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Stříbro pro RB SOU
autoopravárenské

Stříbro z prvního ročníku celorepublikové soutěže organizované firmou Ferdus z Chropyně přivezli žáci RB SOU autoopravárenského. Soutěže,
jejímž cílem je zvýšit zájem žáků o technické obory, se zúčastnilo 26 automobilových škol z České
republiky. „Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim hodně úspěchů
v dalším studiu,“ říká ředitel školy Richard Veselský. Více o škole se dozvíte na straně 4.

Foto: archiv školy

Letní dvojboj

Komise sportovní při Radě městského obvodu
Vítkovice zve na letní dvojboj, který se bude konat
v sobotu 23. června v prostorách RIDERA SPORT
v ulici Závodní. Těšit se můžete na plážový volejbal a badminton. Hrát budou tříčlenná družstva.
Pokračování na straně 3

Slet čarodějnic

Těšte se na
Petropavlovskou pouť!

Městský obvod Vítkovice zve na Petropavlovskou pouť, která se bude konat v sobotu 16.
června na náměstí Jiřího z Poděbrad. Po celý
den je připraven bohatý program plný hudby,
zábavy a doprovodných atrakcí – jízda na ponících, výtvarná dílna a lezecká stěna. Tyto atrakce budou pro děti zdarma. Připraveno je také
pestré občerstvení včetně speciálně uvařeného
Petropavlovského piva z vítkovického minipivovaru, pivo je nefiltrované a nepasterizované. Ke
každé pouti patří hlavně kolotoče, k nám přijedou už ve čtvrtek 14. června a děti se mohou
až do neděle těšit na autodrom, velký řetízkový
kolotoč, létající labutě, nafukovací hrad, dětský
vláček a další. Celým programem provází Vojta
Šenkýř a hrát bude kapela Proxima Orchestra.
Těšte se, máte na co! Detailní program naleznete na straně 3.
Romana Filipová, referentka kultury

Bylo nebylo, 30. dubna se slétli čarodějnice
a čarodějové ze všech vítkovických mateřských
škol, aby si změřili své kouzelnické schopnosti
a čáry. Prolétli se na zahradě mezi netopýry, pojídali kouzelné pařátky, míchali lektvary, třídili pavoučky, začarovávali ohnivou kouli, létali na koštěti a plnili spoustu jiných kouzelnických disciplín.
Odměnou pro všechny bylo vydařené čarodějnické dopoledne se spoustou ocenění i úsměvů na
tvářích dětí i dospělých.

Nepřehlédněte
Pozvánka na jednání
zastupitelstva

Zveme občany k účasti na veřejném zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Vítkovice,
které se uskuteční v pondělí
18. června v 15 hodin v obřadní
síni radnice.
Petr Dlabal, starosta
městského obvodu Vítkovice

Zrušení mimořádného zasedání

Mimořádné zasedání zastupitelstva, které bylo svoláno na 26. dubna s jediným bodem programu, jímž
mělo být podání podnětu k vyhlášení bezdoplatkové
zóny, bylo ukončeno bez projednání zmíněného programu. „Byla to výjimečná situace. Nepamatuji si, že by
za mého působení na vítkovické radnici bylo zasedání
zastupitelstva zrušeno bez schválení obsahu. Ale jinou
možnost jsme vzhledem k nedostatečné účasti zastupitelů neměli,“ konstatuje starosta Petr Dlabal.

www.vitkovice.ostrava.cz

Poděkování

Komise kulturní a školská působící při
Radě městského obvodu Vítkovice děkuje Janu Hájkovi a společnosti Concordia
za bezplatné poskytnutí ozdobného věnce, který po celý květen krášlil společně
s tradiční májkou náměstí Jiřího z Poděbrad.
Romana Filipová,
referentka kultury
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Úhrada nájemného za pronajatý pozemek
Úhrady nájemného za pronajatý pozemek jsou na základě řádně uzavřených smluv splatné k 30. červnu daného roku. Včasným
uhrazením nájemného za pronajatý pozemek lze předejít případným smluvním pokutám z prodlení za pozdní úhradu.
Úhradu mohou občané provést bankovním převodem na účet
číslo 19–1649309349/0800, konstantní symbol 558, s uvedením
variabilního symbolu, který zjistí na svých uzavřených smlouvách
nebo přímo u správce na tel. č. 599 453 139.

