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V pondělí 4. září odstartoval nový školní rok i v ZŠ Halasova (na snímku), kde do prvních tříd
nastoupilo 26 dětí. V ZŠ Šalounova jich bylo 29, PORG přivítal 22 prvňáčků a PRIMA škola 21.
Foto: Edmund Kijonka

Přivítali jsme prvňáčky

Do školních lavic vítkovických základních škol 4. září poprvé usedli prvňáčci, kteří jako upomínku
na tento slavný den obdrželi malé dárky. Žáky a jejich rodiče ve školách přivítali nejen pedagogové, ale
rovněž zástupci Úřadu městského obvodu Vítkovice. „Přeji všem dětem, aby pro ně školní docházka
byla příjemně a smysluplně stráveným časem, na který budou v dospělosti s chutí vzpomínat,“ popřál
všem prvňáčkům starosta Petr Dlabal, jenž v průběhu pondělního dopoledne zavítal do všech prvních
tříd v základních školách na území Vítkovic a v hotelu Clarion se zúčastnil také uvítacího ceremoniálu
školy Ahol.

Obsáhlejší, pestřejší

Září 2017 je pro Zpravodaj městského obvodu Vítkovice významným mezníkem – poprvé vychází celobarevný a o dvanácti
stranách. „O tomto kroku jsme uvažovali už delší dobu. A jsem rád,
že jsme k němu přistoupili,“ říká starosta Petr Dlabal.
„Chceme, aby obyvatelé Vítkovic byli co nejvíce informováni o svém obvodu, kde se stále něco mění k lepšímu
a děje se tu spousta zajímavých událostí. A protože teď máme
na zpravodajství více prostoru, byl bych rád, kdyby s informacemi
o událostech ve svém bydlišti častěji přicházeli i čtenáři, jimž také
na stánkách zpravodaje rádi odpovíme i na případné dotazy zaměřené na dění v obvodu.“

ODISky prvňáčkům
zdarma

DPO nabízí letošním prvňáčkům
jejich první ODISku zcela zdarma.
Rodiče dětí narozených v letech
2010 a 2011, kteří do 30. září 2017
podají žádost o vydání osobní ODISky pro své dítě, nebudou muset uhradit poplatek ve výši
130 korun za vydání karty. Více
na www.dpo.cz/prvniodiska.

Nepřehlédněte
Vítkovická drakiáda se blíží

Sportovní komise při Radě městského obvodu Vítkovice připravila pro
děti a jejich rodiče na sobotu 7. října od 13 do 16 hodin drakiádu. Na rozcvičovacím hřišti u Městského stadionu ve Vítkovicích na děti čekají také
atrakce v podobě velkého skákacího hradu se skluzavkou a elektrických
autíček. Děti roztančí a pobaví Šoumenka Ivetka. Vstup na akci pouze
s drakem a v doprovodu rodičů. Děti obdrží malý dárek v podobě nafukovacího balonku. Atrakce pro děti a vstup na akci je zdarma. Srdečně
všechny zveme! Více na straně 12.

www.vitkovice.ostrava.cz

O prázdninách jsme nezaháleli

Komunikace u ZŠ Šalounova, kde byla provedena oprava
místní komunikace v úseku ulic Lidická–Ocelářská, zateplení
fasády včetně výměny oken v Mírové 27, zahájení opravy
povrchu místní komunikace Pasteurovy, kde byly dokončeny
stavební práce na opravě kanalizace, příprava rekonstrukce chodníku vedoucího k sadu Jožky Jabůrkové od budovy, v níž na náměstí Jiřího z Poděbrad sídlí Česká pošta,
odstartování úpravy komunikace na rohu ulic Štramberská
Romana Filipová, tajemnice komise a U Cementárny.
Pokračování na straně 3
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OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního
operátu a jeho vyložení k veřejnému
nahlédnutí
Úřad městského obvodu Vítkovice
podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále jen „katastrální úřad“), č. j. OO3/2013-807-2, oznamuje, že v budově
katastrálního úřadu, Vítkovická 2, 702 00
Ostrava, v prostorách určených k poskytování údajů katastru nemovitostí, bude
v období od 18. září 2017 do 2. října
2017 vyložen k veřejnému nahlédnutí
katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu
(dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Vítkovice,
obce Ostrava, a to v pracovních dnech
pondělí od 8 do 17 hodin
úterý
od 8 do 15 hodin
středa od 8 do 17 hodin
čtvrtek od 8 do 15 hodin
pátek od 8 do 12 hodin
s možností uplatnění námitek proti
jeho obsahu.
Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.
aspx.
Katastrální úřad vyhlásí platnost
obnoveného katastrálního operátu
19. října 2017. Nebude-li pravomocně
rozhodnuto o některých námitkách, je
katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu
s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru.
Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění
odstraní (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).

Projížďky
historickými vozidly

Vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi
a trolejbusy se uskuteční 23. září u příležitosti Dne železnice.
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Voličské průkazy

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voliči, kteří mají
zájem o vydání voličského průkazu, o něj
mohou požádat v Úřadu městského obvodu Vítkovice již nyní, a to:
– v listinné podobě s úředně ověřeným
podpisem voliče,
– v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,
– osobně na ohlašovně úřadu.
Lhůta pro doručení písemné žádosti

o vydání voličských průkazů končí 13. října
2017.
Dne 18. října 2017 končí v 16 hodin lhůta pro osobní žádost 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 5. října 2017 v ohlašovně, kancelář č. 114.

Povinné očkování psů proti vzteklině

Na území městského obvodu Vítkovice se
ve středu 13. září od 8 do 12 a od 13 do
16 hodin uskuteční povinné očkování psů
proti vzteklině, a to ve Veterinární klinice
Vítkovice, Na Obvodu 51 (v ordinaci). Očkování, které je prováděno jednou ročně, je
povinné pro všechny psy ve stáří od šesti
měsíců. Poplatek činí 160 korun. Platným
dokladem o provedeném očkování je pouze
očkovací průkaz psa. Byl-li zvířeti vystaven
již dříve, přineste jej s sebou, nový očkovací průkaz stojí 40 korun. Zvířata musejí být

opatřena náhubkem a vodítkem. Zvířata již
naočkovaná se zdejšímu úřadu nehlásí.
Jan Kubík, vedoucí odboru výstavby,
životního prostředí a VH

Ostrava se stává SMART.
Přibývají chytré vodoměry

Prudký rozvoj zažívá v posledních třech
letech systém dálkového odečtu vodoměrů. O ten se v Ostravě stará společnost
Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK).
V rámci programu OVAK PRO SMART
OSTRAVU roste počet odběratelů vody,
kteří již dálkový odečet využívají. Aktuálně
už takto funguje 4 tisíce vodoměrů. A plán
do roku 2019 zní: 8 tisíc.
Dálkový odečet přináší odběratelům hned
několik praktických výhod. Jednou z nich
je přehled o aktuální i historické spotřebě
vody prostřednictvím on-line zákaznického
účtu. Každý určitě ocení možnost nechat
si zasílat upozornění na odchylky od standardní spotřeby pomocí e-mailu. Upozornění pomůže dříve odhalit skryté úniky vody
a minimalizovat tak škody při poruše.
Systém tvoří přijímače, vysílače a datové služby a funguje na principu odečtu
dat z vysílačů umístěných na vodoměrech,
které jsou pomocí digitálního kódovaného
signálu přijímané přijímači. Přijímače přenášejí data do datového úložiště za pomoci technologie GPRS a následně přes rozhraní do informačního systému pro správu
dat. Celý digitální řetězec dat je šifrován
a nejsou v něm přenášeny žádné osobní

informace, které by mohly identifikovat odběratele.
První vysílače instaloval OVAK na vodoměry v městské části Výškovice. Poté
přišly na řadu lokality Zábřeh, Hrabůvka,
Dubina, Stará Bělá a Vítkovice. Cílem je
vytvářet celistvé pokrytí přijímači ve formě
tzv. „včelích pláství“, podobně jako budují
pokrytí tuzemští mobilní operátoři.
Vysílače je možné umístit jen na ty vodoměry, které jsou s touto technologií kompatibilní. V současné době není technologicky
možné ani v pokrytých lokalitách instalovat
vysílače na všechny typy vodoměrů. Tento nedostatek je odstraňován při přirozené
obměně vodoměrů, kdy jsou stávající vodoměry nahrazovány novějšími typy. V pokrytí bude OVAK pokračovat směrem k městským obvodům Poruba, Mariánské Hory
a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz.
Základní podmínkou využívání těchto služeb je, aby zákazníci byli odběrateli
společnosti OVAK, a. s., to znamená, že
mají uzavřenou smlouvu o dodávce vody
a o odvádění odpadních vod. Služba se
netýká bytových vodoměrů. Více informací
se mohou zákazníci dovědět na webových
stránkách www.ovak.cz.
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Jediné, co vám asi bude bránit jít za svými cíli, je osoba, která stojí ve vašich botách, nosí vaše šaty a uvažuje vašimi
negativními myšlenkami.
Les Brown

