava, Beats For Love, Oldies festival,
v DOV vystoupí The Dire Straits a lákadlem
bude další spousta zajímavých akcí.

Připoj se
k parkouristům!

Skupina vítkovických parkouristů zvaných
Team Falcon vystoupila loni v říjnu na akci
s názvem Sport na výstavišti Černá louka.
V roce 2017 parkouristy čeká několik dalších
vystoupení. Jestli máš zájem zkusit parkour
nebo si zlepšit kondici, napiš na e-mail: mnepevny@seznam.cz, nebo nás navštiv každý
pátek na tréninku od 16 do 18 hodin.
Martin Nepevný

Dítě – Práce – Rodina

Jste rodiče dětí do 15 let? Zapojte se do
projektu Dítě – Práce – Rodina a zlepšete
své šance na získání zaměstnání. Pracovní diagnostika vám napoví, ve které profesi
můžete uspět, posílíte svoje počítačové i jazykové kompetence a rozvoj osobnosti. Můžete absolvovat rekvalifikační kurz a získat
řidičský průkaz skupiny B či kondiční jízdy.
Šikovné zaměstnáme. Po celou dobu budou
k dispozici zkušení mentoři. Všechny projektové aktivity, včetně hlídání dětí, jsou zdarma. Kontakt: Hana Juráňová, juranova@
rekval.cz, 553 871 113.
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Pohoda v klubu seniorů Sponzorský dar
Je prosincový čtvrtek odpoledne a v Domě u šraněk vládne příjemná atmosféra, vůně vánočního
cukroví se mísí s opojným aroma
františku. U stolů sedí několik žen,
které si povídají a přitom vytvářejí
nejrůznější výrobky. „Dnes děláme
vázy z lahví. Je to jednoduché. Na
jakoukoli lahev, třeba od vína, si
přilepíme umělou květinu nebo vytvoříme na lahvi vzor pájkou a po
zaschnutí vše přestříkáme stříbřenkou,“ vysvětluje Věruška Košnarová, jedna z dlouholetých členek
klubu seniorů ve Vítkovicích. Jeho
členové se v Domě u šraněk scháV závěru loňského roku získala Mateřská škola Prokopa Vezejí už od roku 2012. „Každý čtvrtek
likého finanční dar od firmy Č. V. PROTOTYP se sídlem v Ostod 14 hodin se k nám může připojit
ravě-Hrabové, která již třetím rokem sponzoruje školku tím, že
kdokoli, kdo má zájem si posedět
přispívá na logopedické, didaktické a výtvarné pomůcky. Každý
a příjemně se pobavit se svými vrsdar od sponzorů je pro nás velkou pomocí, proto výše uvedené firtevníky. Nyní nás sem chodí pramě děkujeme. Díky těmto příspěvkům vytváříme dětem podnětné
videlně asi dvanáct žen, ale dveře jsou otevřeny i mužům. Proa různorodé prostředí pro jejich vzdělávání.
Jana Smutná
gram si vymýšlíme samy, na výtvarné nápady je skvělá Danuše
Chodurová, která nás neustále inspiruje novými výrobky a učí nás
www.nh-sskvitkovice.hys.cz
Oddíl národní házené
je tvořit. Ale každá z nás umí něco
jiného, jedna háčkuje, druhá plete,
jiná dobře peče, a tak si předáváme zkušenosti navzájem. Hotové
výrobky ukládáme do našich vitrín,
případně je rozdáváme na Velikonoce, Vánoce nebo narozeniny
jako dárky. Jednou měsíčně chodíme také na bowling, když to vyjde.
A i když bowling hraje jen část
z nás, některé to neumí nebo nemohou hrát ze zdravotních důvodů,
Kde?
posedíme si tam obvykle všechny.
Střední průmyslová škola na ul.
Každý čtvrtek ráno máme možnost
Zengrova 1, Ostrava – Vítkovice
si i zacvičit ve vítkovickém Sokolu
v Českém domě pod vedením paní
Kdy?
Buroňové. A moc rády chodíme
Úterý 16:00 - 17:30 hod.
Pátek 16:00 - 17:30 hod.
i na besedy do knihovny, které nás
vždy naprosto nadchnou. Když pak
Kontakt!!!
máme na programu Posezení s kniwww.nh-sskvitkovice.hys.cz
hou, přichází dokonce paní knihovJsem také na facebooku!!!
nice s knihami sem za námi. A dvakrát jsme v klubu měly na návštěvě i numeroložku. Co ta vše zvládla z těch čísel vyčíst! Bylo
to skvělé!“ pokračuje paní Košnarová a dodává, že obvod přispívá
na některé výtvarné pomůcky a zajistil i občerstvení na vánoční
posezení, které se uskutečnilo v polovině
prosince. „Je to vždy moc příjemné odpoledne, předáme si vzájemně dárečky, zpíváme koledy, bavíme se a vzpomínáme,“
MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÉ TURNAJE
navazuje Jana Sabelová. „Akce v knihovně,
U8, U9, U10, U11
pozvání hostů do klubu, ale i výlety klubu
většinou zajišťuje ve spolupráci s obvodem
Marie Kutějová, která je doslova srdíčkem
našeho klubu. Díky finanční podpoře obvodu jsme se mohli v září zúčastnit také
výletu pro seniory do Kroměříže. Byla to
4. 2. 2017 od 8:00 do 13:30 hod.
nezapomenutelná akce, absolvovali jsme
4.2.2017 od 14:00 do 19:30 hod.
komentovanou prohlídku celého zámku
a pak jsme se ještě celé odpoledne pro5.2.2017 od 8:00 do 13:30 hod.
cházeli v Květné zahradě,“ doplňuje paní
Sabelová. A zatímco si povídáme o tom, co
5.2.2017 od 14:00 do 19:30 hod.
vše členové klubu seniorů během roku stihli společně prožít, proniká k nám z vedlejší
Kr ytá hala SPORTOVNÍHO CENTRA DUBINA
Horní 81, Ostrava - Dubina
místnosti zpěv koled, kterým si členky kluPřijďte povzbudit mladé vítkovické hráče!!!
bu zpestřují své předvánoční posezení, při
němž tvoří další výrobky, jimiž pak obdarují
AC Sparta Praha*AP Sparta Zabrze*AS Trenčín*FC Baník Ostrava*FC Hlučín*FC Vsetín*FC Sparta Brno*FC Spartak Trnava
*FK Fotbal Třinec*Górnik Zabrze*MFK Frýdek-Místek*MFK Vítkovice*MFK Vyškov*MŠK Žilina*SFC Opava*
nejen sebe, ale i své blízké…
SK Sigma Olomouc*ŠSK Bílovec*TJ Zášová