Poplatek je možné zaplatit také v pokladně městského obvodu
Ostrava-Vítkovice, Mírové náměstí 1, kancelář č. 112. U veškerých
plateb je nutné uvést variabilní symbol. Na úhradu bez variabilních
symbolů nebude brán zřetel. V případě, že termín nebude dodržen,
budeme nuceni pohledávku vymáhat soudní cestou, a tím se nájemcům podstatně zvýší celkové náklady.
Alena Víchová,
referentka odboru financí, rozpočtu a školství

Omezení hluku. A jak je to se sekáním
trávy motorovou sekačkou?
Na začátku léta připomínáme, že na
území statutárního města Ostravy platí od
1. listopadu 2012 Obecně závazná vyhláška (OZV) statutárního města Ostravy
č. 4/2012, jejímž cílem je ochrana veřejného pořádku omezením hluku, a to v přesně
určených časech.
Jedná se o provoz či používání sekaček
na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek, rozbrušovaček, pneumatických kladiv, kompresorů, vrtaček. Za narušování veřejného pořádku je považována
také střelba ze střelných zbraní, které jsou
užívány k rekreačním, sportovním, výcviko-

vým a zájmovým účelům, a to v případě, že
k činnosti dochází v menší vzdálenosti než
500 metrů od nejbližší stavby určené k bydlení. Mezi činnosti, které narušují veřejný
pořádek, je zařazeno také používání zábavní pyrotechniky (mimo dny 31. prosince
a 1. ledna).
Každý občan je povinen zdržet se výše
uvedených činností způsobujících hluk
o nedělích, státních a ostatních svátcích
během celých 24 hodin v průběhu pracovního týdne od pondělí do pátku a také o sobotách v době od 20 do 22 hodin. Zákaz
platí rovněž pro dobu nočního klidu každo-

denně od 22 do 6 hodin. Porušení povinností primárně řeší a oznamuje například
městská policie. Porušení obecně závazné
vyhlášky je možné postihovat podle zvláštních právních předpisů. Fyzickým osobám
může být uložena pokuta do výše 30 tisíc
korun a podnikajícím fyzickým osobám až
do 200 tisíc korun. Výjimku mají podniky
průmyslové a zemědělské výroby, pracovníci údržby komunikací a veřejného prostranství a také pracovníci údržby veřejně
prospěšných zařízení.
Dagmar Sošková

Odstavená vozidla a vraky na území našeho obvodu
Městský obvod Vítkovice musí stejně jako mnohé jiné obce řešit
problémy s neukázněnými řidiči, kteří na místních komunikacích
dlouhodobě odstavují vozidla, popřípadě autovraky. Taková vozi-

dla zabírají parkovací místa, překážejí v zimní i letní údržbě, při čistění komunikací a v neposlední řadě mohou představovat ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu například zúžením průjezdného profilu komunikace. Tyto případy se odbor komunálních
služeb snaží řešit výzvou majiteli k odstranění odstaveného vozidla
či vraku. V krajním případě je však nutné nechat vrak ve spolupráci
se silničním správním úřadem odstranit u provozovatele zařízení
k odstraňování autovraků na náklady posledního vlastníka opuštěného vozidla, který je uveden v registru motorových vozidel. Abychom se vyhnuli těmto scénářům, apeluje úřad na obyvatele, aby
na místních komunikacích a parkovištích neodstavovali vozidla,
jež jsou delší dobu mimo provoz, a aby tak přispěli k lepší čistotě
i vzhledu našeho obvodu.
Michaela Frank Uchočová