Slovo starosty

Nevzdáváme se ale ani naděje na finanční
podporu zvenčí a oslovíme Magistrát města Ostravy. U školní budovy by měla vzniknout dvě hřiště, jedno na tenis a volejbal
a druhé na nohejbal. Stavbu těchto hřišť,
která by měla v dopoledních hodinách
sloužit žákům ZŠ Halasova a školy Ahol
a odpoledne veřejnosti, považujeme za
velmi důležitou, takže se nechceme unáhlit. Proto jsme o prázdninách navštívili základní školu v Petřkovicích, kde bylo před
rokem nové hřiště vybudováno, a zajímali
jsme se o zkušenosti s výstavbou i následnou údržbou a o postřehy, co by bylo
možné udělat jinak, lépe. Jasnou předsta-

Vážení čtenáři,
vydání zářijového zpravodaje jsme poněkud posunuli, protože jsme chtěli aktuálně
zaznamenat příchod prvňáčků do základních škol na území našeho obvodu. Těší
mě, že o vzdělávání ve vítkovických školách je zájem a že je třeba řešit spíše převis žádostí o umístění dětí. Je to totiž jasný
signál o tom, že ve Vítkovicích omezování
chodu základních škol opravdu nehrozí.
Navíc přivítání žáčků v prvních třídách patří
k příjemným okamžikům, které člověka nabijí pozitivním nábojem.
První školní den definitivně ukončil prázdniny, během nichž si žáci a studenti
odpočinuli od svých povinností, dospělí však – kromě
zasloužených dovolených
– nezaháleli a snažili se prostředí škol opět zkvalitnit.
Kromě jiného byla zahájena
rekonstrukce podlah ve školce Kořenského, učinili jsme
také další kroky k výstavbě
nového hřiště vedle budovy
střední školy Ahol. Protože
dotace, o kterou jsme žádali, nám nebyla udělena, Starosta Petr Dlabal v průběhu zahájení nového školního
rozhodlo se vedení radnice roku přivítal nejen prvňáčky a jejich rodiče, ale také pedahřiště zrekonstruovat z roz- gogy, kteří budou mít vzdělávání dětí na starost.
počtu obvodu na rok 2018.

Uzavírky v Halasově ulici

Z důvodu opravy vodovodu dojde k uzavírkám místní komunikace Halasova. Uzavřen bude pravý jízdní pruh ve směru od
náměstí Jiřího z Poděbrad k ulici Výstavní.
Uzavírky se uskuteční ve dnech 16. až 18.
září, 23. až 25. září, 14. až 16. října, 21. až

23. října, vždy v době od 7.00 do 0.00 hodin. V prvním termínu bude rovněž částečně uzavřena okružní křižovatka Výstavní–
Halasova ve směru k ulici Rudné. Během
uzavírek budou přemístěny autobusové
zastávky. Více informací bude zveřejněno

vu už máme, nyní
je na řadě samotná příprava. V plánu není jen hřiště,
ale v budoucnu
i šatny a sociální
zázemí pro sportovce.
Na letošní prázdniny
budeme
vzpomínat nejen
v souvislosti s dovolenými a s řadou splněných úkolů, ale
také jako na období, kdy si s námi počasí zahrávalo a příroda nám předvedla,
kdo tady vládne. Padaly nejrůznější teplotní rekordy, vedra několikrát vystřídal
prudký déšť a Vítkovicemi se prohnala
i vichřice, která v sadu Jožky Jabůrkové
zlomila statnou břízu. Ale horko přece jen
převládalo, takže jsme uvítali, že rozpálené ulice města kropily vozy Ostravských
komunikací. Sluneční paprsky neminuly
ani vítkovickou radnici, kde bylo třeba při
teplotách překračujících třicítku zajistit pitný
režim, jednou byla – podobně jako v jiných
ostravských organizacích – zkrácena pracovní doba. Nešlo o úřední den, navíc si
zaměstnanci museli toto volno v následujících dnech nadpracovat. Na činnost radnice a jednotlivých odborů se totiž prázdniny
nevztahují…
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

na úřední desce a webových stránkách
městského obvodu Vítkovice.
Pavla Čermáková,
referentka speciálního stavebního úřadu,
stavební úřad, prokopávky

O prázdninách jsme nezaháleli
Pokračování ze strany 1
„Už dlouho jsme se snažili o to, aby cesta, do níž doposud nesmyslně zasahoval trojúhelník v podobě nevyužité plochy, byla
upravena. To se letos konečně podařilo, úprava by měla být
do října letošního roku hotova,“ informuje starosta Petr Dlabal
s tím, že městský obvod dále připravuje výběrové řízení na opravu Svatoplukovy ulice v úseku ulic Palkovského–Mečnikovova

a úpravu ploch v garážové osadě U Veteriny. „Chystáme se rovněž
na opravu fasády a střechy budovy, která spadá do naší správy
a v níž sídlí Anglicko-česká
školka Edin. Kromě jiného to
bude náš další vklad do kvalitního vzdělání nové generace,“ uzavírá starosta.

Zúžení komunikace na rohu ulic Štramberská a U Cementárny bude brzy minulostí. Stavba byla zahájena V srpnu byla zahájena oprava povrchu v Pas- Zateplení fasády
teurově ulici.
oken v Mírové 27.
21. srpna.

včetně

výměny
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Ze života našich škol