SSK VÍTKOVICE

NÁBOR HRÁČŮ

MFK VÍTKOVICE

VÍTEK CUP 2017

www.mfkv.cz

U11
U10
U9
U8

Hlavní sponzor:

Naši partneři:

Text a foto: Lenka Hatlapatková
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V
V nihovna pro vás
K
Únor v knihovně
DOSPĚLÝM

● Ostrava v kulisách
Barevnou Ostravu na výkresech našich dětských čtenářů můžete vidět až do
24. února.
● České dějiny
a jejich souvislosti
Cestu do historie české státnosti otevírá
další semestr Virtuální univerzity 3. věku,
a to ve středu 8. a 22. února od 13.15 do
14.15 hodin.

DĚTEM

● Den bezpečnějšího internetu
Kdy? V úterý 7. února od 14 do 15 hodin.
Motto zní: Chraň svá data, chráníš tím sebe
a své blízké.
● BOOKovka: Tanči!
Ve čtvrtek 9. a 23. února rozhýbeme od
14 do 15 hodin tělo na taneční podložce.
● BOOKovka: Sádrové srdce
Výtvarná dílna. V úterý 14. února si
v čase od 14 do 15 hodin vytvoříme srdíčko
ze sádrového obvazu.
● BOOkovka: Emušáci
V úterý 21. února se od 14 do 15 hodin
seznámíme s emocí hněvu, který rovněž
graficky ztvárníme.
● Sovičky: Karneval
V pátek 24. února si od 10 do 11 hodin
vyrobíme jednoduchou masku a karneval
může začít!
● Prima čtení s Lovci perel
Ulovíme perlu s knihou O Záhořovi, prasátku s kníry. Kdy? V úterý 28. února od
14 do 15 hodin.
● Týden prvňáčků
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, zábavný program Jitřenky a Večernice
a roční registrace do knihovny zdarma. To
vše během půjčování ve dnech 27. února
až 3. března.

Navštivte výstavu

Ve středu 11. ledna se v Domě
u šraněk uskutečnila vernisáž k výstavě
MENS SANA U ŠRANĚK. Výstava potrvá
do konce února. Všichni jste srdečně zváni, vstup zdarma.
Text a foto z vernisáže: - rf -
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Otevírací doba každou středu v době od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 16.30 hodin,
nebo po předchozí telefonické domluvě.
2. února 14 až 16 hodin – klub seniorů – návštěva výstavy s názvem Korunovační
klenoty v dějinách světa, pořádané v Ostravském muzeu, Masarykovo nám.
1, Ostrava. Sraz ve 14 hodin u muzea. Královská koruna. Zlatý kruh moci
a síly. Vznešený symbol, před nímž se skláněly a sklánějí davy.
Jejich originály a vynikající kopie si lze prohlédnout v Ostravském muzeu,
výstava trvá do 5. března.
8. února 9 až 16 hodin – výstava MENS SANA U ŠRANĚK
Zveme všechny na výstavu výtvarných prací klientů Centra psychosociální
pomoci MENS SANA, o.p.s., výstava potrvá do konce února 2017.
9. února 14 až 16 hodin – klub seniorů – ruční práce
16. února 14 až 16 hodin – klub seniorů – kávový dýchánek s ochutnávkou domácí
kuchyně
22. února 17 až 19 hodin – beseda Legendy vítkovického fotbalu
Přijďte si poslechnout fotbalové zážitky a vzpomínky Aloise Grussmanna,
který hrál za Vítkovice, Opavu, Baník a také ve Španělsku.
Nyní je předsedou spolku Veteráni FC VÍTKOVICE, z. s., jehož jádro tvoří
hráči mistrovského celku z roku 1986. Těšit se můžete i na zážitky
Lubomíra Vlka, sportovního ředitele MFK OKD Karviná.
23. února 14 až 16 hodin – klub seniorů – bowlingový turnaj U Iny (Jeremenkova 15)
Připravujeme: Ve středu 15. března se v 17 hodin uskuteční vernisáž nové výstavy
fotografií autorky Marie Frontzové. Výstava potrvá do konce dubna.
Vstup na všechny akce je zdarma. Změna programu vyhrazena.
KONTAKTY:
Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice
Romana Filipová, tel. č.: 599 453 122,
mobil: 727 917 298
e-mail: rfilipova@vitkovice.ostrava.cz
www.vitkovice.ostrava.cz

Putovní výstava
V rámci 750. výročí první písemné zmínky
o Ostravě připravila kancelář primátora Magistrátu města Ostravy spolu s Archivem
města Ostravy putovní výstavu s názvem
Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti.
V lednu výstava zamířila do našeho městského obvodu, kde se slavnostní vernisáž
uskutečnila v pondělí 9. ledna
na radnici městského obvodu
za účasti starosty Petra Dlabala, zástupce Archivu města
Ostravy, vedení radnice a hostů. Expozice nabídla návštěvníkům čtyři panely s fotografiemi a texty věnující se historii
města Ostravy a pátý panel
mapoval zajímavé momenty
z historie městského obvodu
Vítkovice. Mnoho návštěvníků
velmi pozitivně hodnotilo propojení historického tématu výstavy s jejím umístěním v nádherných prostorách budovy
radnice, která je zároveň kulturní památkou postavenou