Nadstandardně vybavené vítkovické
mateřinky nemají o děti nouzi, naopak…
O zhruba 170 dětí ve věku od dvou do šesti let
pečují učitelky hned čtyř velmi pěkně a moderně
vybavených mateřských škol ve Vítkovicích. Ředitelství naleznete v Mateřské škole Prokopa Velikého, která se nachází v centru obce nedaleko
Mírového náměstí. Budova školy je vedena jako
národní kulturní památka, postavena byla v 80. letech 19. století. Do této dvoutřídní mateřinky chodilo v uplynulém školním roce 42 dětí, z toho 28 do
třídy Kočičky a 14 do logopedické třídy Myšičky.
Odloučenými pracovišti pak jsou mateřské školy
Erbenova, Kořenského a Obránců míru. Mateřská
škola Kořenského je umístěna v příjemné vilové
části Vítkovic a je obklopena velkou zahradou. Ve
školním roce 2016/2017 ji navštěvovalo 50 dětí,
které byly rozděleny podle věku do dvou tříd: Berušky a Sluníčko. V krásném prostředí vedle sadu
Jožky Jabůrkové a v blízkosti nově zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad se nachází dvoutřídní Mateřská
škola Erbenova, třída Myšek je logopedická a chodilo sem v právě
končícím školním roce 14 dětí, třídu Kočiček navštěvovalo 28 dětí.
A v klidném prostředí mezi rodinnými domky se pak nachází i Mateřská škola Obránců mírů s velkou zahradou, jejíž třída Broučků je
určena maximálně 14 dětem s logopedickou péčí a třída Medvídků
tří- až šestiletým dětem. Celodenní stravování všech vítkovických
mateřinek zajišťuje Základní škola Kapitána Vajdy v Zábřehu.
„Celkem máme 24 zaměstnanců, v každé mateřské škole šest,
a dva sezonní topiče,“ vysvětluje Jana Smutná, ředitelka příspěvkové organizace MŠ Prokopa Velikého se třemi odloučenými pracovišti. „Ve všech těchto mateřských školách jsou sloučené třídy,
což má své výhody i nevýhody. Menší děti se rychle učí od těch
starších nejen hrát si, ale i samostatnosti, na druhé straně je nutné dbát na přípravu předškolních dětí. Ty musejí mít v každém
věku svůj specifický program, nikdo nesmí být opomenut.“ Všechny vítkovické mateřinky jsou skvěle vybaveny, mají nový nábytek
a v uplynulých pěti letech prošly částečnou rekonstrukcí. A v opravách se pokračuje i nadále. „Máme velké štěstí, že městský obvod
rozvoj mateřských škol podporuje a každý rok se snaží investovat nejen do nezbytných oprav budov a jejich vybavení, ale i do
celkového rozvoje prostřednictvím nákupu různých hracích prvků
a podobně. Školky mají nové podlahy, v Mateřské škole Kořenského se výměna linolea chystá, vyměněna okna a plánujeme také
zateplení některých budov. Ale vše samozřejmě postupně, záleží
na financích. Třídy pravidelně malujeme, barvy jsou plně v kompetenci učitelek. V Mateřské škole Prokopa Velikého například
upřednostňujeme bílou, abychom místnosti mohli doplňovat barevnými textilními aplikacemi,“ pokračuje Jana Smutná s tím, že letos
je pozornost zaměřena i na zvelebování zahrad. „Ty jsou u našich
mateřinek rozsáhlé, děti v nich tráví spoustu času. Proto chceme,
aby byly ještě pěknější. Takže jsme rádi, že jsme díky finanční podpoře obvodu mohli letos opravit například pískoviště ve školkách
Erbenova a Prokopa Velikého. Zde byly navíc vybudovány nové
chodníky, po nichž děti mohou jezdit s odrážedly a na koloběžkách.
Postupně ještě chceme dovybavit všechny zahrady i novými hracími prvky. A abychom obvod finančně nezatěžovali, usiluje vedení
každé naší mateřské školy každoročně o několik různých grantů,
z nichž čerpáme prostředky na nové didaktické pomůcky i hrací
prvky. I díky tomu jsou všechny školky opravdu kvalitně vybaveny. Od společnosti Vítkovice Steel jsme například získali 190 tisíc
korun na interaktivní tabule do každé školky, díky dalším grantům
a také sponzorům nechybí ve školkách tablety, lego a další zajímavé pomůcky,“ popisuje vybavení vítkovických mateřských škol
jejich ředitelka a pokračuje: „Letos se nám podařilo z Magistrátu
města Ostravy získat grant i pro předškolní děti, které tak mají
k dispozici nejen nezbytný spotřební materiál, ale i psací a kreslicí
potřeby pro rozvoj jemné motoriky, pracovní sešity, pomůcky pro
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rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti a předmatematických dovedností, dále dětské knihy i odborné publikace. To vše v hodnotě
55 tisíc korun, dalších 15 tisíc využijeme na nákup
balanční lavice na zahradu školky Prokopa Velikého. Tato lavice zlepšuje motoriku a rozvoj pohybových dovedností. Postupně bychom takto chtěli
dovybavit všechny školky. Ke zlepšení předškolního vzdělávání, rozvoji spolupráce s rodiči
i ulehčení přestupu předškolních dětí do základní
školy nám velmi pomáhají také finance z grantu
Evropské unie, který vyhlásilo Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR s názvem Šablony. Celkem
506 tisíc korun budeme postupně čerpat v průběhu dvou let. A jsme rádi, že projekt umožňuje
směřovat finance také do personálního posílení
v podobě chůvy k dvouletým dětem, kterých zde
máme opravdu hodně. Investujeme také do dalšího vzdělávání učitelek a pořádáme i semináře pro rodiče zaměřené především na přechod dětí z mateřské do základní školy. Je
o ně velký zájem. Zatím jsme realizovali semináře Školní zralost dítěte, Desatero dítěte předškolního věku aneb Vše, co by měl rodič
vědět a znát o svém dítěti; dále Odklad školní docházky není vždy
cestou k úspěšnému zahájení školní docházky, Spolupráce rodiny,
školy a pedagogicko-psychologické poradny, Specifické poruchy
učení (základní informace pro rodiče) a Dítě nadané a mimořádně
nadané. Přednášela Lenka Polášková, která je lektorem dalšího
vzdělávání pro dospělé a také ředitelkou mateřské školy.“
Projektů, které po celý rok tyto mateřské školy pořádají, je více.
Každá mateřinka organizuje své akce ke dnům matek, otců i dětí,
vánoční besídky, výlety na nejrůznější místa, aktivně se zapojuje
do všech počinů vítkovického obvodu, od stavění májky přes Petropavlovskou pouť, dětský den až po mikulášskou nadílku a tak
dále. Každoročně mají děti ve všech školkách možnost se účastnit
i plaveckého kurzu Žabička v bazénu ve Fryčovicích. A to stále není
vše… „Už po několik let máme tradici, že každá školka uspořádá
jednu akci v roce pro všechny čtyři naše školky. A tak MŠ Prokopa
Velikého připravuje na podzim oblíbená Vítkovická světýlka, kdy
děti s rodiči vyrážejí do ulic s lampiony. MŠ Erbenova organizuje
sportovní den, MŠ Obránců míru Den Země v parku Jožky Jabůrkové a MŠ Kořenského má na starosti soutěž ve zpěvu s názvem
Vítkovický skřivánek. Jsou to úžasné akce. Školní rok pak pravidelně zakončujeme společným výletem do Hlučína, kde je velké hřiště
s hracími prvky, novou malou zoologickou zahradou. Jezdíme sem
moc rádi,“ doplňuje Jana Smutná.
V průběhu roku spolupracují vítkovické mateřinky i s místními seniory, společně připravovali například letošní velmi vydařený velikonoční jarmark, scházejí se před Vánocemi a tak dále. Každá
mateřinka má také své zájmové kroužky, do nichž může rodič své
dítě přihlásit. Jde například o hru na zobcovou flétnu, angličtinu
pro nejmenší, sportovní kroužek, sbor Sedmihlásek nebo metodu
dobrého startu. „Posledně zmíněný kroužek preferuji nejvíce, je
ve všech školkách. Pomáhá předškolákům zapojit najednou více
smyslů, zvládnout více činností. Metoda vznikla při léčení po traumatech po první světové válce. Dětem v mateřské škole by měla
napomáhat v nácviku čtení a psaní, působí i jako prevence ke
vzniku specifických poruch učení. Na prvním stupni ji používají na
odstranění poruch učení. Doporučuje a provádí ji také každá pedagogicko-psychologická poradna. Je to výborná věc.“
A jak jsou na tom vítkovické mateřinky s naplněností? „Už v uplynulých letech jsme každý rok měli kapacity zcela zaplněny. A letos,
kdy rodiče poprvé měli ze zákona povinnost zapsat dítě předškolního věku do mateřské školy, a školky musely předškoláky přijmout
přednostně, tomu není jinak. Máme opět plno ve všech čtyřech objektech,“ uzavírá povídání ředitelka Jana Smutná.
Lenka Hatlapatková
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Ze života našich škol

Na co děti myslí po probuzení?
Známe odpověď!
Dětí z Mateřské školy Prokopa Velikého, ze tříd Myšek i Kočiček,
jsme se před prázdninami zeptali, na co myslí ráno po probuzení…
Matěj, 5 let: Těším se, že poletíme na dovolenou letadlem.
A taky se těším na kamarády do školky, nejvíce na Adámka. Hrajeme si nahoře v domečku.
Sebastiánek, 5 let: Na dinosaury v Dinoparku. Už jsem tam byl
s mamkou a taťkou a půjdu tam zase. A taky se těším do zoo, mám
rád zvířatka, nejvíce leva (pozn. red.: lva ).
Adámek, 7 let: Myslím na školu, půjdu tam po prázdninách.
A taky se ráno těším na auta, která máme ve školce, a na stavebnice. A o prázdninách poletím i letadlem do Egypta.
Kristiánek, 5 let: Těším se, že půjdu domů dneska po obědě.
Přijde pro mě babička s dědečkem.
Verunka, 4 roky: Na prázdniny. Už jsem byla v bazéně, ale neumím plavat. Plavu jen ve školce, to mi jde. A ráda si hraju ve školce
v kuchyňce, vařím třeba dort.
Nelinka, 4 roky: Nejvíce na farmu s koníčky, kterou máme ve
školce. Už jsem jezdila i na doopravdickém koníčkovi, když byl svátek dětí. A byl tam i skákací hrad a trampolína. A těším se, že půjdu
s maminkou ke studánce.

Maruška, 5 let: Myslím na školu a do školky se těším nejvíc na
vláčky a na panenky. A taky se nemůžu dočkat, až půjdu stanovat
s babičkou a dědečkem.
Kristiánek, 5 let: Nejvíce asi na prázdniny, na koupání. Ale i na
Adámka ze školky, to je můj největší kamarád. Hrajeme si nahoře
s hračkami, jsou tam koníčci.
Nina, 4 roky: Chodím ráda do školky, nejraději si hraji v kuchyňce a nahoře v domečku. Ráno se nejvíce těším, že jdu po obědě
domů.
Michálek, 6 let: Myslím na školku a na školu. Ve školce si nejraději hraji s legem, které je jako malé lego a zároveň jako velké
duplo. A pak s takovými korálky, to je taky stavebnice. A těším se
i na vodácký tábor a k moři.
Jiřík, 6 let: Těším se každé ráno do školky. Líbí se mi, že si
tady hodně hrajeme. A nemůžu se dočkat, až pojedu s maminkou
a tatínkem do Španělska.
Verunka, 6 let: Myslím na kamarády, nejvíce na Nelinku. Hrajeme si spolu s panenkami nahoře v domečku. A těším se i na prázdniny.
- hal -

V našich školkách se mrňousci nenudí…

Foto na dvoustraně: archiv, Lenka Hatlapatková
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Vítkovice prosperující

Pekařina se musí dělat srdcem

Z malé pekárny na rohu ulic Jeremenkova a Prokopa Velikého se
téměř nepřetržitě line vůně čerstvého pečiva. Pekař přichází každé odpoledne, aby během noci, společně
se svými spolupracovníky, připravil
a upekl pečivo na další den. Teplé
rohlíky přímo z pece zde můžete
koupit ráno, v poledne, ale i odpoledne, stejně tak zde prodávají denně čerstvé koláče, celozrnné bulky,
grahamové nebo sójové rohlíky,
hamburgerové housky, různé ochucené rohlíky, záviny a další dobroty.
A co teprve chleby? Koupit si můžete klasický kmínový nebo cibulový na chalupu ke špekáčkům,
žitný chleba s drcenou pohankou,
sezamem, lnem a výborně ochucený, nadýchaný chléb ze špaldové mouky s přídavkem rozemletých
vinných jadérek, slunečnicový, maďarský, zrníčko chlebíček bez
mouky anebo naopak sedlácký bez zrníček a bez příměsí, u něhož
hlavní roli hraje domácí sádlo, je nadýchaný a dlouho vydrží. A pokud si připlatíte a koupíte speciální ořechový chléb, uděláte dobře,
v jednom pecnu je 50 až 60 g vlašských ořechů! Prostě poctivé
domácí pečivo, každý den čerstvé. A to je i mottem majitelů této pekárny pana Miroslava Bárty a jeho ženy Naděždy Jedlovcové. „Pekárnu jsme převzali v dubnu 1996 od mých sousedů Otiskových. Ti
provozovnu postavili a uvedli do provozu společně se svými společníky Šoupalovými v roce 1991. Byla to první soukromá pekárna v Ostravě. Otiskovi se posléze odpojili, založili svou pekárnu,
a Šoupalovi se po pár letech rozhodli pekárnu prodat. A protože
jsem tuto firmu velmi dobře znal z doby, kdy jsem pomáhal s její
stavbou i s montáží jejího vybavení a technologiemi, rozhodl jsem
se navzdory tomu, že nejsem pekař, firmu koupit. A nelituji,“ vzpomíná Miroslav Bárta. „Začátky byly těžké, ale na druhé straně nebyl
čas o ničem přemýšlet. Společnost Vítkovice měla v té době téměř
20 tisíc zaměstnanců a kousek od nás bylo na náměstí Jiřího z Poděbrad autobusové nádraží. Měli jsme devatenáct zaměstnanců
a nestíhali jsme péct. S úbytkem zaměstnanců v této velké strojírenské firmě ubývalo i nám zákazníků, a když se pak zavřelo i autobusové nádraží, pocítili jsme i toto na tržbách. Nicméně jsme se
rozhodli zůstat u toho, co umíme – vyrábět kvalitní a hlavně vždy
čerstvé produkty a vyplatilo se nám to. Nikdy nepečeme ani chleby den dopředu, veškeré pečivo, které rozvážíme hotelům, firmám,
školám, zoologické zahradě nebo prodáváme na pultu naší prodejny, je upečeno v ten den, kdy se dostává k zákazníkovi. Neděláme
ani pečivo do rozpékacích pecí, které se zmrazuje a pak se rozpéká

třeba v supermarketech nebo velkých pekárnách,“ dodává pan Bárta.
Dnes má tato vítkovická pekárna
osm zaměstnanců, ale stále přijímá
další. „Jsme malý provoz a většinu
práce dělají pekaři i pomocníci ručně, což je samozřejmě náročné. Navíc tím, že potřebujeme mít pečivo
v pět ráno čerstvě napečené, chodí
naši zaměstnanci do práce okolo
třetí odpoledne a pracuji minimálně
dvanáct hodin, někdy méně, někdy
i více, podle potřeby. A to vždy dva
dny a dva dny mají volno. Každý
den se zde zpracuje až 800 kg těsta
a vyrobí se desítky druhů pečiva,“
popisuje pracovní náplň zdejších
zaměstnanců paní Naděžda a pokračuje: „Pokud by se objevil pekař,
který by byl vyučený, nebo alespoň zaučený, tak si myslím, že ho
dokážeme platově ocenit. A samozřejmě i pomocníka pekaře, který
nemusí být ani zaučen, zaučíme ho. K tomu nabízíme stravenky,
pitný režim a další firemní benefity. Pro nás je podstatné, aby ten
člověk měl o tu práci zájem a chtěl pracovat. Měla by ho tato profese bavit, mít k ní vztah. Pekařina se musí dělat srdcem. Navíc je
zde velmi úzký kolektiv, v podstatě zde panuje rodinná atmosféra,
což je taky moc fajn. Mít kvalitní zaměstnance je základ a my jsme
vděčni za každého skvělého člověka. I díky nim tato pekárna prosperuje. Zájem o naše pečivo je velký a hlásí se nám další a další
odběratelé, ale abychom uspokojili jejich potřeby, nutně potřebujeme další kvalitní pracovníky do našeho týmu.“
Prodejna, která je součástí této pekárny, je denně otevřena od
5 do 21 hodin, v sobotu od 5 do 10 hodin a jen v neděli je zde zavřeno. A už sedm let se můžete se speciálními výrobky této pekárny setkat i na farmářských trzích u Futura. „Tím, že jsme se zaměřili
na kvalitu, ne kvantitu, jsme schopni péct i speciální druhy pečiva,
od různých špaldových a žitných chlebů přes celozrnné bulky až
po kvalitní grahamové pečivo, v němž člověk na první pohled vidí
rozemletá celá zrna. Některé tyto speciální druhy pečiva jsou dražší, protože obsahují kvalitní přísady, jsou vždy čerstvé a bez přidaných zlepšovadel nebo ochucovadel. Kdo však má rád kvalitu,
rád si připlatí. Samozřejmě nabízíme i čerstvé klasické bílé pečivo,
kmínový chleba a podobně za standardní ceny. Respektujeme, že
někteří lidé se drží tradice a nevyhledávají novinky. V naší široké
nabídce si asi vybere každý,“ uzavírá povídání o této takřka rodinné
vítkovické pekárně paní Jedlovcová.
Lenka Hatlapatková
Foto: archiv



Ve Vítkovicích řádil vichr
Vítkovicemi se ve čtvrtek 10. srpna v časných ranních hodinách přehnaly silné poryvy větru, které v jižní části parku Jožky
Jabůrkové zlomily břízu o obvodu kmene
158 cm.
„Vítr zlomil kmen břízy ve výšce zhruba
metr nad zemí. Ve chvíli, kdy se to stalo,
byl park Jožky Jabůrkové ještě uzavřen, tudíž se v něm nikdo nepohyboval,“ informuje
Svatava Köhlerová, vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytového. „Protože šlo o následky živlu, zlomený strom
jsme téměř okamžitě, ještě v dopoledních
hodinách, řádně zlikvidovali vlastními silami
a obratem jsme podali písemné oznámení
o odstranění dřeviny dotčenému orgánu,
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Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany
ŽP, oddělení ochrany přírody, půdy a lesa.
Bříza pravděpodobně neodolala silnému
větru kvůli špatnému zdravotnímu stavu
a v takových případech se náhradní výsadba neurčuje,“ pokračuje Svatava Köhlerová a dodává, že v ranních hodinách téhož
dne s kolegyní mapovala škody, které vichr
způsobil na celém území Vítkovic. „Na soukromém, ale veřejně přístupném pozemku
poblíž autobusové zastávky v ulici Rudné
u Penny Marketu, ve směru na Zábřeh, zlomil ovocný strom. Vlastník pozemku tuto
situaci okamžitě řešil přivoláním HZS MSK,
hasiči strom pokáceli a odstranili, aby předešli možnému poškození zdraví a života

osob nebo zvířat. Jiné fatální následky ranní
vichr v naší městské části nenapáchal, kromě několika polámaných větví, které byly
v průběhu týdne odstraněny.“
- red -
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Střípky vítkovické historie
V této nové rubrice se budeme věnovat dávné i poměrně čerstvé historii Vítkovic, které si letos
připomínají 660 let od první zmínky o obci.