v roce 1902. V letošním roce si i městský
obvod připomene významné výročí 660 let
od první písemné zmínky o Vítkovicích, která pochází z roku 1357. O průběhu oslav
budeme občany informovat na webových
stránkách www.vitkovice.ostrava.cz.
Foto a text: Romana Filipová
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Rok 2016 byl skvělý a věřím,
že nás čeká neméně úspěšný rok 2017
Velkou část významných sportovních
akcí, které do vítkovického obvodu přilákají doslova tisíce fanoušků, pořádá SSK
Vítkovice. Jaký byl pro tuto organizaci právě uzavřený rok a co ji čeká v roce 2017?
O tom jsme si povídali s jejím předsedou
Oldřichem Zvolánkem.
Jaká byla sezona 2016?
Přesně 4. ledna se splnil náš dlouhodobý sen, poprvé se otevřela pro sportovce
a diváky nová atletická hala, kde jsme pořádali halové mistrovství České republiky
mužů a žen. Bylo velmi kladně hodnoceno
a poprvé v historii halových mistrovství byl
dokonce přímý přenos v České televizi.
I pro nás to bylo vyznamenání. Poté jsme
uspořádali první ročník mezinárodního mítinku v hale, který ještě sice nebyl na takové úrovni, jakou bychom si představovali,
bylo to takové „oťukávání“. Přesto se akce
povedla a přesně 14. února 2017 budeme pořádat druhý ročník tohoto velkého
halového mezinárodního mítinku, pracovně bych ho nazval Zimní tretra. Už teď
se nám hlásí velké evropské hvězdy
a máme plné ruce práce s pořadatelskou
činností. V letní sezoně ženy skončily třetí
v extralize, muži čtvrtí, což je po několika
letech velký úspěch. Věřím, že tato parta,
která umístění vybojovala, bude i v roce
2017 v soutěži podobně útočit na přední
pozice. A jako každý rok se uskutečnila Zlatá tretra, loni opět za účasti Usaina Bolta
a při zcela vyprodaném stadionu. Mezi mítinky, v nichž je Zlatá tretra zařazena, byla
druhá v pořadí hned po Berlínu. Tak trochu
nám uškodilo, že se konala velmi brzo, už
25. května, kdy všichni atleti teprve začínají
závodit, takže jejich výkony nebyly takové,
jaké bychom čekali. Po zbytek léta jsme
stihli zorganizovat ještě mnoho menších
atletických soutěží, ať už žákovských či
krajských. Všechno se nám bez nějakých
zádrhelů dařilo zorganizovat. Sezona 2016
byla opravdu výborná.

Pokračovaly v roce 2016 úpravy areálu?
V podstatě vše bylo dokončeno před Zlatou tretrou. Doplňovány byly pouze detaily,
jako technické zázemí pro policii a ochranné složky, které mají pod střechou tribuny
naprosto skvělé vybavení i v souvislosti
s možnou hrozbou teroristického útoku.
Díky tomu se zde hrál také přátelský me-

zinárodní fotbalový zápas Česká republika–Polsko a jeden kvalifikační zápas
Česká republika–Ázerbájdžán. Komisaři
konstatovali, že stadion je po všech stránkách bezpečný. Stadion byl doplněn také o
drobnosti pro pohodlí diváků, přibyly bufety
a dolaďovali jsme i maličkosti v sociálních
zařízeních. Nyní je stadion doslova vyšperkován.
Chystáte další rekonstrukce i v roce
2017?
Budeme zkvalitňovat tréninkové zázemí
atletiky v Zengrově ulici, kde bylo zrušeno
tréninkové hřiště a už koncem roku 2016 se
zde začalo budovat nové vržiště pro atlety.
Na rozcvičovací hřiště na stadionu, kde je
hráčská klec a zázemí, se už nevejdeme, je
to jediné vržiště v Ostravě a jezdí sem atleti
z Poruby a dokonce i z Frýdku a okolí. Proto jsme přistoupili ke stavbě nového vržiště
na pozemku stadionu. V roce 2017 plánujeme také retoping rozcvičovacího hřiště, kte-