Nejstarší zmínka o obci Vítkovice pochází z roku 1357
Kdysi nevelká vesnička ležící poblíž Moravské Ostravy, později
jedna z nejprůmyslovějších lokalit v Rakousku-Uhersku, povýšena roku 1908 na město. Tím vším v průběhu takřka sedmi století
svých dějin byly a jsou Vítkovice. Nejstarší zmínka o obci pochází
z roku 1357, kdy byla v držení bratří Petra a Jana z Paskova. Její
původní název se dochoval v podobě Witchendorf. Roku 1437 byly
Vítkovice součásti hukvaldského panství. V roce 1794 zde žilo 157
obyvatel. Vše se změnilo roku 1828, kdy bylo na doporučení vídeňského profesora F. X. Riepla olomouckým arcibiskupem arcivévodou Rudolfem Habsburským rozhodnuto vystavět ve Vítkovicích
samostatný hutní podnik s vlastní výrobou železa. Od roku 1830
se ve Vítkovicích vyrábělo pomocí kamenného uhlí kujné železo.
Skutečný rozmach Rudolfovy hutě, jak byl závod pojmenován, nastal až v roce 1843, kdy závod získal nový majitel Salomon Meyer,
svobodný pán Rothschild. Do Vítkovic byla poté poslána řada hutních odborníků, kteří postupně vybudovali jeden z nejmodernějších
železářských podniků v tehdejší Evropě. Železárny rozhodujícím
způsobem ovlivňovaly veškeré dění ve Vítkovicích a určovaly jejich
osudy. Provozy železáren poskytovaly tisíce nových pracovních
příležitostí a radikálně se tím změnil vzhled samotných Vítkovic.
Mnoho dělníků postupně ve Vítkovicích nacházelo i své bydliště
a obec se rychle rozrůstala. V roce 1910 měla obec 23 tis. oby-

vatel. Docházelo k postupné výstavbě obytných a účelových závodních budov. V roce 1843 byla vybudována první škola a v roce
1853 první závodní nemocnice. V roce 1876 se novým ředitelem
vítkovických hutí stal mladý metalurg Paul Kupelwieser, který je
označován za tvůrce moderních Vítkovic. Prosazoval řadu pracovních a sociálních reforem včetně rozsáhlé bytové a občanské výstavby – moderní sídliště s vysokým standardem komfortu. Novou
podobu Vítkovic utvářela řada domácích i vídeňských architektů,
např. Hans Ulrich. Velká pozornost byla věnována vysazování parkové zeleně. Jednotícím prvkem novostaveb se stalo režné neomítané zdivo.
Tato velmi stručná historie Vítkovic má nám všem připomenout,
že letos uplynulo 660 let od nejstarší zmínky o Vítkovicích a zároveň radnice městského obvodu má již krásných 115 let. Městský
obvod na připomínku tohoto výročí připravuje na podzim řadu zajímavých akcí – soubor komentovaných procházek, přednášky a besedy s historiky, výstavu dobových obrázků a fotografií, pravidelné
články o historii ve zpravodaji a mnoho dalších. Bližší informace
a termíny akcí budou uveřejněny v příštím čísle zpravodaje a na
webových stránkách obvodu www.vitkovice.ostrava.cz.
Romana Filipová, kulturní referent
Foto: archiv



Triatlon jako celoživotní vášeň
Petr Soukup, profesionální fyzioterapeut se šestiletou praxí a certifikovaný trenér se širokým polem působnosti, se specializací na vytrvalostní sporty (triatlon, běh,
cyklistika, plavání, běžky), je sám již třináct
let aktivním elitním triatlonistou, registrovaným v cyklistickém klubu
YOGI racing team Ostrava.
„Triatlon je mou srdeční záležitostí. Běhám a jezdím na
kole už od útlého věku, později jsem přidal i plavání. Bylo
jen otázkou času, kdy všechny
tyto tři sporty spojím a začnu se
věnovat triatlonu,“ říká jeden
z deseti oceněných vítkovických sportovců, třicetiletý Petr
Soukup. Ten i navzdory tomu,
že se o triatlon v jeho okolí nikdo nezajímal, začal trénovat
na první triatlonové závody
už v roce 2004. A věnoval se
tomuto sportu opravdu intenzivně nejen na trénincích,
ale i ve škole. V roce 2015
ukončil magisterské studium
na Fakultě tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy
(FTVS UK), specializace triatlon, a nyní studuje již druhým rokem doktorské studium Kinanthropologie na stejné
fakultě.
„Postupem času se triatlon, společně
s mou rodinou, stal tím nejdůležitějším
v mém životě. Je to má práce, koníček,
relax, seberealizace. Trénuji šest dní v týdnu, celkem asi 20 až 25 hodin. A pokračuji
i v postgraduálnín doktorském studiu na
FTVS UK. Pokud opravdu chcete a máte

kvalitní zázemí, nic není problém,“ pokračuje úspěšný triatlonista, který se může
pochlubit mnoha mezinárodními úspěchy.
Hned v prvním roce svého působení v triatlonu, v roce 2004, vybojoval v juniorské kategorii v terénním triatlonu 1. místo na mist-

rovství Evropy a 2. místo na mistrovství světa, o dva roky později v juniorské kategorii
získal 8. místo na mistrovství světa v duatlonu a v roce 2009 1. místo na mistrovství
Evropy v dlouhém triatlonu. V roce 2010 se
na mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu
umístil na 10. místě a na mistrovství světa
na 17. místě. V roce 2015 vybojoval v kategorii elite 9. místo Ironman Podersdorf
(Rakousko) a o rok později v kategorii

25 až 29 let získal stříbrnou medaili Ironman Lanzarote (Kanárské ostrovy). Letos
absolvoval tento úspěšný vítkovický atlet
také Ironman World Championship, který
se uskutečnil na Havaji. „Toužil jsem samozřejmě po vítězství, ale měl jsem defekt
a nedosáhl na vytouženou
medaili. I navzdory nepřízni
osudu jsem ale závod dokončil. Teď už jsem se přehoupl
do kategorie 30–34 let, stále
však je mým snem a hlavním
cílem zlatá medaile z mistrovství světa Ironman na Havaji.“
A našlápnuto má Petr Soukup
dobře, v nominačním závodě
Ironman Lanzarote jsem obsadil 3. místo.
A jaký jiný sport ještě tohoto úspěšného atleta baví natolik, že by se mu byl třeba
v budoucnu ochoten věnovat
alespoň částečně tak jako triatlonu? „Popravdě, triatlon je
mou celoživotní vášní. Pokud
bych nemohl dělat triatlon, určitě bych si vybral nějaký jiný
vytrvalostní typ sportu. Orientační běh nebo běžky. Z kolektivních sportů mám rád rugby,“ dodává.
A sport Petra Soukupa provází i ve volném
čase. „Když neplavu, nejezdím na kole
nebo neběhám, rád využívám volný čas
aktivně s přítelkyní. Lezeme po skalách,
procházíme se po horách nebo lyžujeme či
běžkujeme. Samozřejmě jako každý člověk
miluji i spánek, kterého není nikdy dost, rád
čtu dobré knihy a koukám se na kvalitní filmy.“
Lenka Hatlapatková
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Sluníčko bez hranic
V Domově Sluníčko patřilo k pestrému
létu – plnému zahradních party, posezení
pod pergolou a pánských jízd do nezná-

ma – jedinečné vystoupení souborů v rámci jubilejního dvacátého ročníku Folkloru

bez hranic. Stalo se již dobrou tradicí, že
pro naše seniory je vždy připraveno něco
speciálního. Nejinak tomu bylo i letos, kdy
15. srpna všechny rozezpíval a téměř roztančil folklorní soubor z Prahy. Do země
vzdálené nás pak přeneslo taneční vystoupení souboru z Kostariky plné rozevlátých
sukní exotických krasavic a bělostných
úsměvů ohnivých mladých mužů. Odměnou vystupujícím byl potlesk a usměvavé
tváře všech přítomných. Originální dárky
pro štěstí z našich zájmových ateliérů pak
u účinkujících sklidily veliký úspěch a vyvolaly i slzy dojetí.
Pavla Sýkorová, Domov Sluníčko
Foto: archiv Domova Sluníčko

Pestrobarevná Magnolie

Léto se blíží ke konci a v Domově Magnolie
mají opět na co vzpomínat. Jedním z nezapomenutelných okamžiků tohoto léta určitě
bude vybudování nové voliéry pro andulky,

Vaše zdraví
Recyklace v nemocnici

V roce 2016 odevzdala Vítkovická nemocnice k recyklaci 45 vysloužilých televizorů, 59 monitorů a 2 730 kilogramů drobných elektrospotřebičů. Ekologické zpraco-

vání se uskutečnilo ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektrických zařízení
i jejich recyklací. Nemocnici se tak podařilo
uspořit 81 MWh elektřiny, 5 015 litrů ropy,
335 m3 vody a 2 tuny primárních surovin.
Navíc pomohla snížit emise skleníkových
plynů o 16 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 68 tun. Ekologický dopad
třídění elektrospotřebičů přitom není nijak
malý. V uvedeném množství ušetřené vody
by se například mohlo osprchovat 4 496 pacientů nemocnice. Úspora 5 tisíc litrů ropy
se pak například rovná spotřebě potřebné k ujetí úctyhodných 59 tisíc kilometrů
v nemocniční sanitce a ušetřených 81 MWh
elektřiny by postačilo na plný provoz celé
Vítkovické nemocnice na deset dní. - mil -
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korely a rosely pestré, na jejichž přítomnost
radostně reagují jak klienti, tak i jejich rodiny. Svým zpěvem, hvízdáním a štěbetáním
pestrobarevní ptáci vdechli celé zahradě
a jejímu okolí nový život. Další milou vzpomínkou bude čas strávený společně venku
při grilování na zahradě, mazlení se s morčátky nebo krmení kozy. Letošní slunné počasí ocenili především ti, kteří se v zimě ven
nedostanou kvůli své nemoci, a tak nás alespoň nyní odměnili spokojenými úsměvy na
svých tvářích. Domov Magnolie chystá pro
své klienty a jejich blízké ještě jeden celodenní zážitek, a tím je výlet do Zoo Ostrava
v doprovodu rodin a blízkých příbuzných.
Pokud tedy zahlédnete v zoo 21. září sym-

paticky vyhlížející skupinku postarších lidí,
vězte, že je s největší pravděpodobností
z Vítkovic.
Andrea Heczko Gibejová,
ředitelka Domova Magnolie

Pečovatelská služba ve Vítkovicích

Posláním pečovatelské služby městského
obvodu Vítkovice je umožnit osobám v nepříznivé životní a zdravotní situaci setrvat
co nejdéle ve svém přirozeném, domácím
prostředí. Je určena osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Jde o terénní službu, která je poskytována v domácnostech klientů na základě
jejich aktuálních potřeb. Cílem je udržet klienta v jeho přirozeném prostředí, poskytovat mu přiměřenou podporu a pomoc, která
povede k jeho soběstačnosti, motivovat
klienta k samostatné činnosti, která povede
k zachování schopnosti pečovat o vlastní
osobu a domácnost.

K zásadám pečovatelské služby patří
možnost volby služeb, partnerský a individuální přístup, diskrétnost, serióznost
a spolehlivost, empatie, odbornost, dostupnost a respektování názorové orientace.

Základní činnosti zahrnují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Podrobný ceník za poskytované služby je
zveřejněn na www.vitkovice.ostrava.cz.
Kontakt:
Danuška Báliková, vedoucí odboru sociálních věcí, Zengrova 14, Ostrava-Vítkovice, tel. č.: 599 453 227, e-mail: dbalikova@
vitkovice.ostrava.cz.
Věra Lauerová, koordinátorka pečovatelské služby, Ocelářská 16, Ostrava-Vítkovice, tel. č.: 596 614 489, mobil: 725 877 579,
e-mail: lauerova@centrum.cz. Provozní
doba: po – pá 6.30 až 15 hodin.

9 / 2017

Hendikepovaní atleti slaví úspěchy

Na podzim roku 2016 byl nadšenci atletiky, Jaroslavem Klimešem a Lukášem Urbancem, založen atletický klub hendikepovaných s názvem Atletika Ostrava ZTP (AOZTP). Oba hledali pro
sebe – vozíčkáře – uplatnění ve sportu, který jim pomáhá vhodně
zaplnit volné chvíle. Ani jeden z nich však netušil, že během pouhých osmi měsíců bude mít klub nejen profesionální trenéry, ale
i 15 sportovců, kteří budou závodit a cestovat po celé Evropě.
AOZTP sdružuje sportovce, pro něž hendikep není překážkou
v tom, aby mohli trénovat, závodit, reprezentovat a dále se rozvíjet
v různých sportovních odvětvích.
„Pod záštitou SSK Vítkovice se hendikepovaní sportovci po celý
rok scházejí a trénují ve skvělém, pro ně ideálním, bezbariérovém
prostředí,“ vysvětluje Martina Urbancová, PR manažerka AOZTP.
„Pravidelně se účastní různých závodů nejen v České republice,
ale také v zahraničí a klub rovněž pořádá vlastní atletické mítinky.
S pomocí trenérů a asistentů atleti soutěží v různých kategoriích
a disciplínách, vše s ohledem na možnosti jednotlivců.“ Kromě
úspěchů ze závodů v České republice získávají sportovci AOZTP
cenná umístění i ve světě. Mezi poslední trofeje patří: 9. místo MS
Londýn 2017, Vojtěch Konečný, hod diskem (kat. F52); 3. místo
Zlatá tretra Ostrava 2017, Lukáš Urbanec, hod oštěpem (kat. F52);
3. místo Zlatá tretra Ostrava 2017, Vojtěch Konečný, vrh koulí (kat.

F52); 2. místo GP Berlín 2017, Jaroslav Klimeš, hod oštěpem;
3. místo GP Berlín 2017, Jaroslav Klimeš, vrh koulí (kat. F56);
3. místo GP Berlín 2017, Vojtěch Konečný, vrh koulí (kat. F52);
3. místo GP Berlín 2017, Roman Telička, hod oštěpem (kat.
F57); 3. místo GP Dubaj, březen 2017, Jaroslav Klimeš, vrh koulí
a 3. místo GP Paříž, květen 2017, Lukáš Urbanec, hod oštěpem.
„Velkým úspěchem a výzvou byla nabídka SSK Vítkovice uspořádat v rámci Zlaté tretry 2017 náš vlastní závod
hendikepovaných atletů. Tento prestižní mítink byl pro vedení AOZTP dalším impulzem posílit klub a vytvořit v Ostravě atraktivní soutěž pro hendikepované sportovce. A to vše
se podařilo. Do Ostravy dorazili úspěšní čeští reprezentanti
v paraatletice, kteří si soutěž pochvalovali. Navíc sportovci AOZTP
získali pro svůj oddíl dokonce dvě bronzové medaile,“ pokračuje
Martina Urbancová. „V letošním roce plánuje klub uspořádat ještě jedny závody v Ostravě a zahájit tak přípravu na další sezonu,
sportovce ale čekají také mítinky v zahraničí a především příprava
na mistrovství Evropy 2018.“ A předseda oddílu Lukáš Urbanec
dodává: „Věříme, že se nám podaří vybudovat širokou základnu
atletů, kteří budou
mít chuť trénovat,
pracovat na sobě,
soutěžit, poměřovat
síly a hlavně reprezentovat nejen svůj
mateřský oddíl, ale
třeba také Českou
republiku.
Jsme
připraveni přijmout
mezi sebe všechny hendikepované
sportovce bez rozdílu postižení a věku,
poradit jim, asistovat
a pomáhat najít své
místo na závodních
kolbištích.“
Více informací na
www.aoztp.cz.