ré získá nový povrch. Ten původní je zde
už od roku 2003 a je značně opotřebovaný.
Na jaké významné sportovní události
se mohou fanoušci v roce 2017 těšit?
Jak jsem zmínil v úvodu, určitě na halový mezinárodní mítink 14. února. Poté
bude následovat mistrovství České republiky juniorů a dorostenců, tzv. Gigant, kde
startuje 600 sportovců. V létě budeme už
tradičně organizovat Zlatou tretru, která se
uskuteční až 28. června, jelikož 5. srpna
je mistrovství světa v Londýně a veškeré
přípravy, plnění nominací a kritérií je posunuto hodně k tomuto termínu. My jsme ale
rádi, protože věříme, že bude pěkné teplé počasí a padnou skvělé výkony. Máme
také rozjednanou účast Usaina Bolta, jenž
rok 2017 považuje za svůj poslední. Zatím
není jisté, zda přijede, vše se bude odvíjet
od jeho formy a zda se rozhodne startovat
na mistrovství světa v Londýně. Tam by se
chtěl definitivně rozloučit. Pokud se tak rozhodne, k nám určitě přijede. Hned po Zlaté
tretře, 2. července, budeme pořádat druhé
kolo extraligy mužů a žen. Bude zde celá
česká špička sportovců. A plánujeme celou
řadu drobných závodů, které prověří naše
pořadatelské schopnosti.
O přidělení konání mezinárodních mítinků se usiluje hodně dopředu. Podařilo se vám získat pro další léta nějakou
další významnou sportovní akci?
Pro rok 2018 máme přiděleno pořádání
kontinentálního poháru, což je neoficiální mistrovství světa družstev. Tato soutěž
se koná jednou za 4 roky a u nás bude
7. a 8. září 2018. Intenzivně se na ni připravujeme po všech stránkách už několik
měsíců. Je to obrovská akce, v hierarchii
světových soutěží atletiky je na druhém
místě hned po mistrovství světa. Zabírá nám to veškeré síly, takže žádné větší
akce kromě Zlaté tretry se nechystáme.
O další akce budeme žádat až po kontinentálním poháru.
Lenka Hatlapatková

Akcent Ostrava oslavil pětadvacetiny!
Jeden z nejúspěšnějších ostravských tanečních klubů TJ Sokol
Vítkovice, oddíl TK Akcent Ostrava, oslavil v loňském roce své pětadvacetiny a těsně před koncem roku uspořádal pro širokou veřejnost velkou taneční revue Strom života – životní příběh. Ta se
uskutečnila v Domě kultury města Ostravy a vystoupili na ni všichni tanečníci klubu i vzácní hosté. Ten největší narozeninový dárek
si však tanečníci nadělili sami, a to v podobě osmi titulů mistra
České republiky 2016, desíti titulů vicemistra ČR a dokonce i titulu vicemistra Evropy! O tuto úžasnou bilanci se zasloužili všichni
tanečníci od mini až po dospělé, a to v disciplínách show, disco,
modern a street dance i latino. Ale to zdaleka není vše! Za pětadvacet let nasbírali Akcenťáci, pod vedením trenérek Lenky Buroňové a Hanky Kovalančíkové, neuvěřitelných 25 titulů mistrů světa!
K tomu 26 titulů mistrů Evropy a 205 titulů mistrů České republiky!
„Jsou to úžasné výsledky, kterých si nesmírně vážíme, a věříme,
že se tanečníkům, trenérům i choreografům bude dařit i v následujících letech,“ přeje Lenka Buroňová, trenérka a choreografka
TK Akcent Ostrava. Tanečníci za dobu trvání klubu procestovali
kus světa, navštívili Polsko, Dánsko, Norsko, Rakousko, Portugalsko, Ukrajinu, Slovinsko, Rusko, Slovensko, Německo, Maďarsko,
Srbsko, Kubu, Anglii, Francii, Itálii a dokonce i Las Vegas. Jen za
prvních dvacet let trvání přivezli 381 pohárů z formačních soutěží

a 14 256 medailí vážících 432 kg! Na soutěže bylo ušito 2838 formačních kostýmů z 5,1 km látek. Akcent se stal na několik let přechodným domovem již pro 3650 členů! Poháry, kostýmy a medaile
za posledních pět let stále ještě v klubu počítají…
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Všimněte si!