Moderní gymnastika je ryze ženský, krásný sport
Moderní gymnastika jako ryze ženský
sport představuje především soulad pohybu s hudbou a vysoký stupeň koordinace
těla s náčiním. K němu patří švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. Máte-li doma čtyřaž šestiletou holčičku, která má pohyb ráda

a chtěla by být moderní gymnastkou, dejte
o sobě vědet.
Současný klub moderní gymnastiky pracuje při SSK Vítkovice od roku 1992. Počet

členek se pohybuje mezi 40 až 50, z toho
závodní složku tvoří 20 až 25 děvčat. Závodnice se účastní celé řady národních
i mezinárodních závodů, a to jak v soutěžích jednotlivkyň, tak i společných skladeb.
„Z jarních soutěží jednotlivkyň přivezla
děvčata hned několik
medailových umístění
a deset se jich probojovalo na oblastních
přeborech v jednotlivých kategoriích na
mistrovství republiky,“
popisuje úspěchy vítkovických moderních
gymnastek trenérka a
vedoucí klubu Hana
Kyšková Nadkanská
a pokračuje: „K nejlepším výsledkům na
mistrovství republiky
patří 5. místo Andrey
Kozové a dvě finálová umístění se stuhou
a míčem na mistrovství republiky seniorek
v mistrovské třídě. V pohárových závodech
pak vybojovala 1. místo Nikol Pavlovská
v závodě Veselská panenka, 2. místo Anetka

Lůzarová a 3. místo Bára Kaliská v kategorii
nadějí mladších v závodě Přerovská stuha.
A medailová umístění získaly naše závodnice i na mezinárodním závodě Ostravský
pohár, který každoročně organizuje právě
náš klub. Celkem šest medailí – dvě stříbrné
a čtyři bronzové – vybojovaly Nikol Pavlovská a Andrea Kozová (seniorky A a B), Táňa
Krištofová (naděje mladší), Ema Švančarová a Viktorie Straková (obě kadetky starší)
a Ema Šobáňová v nadějích mladších. Závěr sezony pak patřil olympiádě mládeže,
která se konala v posledním červnovém
týdnu v Brně. Náš kraj reprezentovalo za
moderní gymnastiku čtyřčlenné družstvo,
z toho tři závodnice – Táňa Krištofová, Aneta Lůzarová a Lucie Kozová – byly z našeho
klubu,“ dodává Hana Kyšková Nadkanská.
V srpnu se vítkovické moderní gymnastky
účastnily letního soustředění v Kunčicích pod
Ondřejníkem, kde se připravovaly na podzimní sezonu společných skladeb a soutěže
dvojic a trojic. V klubu již nyní připravují jednu společnou skladbu nadějí mladších a čtyři
dvojice a trojice. Bližší informace naleznete
na www.mg-sskvitkovice.cz.
Text na straně: Lenka Hatlapatková
Foto: archiv
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Už brzy dozpívám

Městský obvod Vítkovice ve spolupráci s vítkovickou knihovnou zve diváky na
divadelní představení Už brzy dozpívám
aneb Narozeninový manifest dvou princezen, které se
bude konat ve
čtvrtek 21. září
od 15.30 hodin
v
prostorách
knihovny v ulici Kutuzovově
č. 14. Herečky
Eliška Fejková
a Dominika Orlíková, působící v souboru Z Divadla Ostrava při ZUŠ
Edvarda Rundu, vystoupí v krátkém 60minutovém představení, jež je velmi odvážné, výjimečné, plné humoru a doplněné
o interaktivní dílnu s diváky. Autorkou
a režisérkou v jedné osobě je Tereza Agelová, studentka JAMU, kterou diváci mohou
znát například z představení Hrdý Budžes.
Představení je vhodné zejména pro mládež, rodiče dospívajících dětí a dospěláky.
Přístupné je od 15 let na vlastní nebezpečí.
Vstup zdarma.
Romana Filipová, kulturní referentka

Komentované
procházky pokračují

Po prázdninách opět pokračujeme
v oblíbených komentovaných procházkách
po Vítkovicích. Každý měsíc si společně
s Lenkou Kocierzovou prohlédneme zajímavé části městského obvodu – školy,
školky, radnici, kostel a mnoho dalších
staveb a zákoutí. Připomeneme si zároveň historii budov a významné osobnosti,
které jsou spojeny s Vítkovicemi. Komentované procházky jsou součástí oslav, jež
připravuje městský obvod k výročí 660 let
od první zmínky o Vítkovicích. Termíny procházek jsou 15. září, 13. října, 3. listopadu
a 13. prosince. Sraz vždy v 15 hodin před
budovou radnice městského obvodu Vítkovice. Vstup zdarma.
- fil -

Otevírací doba každou středu v době od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 16.30 hodin, nebo po předchozí telefonické domluvě.
13. září 16.30 až 18 hodin – slavnostní vernisáž k výstavě fotografií Z cest aneb Krásy
Čech Jany Molnárové spojená s koncertem skupiny Žalozpěv – akustická hudba
z Vysočiny. Výstava potrvá do konce října.
14. září 14 až 16 hodin – klub seniorů – vzpomínky na zájezd do Krakova, promítání DVD
15. září 15 až 17 hodin – komentovaná procházka s Lenkou Kocierzovou – školská zařízení a Vítkovice. Sraz v 15 hodin před vítkovickou radnicí.
21. září 15.30 hodin – divadelní představení pro mládež a rodiče s názvem Už brzy dozpívám aneb Narozeninový manifest dvou princezen. Představení je přístupné
od 15 let. Místo konání – Knihovna města Ostravy, Kutuzovova 14, Ostrava-Vítkovice.
21. září 14 až 16 hodin – klub seniorů – bowlingový turnaj U Iny (Jeremenkova 15)
27. září Provoz 27. září uzavřen – čerpání dovolené. Dne 28. září státní svátek.
Vstup na všechny akce je zdarma. Změna programu vyhrazena.
Připravujeme: 11. října 16.30 hodin – přednáška Jany Molnárové – Tajemná místa
Čech.
13. října 15 hodin – komentovaná procházka – strojírenství a Vítkovice.
1. listopadu 16.30 hodin – cestopisná přednáška – Petr Hirsch – Jak jsem
ušel 16 000 km dlouhou pěší pouť do Santiaga de Compostela
a do Říma. Místo konání – Knihovna města Ostravy, Kutuzovova 14, Ostrava-Vítkovice.
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

Fotografie a koncert

Ve středu 13. září se v Domě u šraněk,
Jeremenkova 13, uskuteční v 16.30 hodin slavnostní vernisáž k výstavě fotografií
Jany Molnárové. Původním povoláním stře-

doškolská učitelka matematiky, která má
ráda turistiku a cestování po České republice, se zajímá o historii navštívených míst
a záhady či tajemství s místem spojené.
Vernisáž zpestří hodinovým koncertem
skupina Žalozpěv – akustická hudba z Vysočiny. Kapela přijede podpořit výstavu
a autorku samotnou. Na výstavu fotografií
bude 11. října navazovat cestopisná přednáška Jany Molnárové na téma Putování po
tajemných místech Moravy a Slezska. Zájemci jsou na všechny akce srdečně zváni.
Vstup zdarma.
- fil -
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Týden pro Ondráška

Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích
podmínkách. Mobilní hospic Ondrášek
umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu svých
blízkých, doma. Služby jsou pro pacienty
zdarma. Ondrášek ulevuje pacientům a jejich rodinám od potíží, ať už fyzických nebo
psychických, které onemocnění v závěru
života přináší. Pracuje v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou
paliativní péči, a jenž tvoří lékaři, sestry,
sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Ti všichni vyjíždějí ze
základny v Ostravě každý den do terénu.
Pacienti a jejich rodiny mají k dispozici
pohotovostní číslo, na které se dovolají 24
hodin denně. V současné době Ondrášek
spouští také kampaň s názvem DOMA,
jejíž sdělení je jasné: je možné strávit poslední chvíle doma a existují služby, které
v této situaci pomohou. Kampaň se uskuteční od 9. do 15. října. Více informací na
facebookové události DOMA. Týden pro
Mobilní hospic Ondrášek. Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11,
Ostrava-Zábřeh, tel. č.: 725 409 411. Více
informací lze najít na www.mhondrasek.cz
nebo na facebookovém profilu.
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Divadlo Mír, Halasova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
www.divadlomir.cz, www.facebook.com/divadlomir
20. září Červená
(host: Divadlo v Řeznické)
22. září Dva úplně nazí muži (komedie)
24. září Bůh masakru (komedie)

2. října Drahoušku, to chce drink!
(komedie)
10. října Chlap na zabití
Všechna představení začínají v 19 hodin.

Knihovna pro vás
Září v knihovně
DOSPĚLÝM

Zaostřeno na hypermarkety
● Ekologická výstava organizace Nesehnutí vás bude oslovovat od 1. do 29. září.
● Už brzy dozpívám
Odvážné a humorné divadelní představení Terezy Agelové si můžete vychutnat
21. září od 15.30 do 16.30 hodin. Akce je
realizována s finanční podporou Úřadu
městského obvodu Vítkovice.

DĚTEM
Drahoušku, to chce drink!

Nadační fond rozděluje

Bůh masakru

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL, který dlouhodobě podporuje kvalitnější péči
o děti s mentálním nebo fyzickým hendikepem, vzdělávání a volnočasové vyžití
mládeže a pomáhá seniorům k důstojnému
a plnohodnotnému životu, vyhlašuje příjem
žádostí o udělení finanční podpory. Tato výzva je určená organizacím či jednotlivcům,
kteří zašlou zajímavý projekt se zaměřením
na aktivity dětí a seniorů v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních slu-

žeb. Pro získání finanční podpory projektu
realizovaného v Moravskoslezském kraji
v roce 2017 posílejte žádosti do 20. října
2017. Jak zažádat o podporu a další informace, najdete na www.vitkovicesteel.com.
O přidělení finančních příspěvků rozhodne
správní rada Nadačního fondu VÍTKOVICE
STEEL do 15. listopadu 2017. V případě
dotazů použijte e-mail nadacni.fond@vitkovicesteel.com.

Vítkovická knihovna nezahálela ani
o prázdninách a připravila pro děti, které měly bez školy spoustu volného času,
pestrobarevný program. Malí čtenáři si tak
vyzkoušeli malování na chodník, vytvořili
korkové pohlednice i sluníčko z nákresů rukou… (viz snímky) „Věříme, že děti přivítaly
nejednu z akcí, které pro ně byly připraveny,“ říká Kateřina Ševčíková, vedoucí vítkovické pobočky Knihovny města Ostravy.
„Úterky byly ve znamení vyrábění, čtvrtky
patřily čtení na dece a pátky byly pohádkové. Společně jsme si například užili Havajský den při výletu na pobočku na Fifejdách
nebo se vydali na workshop s pohádkou
za Pimprlaty do Divadla loutek Ostrava.

Děti se do knihovny jistě netěšily jen na
akce, ale také na knížky, kamarády, povídání s knihovnicemi, ale obzvlášť rády měly
právě úterky a čtvrtky. V této době se jim
věnoval romský asistent Milan Bindatsch,
který s nimi kromě jiného hrál hry, pomáhal při výtvarných dílnách nebo jim pomáhal s řešením osobních problémů. Letošní
prázdniny již jsou za námi a stala se z nich
jen šňůra vzpomínek. Přejeme dětem, aby
po prázdninách – odpočaté, usměvavé
a plné zážitků a dojmů – byly v novém školním roce úspěšné a spokojené! Těšíme se
na další setkávání při besedách i na zajímavých akcích, které vítkovická knihovna
připravuje.
- red -

Pestrobarevné prázdniny v knihovně

● Ostrava známá i neznámá
Každý měsíc je připravena jedna otázka
k 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. Tentokrát lze odpovědět během půjčování ve dnech 1. až 29. září.
● Prima čtení
Zveme vás ke společnému čtení, a to každý čtvrtek od 14 do 15 hodin (od 7. do
22. září).
● BOOKovka nanovo
Poprázdninové povídání, nastavení nových
pravidel a směřování klubu, to vše se skleničkou originálního míchaného koktejlu.
Kdy? V úterý 5. září od 14.30 do 15.30 hodin.
● BOOKovka: Ozvěny léta
V úterý 12. září, od 14.30 do 15.30 hodin,
vytvoříme náramky a zkrášlíme se tetováním.
● Muzikohraní – Bubnovací kruh pro
školní děti
Hudbou a rytmem k relaxaci. Na akci, která se uskuteční ve středu 20. září od 14 do
15 hodin, je nutné se přihlásit předem.
Projekt je realizován s finanční podporou Úřadu městského obvodu Vítkovice.
● Sovičky: Pozor, červená
Na povídání o dopravních značkách v klubu rodičů s dětmi se můžete těšit ve čtvrtek
21. září od 10 do 11 hodin.
● TÝDEN MOBILITY
Hravá doprava
Celotýdenní vědomostní test zaměřený na
bezpečnost a pravidla silničního provozu
se uskuteční ve dnech 18. až 22. září během půjčování.
● Slalom mezi knihami
Zábavné dopravní odpoledne v knihovně je
naplánováno na úterý 19. září od 14.30 do
15.30 hodin.
● CVÁLÁME OSTRAVOU
Exkurze do Planetária Ostrava
Ve středu 13. září nahlédneme ve 14.30
hodin do nekonečného světa vesmíru. Na
akci je nutné se přihlásit předem.
● Kůň ve znaku
Tvořivé odpoledne se smršťovací fólií je připraveno v úterý 26. září od 14.30 do 15.30
hodin.
Realizováno s finanční podporou statutárního města Ostravy v rámci projektu
Cváláme Ostravou.
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Strážci zákona

Všimněte si!

Šance pro nezaměstnané starší 50 let

Nezisková organizace Rovnovážka zahajuje v říjnu 2017 projekt Dejte práci šanci, který pomůže třiceti dlouhodobě nebo
opakovaně nezaměstnaným lidem starším
padesáti let zlepšit postavení na trhu práce. Projekt nabízí poradenství, motivační
kurzy, počítačové kurzy i rekvalifikace. Více
než polovině účastníků bude zprostředkováno zaměstnání s finanční podporou pro
zaměstnavatele. Aktivity projektu budou
realizovány v Ostravě. Přihlásit se můžete

již nyní. Účast je bezplatná. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost. Více informací o projektu najdete
na stránkách www.rovnovazka.cz. Kontakt:
Klára Tidrichová, tel. č.: +420 736 140 697,
e-mail: rovnovazka@seznam.cz.

informují

Kleště i sprej

V brzkých ranních hodinách 1. srpna
zaregistroval operátor městského kamerového monitorovacího systému nezvyklé
chování dvojice mladíků. Ti se ve Vítkovicích podezřele pohybovali kolem zaparkovaných vozidel. Po příjezdu hlídky městské
policie se mladíci pokusili o útěk. Posléze
bylo zjištěno, že si krátili noc úmyslným poškozováním vozidel a sprejováním v ulicích.
Kromě zaparkovaných vozidel byla barva
nalezena také na vozovce a kontejnerech
komunálního odpadu. K dalšímu opatření si
mladistvé převzala Policie ČR.

Rána pěstí

K události došlo 12. srpna krátce po třetí
hodině ranní v jedné z vítkovických heren.
Mladý muž v zápalu hry udeřil do prosklené obrazovky hracího automatu takovou
silou, že v ní způsobil praskliny o velikosti
40 x 50 cm. Poté z místa utekl. Chvíli nato
jej však strážníci objevili a vzhledem k výši
způsobené škody si 23letého muže převzala k dalšímu šetření Policie ČR.
Michal Maršo, Městská policie Ostrava

Chceš boxovat za Vítkovice?

Do boxerského klubu Boxing Club Vítkovice se mohou hlásit kluci starší 10 let,
kteří mají zájem o tento sport. Klub, který byl založen 20. září 1925 a je nejstarší v České republice, má 23 členů, kteří
trénují v pondělí, ve středu a čtvrtek od
16 hodin v bývalé školce v ulici Břuskově 20 ve Výškovicích. Kontakt: František
Šrubař, tel. č.: 778 217 883, e-mail: franta.
Vlevo vítkovický boxer Dominik Gloser.
srubar@seznam.cz.
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