V

Klubový festival Pendl

Kancelář senátora

Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu České republiky,
otevřel svou kancelář v Ostravě, na adrese Sokolská třída
1204/8. Návštěvním dnem je každé pondělí v době od 11 do
16 hodin. Kancelář senátora, určenou všem občanům volebního obvodu 70, který zahrnuje i Vítkovice, lze kontaktovat i mimo návštěvní den. Tel. č.: 727 852 939, e-mail:
senat.nytra@gmail.com, www.zdeneknytra.cz.

Strážci zákona informují
Třetí ročník klubového festivalu Pendl přinese už v pátek 24. února během jednoho
večera do sedmi klubů nespočet hudebních
žánrů v podání více než 20 živých koncertů
a k tomu spoustu doprovodného programu,
například v podobě diskusní scény, která
bude letos zaměřena na kulturní koncepci
Ostravy. Vše v klubech Barrák, Cooltour,
Stará aréna, Gora, Dock, Marley a Fabric.
Hudebním fanouškům, kteří se mohou těšit
na Tata Bojs, Vladivojna La Chia, Prague
Conspiracy a mnoho dalších, tedy nezbude,
než mezi kluby pendlovat, aby tak dostáli
jménu festivalu Pendl – Ostravská klubová
noc. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji
na www.goout.cz, v klubech Cooltour, Stará aréna, Dock a na pobočkách Ostravského informačního centra nebo v každém ze
zapojených klubů.

Malý kurz

www.pendlostrava.cz
Foto: archiv festivalu

Kdo chce zasednout za volant auta, musí
absolvovat autoškolu a získat řidičský průkaz. Ale kde studujeme vědu o manželství a rodině, o závěrečných zkouškách
nemluvě. Partnerské životy proto bývají
jízdami bez řidičáku. I proto Centrum pro
rodinu pořádá Malý kurz před vstupem do
společného života. Jste zváni na cyklus tří
setkání s přednáškou a diskusí pro mladé
lidi v době chození nebo před vstupem do
trvalého vztahu. Začíná 14. února v 18 hodin. Podrobnosti na webu www.prorodiny.
cz v aktualitách.

Slib nových strážníků

Šest žen a devět mužů složilo v závěru
loňského roku za přítomnosti čestné jednotky Městské policie Ostrava slavnostní
slib před primátorem města Ostravy. Na
veřejný pořádek v Ostravě nyní dohlíží 694
strážníků a v rekvalifikačním kurzu se připravuje další dvacítka čekatelů.

Nalezené osoby

Zatímco v roce 2015 dosáhl počet objevených hledaných a pohřešovaných osob
počtu 272, loni jich bylo již 318. Také
26. prosince strážníci nalezli ve Vítkovicích
42letou hledanou ženu, kterou hlídka předvedla na Policii ČR.

Zelená linka

Na neurgentní telefonní lince 800 199 922
lze bezplatně a nepřetržitě (24 hodin den-

ně) nahlásit závadu či poškození veřejně
prospěšného zařízení. Například závady
na dopravním značení, poškozené lavičky,
jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční
veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení
křižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků či neupravenou veřejnou zeleň. Občané na ní mo-

hou oznámit také černé skládky nebo nález
uhynulých zvířat.
Zelená linka neslouží k oznamování událostí, kdy je bezprostředně ohrožen život,
zdraví či majetek a kdy dochází k protiprávnímu jednání. Pro oznámení těchto událostí
jsou určeny linky tísňového volání 150 –
Hasičský záchranný sbor ČR, 155 – Zdravotnická záchranná služba, 158 – Policie
ČR, 112 – jednotné evropské číslo tísňového volání, 156 – městská policie.
Michal Maršo, Městská policie Ostrava

BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje
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Projekt „CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje“
tel. 605 886 278, e-mail: vojtech.beck@klastr-socialnich-podniku.cz
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