Dopravní podnik

informuje

• Do konce listopadu bude v souvislosti
s rekonstrukcí mostu na ulici Rudné platit výluka na linkách č. 31, 45, 57, 62 a 74
a kvůli rekonstrukci mostu přes ulici Místeckou výluka na linkách č. 50 a 73.
• Výluky na linkách č. 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12
a 18 od 8. do 10. června a 22. až 24. června
– práce na trati na ulici 28. října.
•
Ostravská
muzejní noc se
uskuteční 9. června – zpřístupnění
depozitáře
historických vozidel
v areálu dílen
Martinov, zvláštní bezplatná doprava mezi
jednotlivými institucemi.
• Výluka na linkách č. 2 a 7 bude 16.
a 17. června. Příčinou jsou práce na mostu
přes ulici Výškovickou.
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Nový web OZO Ostrava jde vstříc lidem
Přehlednější a s ještě více informacemi zaměřenými přímo na občany. Takové
jsou nové webové stránky společnosti OZO
Ostrava, k jejichž přednostem patří i to, že
oproti předchozím jsou dobře zobrazitelné
také na mobilech a tabletech.
„Hned na hlavní straně je dobře patrné
členění na tři sekce zaměřené na občany,
firmy a na vzdělávání. To jsou tři nejpodstatnější okruhy, na které chceme soustředit pozornost. Ale samozřejmě nechybí ani
základní informace o společnosti, aktuality
nebo sekce zacílená na kariéru,“ přibližuje
Vladimíra Karasová z OZO Ostrava nový
web společnosti s výrazným akcentem
na osvětu a na to, jak správně nakládat
s odpady. „Součástí titulní strany jsou nyní
informace, které bývají na webu OZO Ostrava nejčastěji vyhledávány. Proto jsou tu
například sběrné dvory a vše podstatné o
nich,“ dodává a obrací pozornost k sekci
Pro občany, která je rozdělena na Ostravu
a ostatní obce, s nimiž OZO spolupracuje.

Každá obec totiž má specifické podmínky
nakládání s odpady. „Obyvatelé naší svozové oblasti zde najdou přehledně uvedeny
různé typy odpadu společně s potřebnými
informacemi, jak s nimi nakládat dál. Ostravané se ze sekce Tříděný odpad mohou
dostat až na web města, kde mohou na
mapě separovaného odpadu najít nejbližší
potřebný kontejner ve své blízkosti. Nebo
v sekci Zeleň na našich stránkách bez potíží objeví termín svozu přímo ve svém bydlišti, stačí jednoduše vybrat obvod a případně upřesnit ulici. Podobným způsobem
bude brzy řešeno i vyhledávání přistavení
velkoobjemových kontejnerů,“ pokračuje
Vladimíra Karasová a poznamenává, že na
zdokonalování webových stránek se stále
pracuje. „Proto uvítáme konstruktivní připomínky uživatelů. Lze je odeslat stejně jako
dotazy přímo z formuláře ve spodní části
každé stránky,“ vyzývá ke spolupráci na
vylepšení webu.
- gl -
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Blažený není ten, kdo má, co si přeje, ale ten, kdo si nepřeje, co nemá.
Antisthenés

Slovo starosty
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rád bych se vrátil k tématu mimořádného
zasedání zastupitelstva, jímž mělo být vyhlášení bezdoplatkové zóny ve Vítkovicích,
a to v oblasti ulic Obránců míru, Tavičská,
Zengrova a Erbenova. Zasedání se chtěli zúčastnit i zástupci veřejnosti, a to jak
občané, kteří bydlí v lokalitách původně
vytipovaných bezpečnostní komisí úřadu
k vytvoření bezdoplatkové zóny, tak provozovatelé objektů, jichž by se toto opatření týkalo. Jedna strana byla logicky pro
vyhlášení zóny, druhá proti. Přestože bylo
zasedání zrušeno, nebo právě díky tomu,
jsme měli dostatek času o celé věci, jež je
mimořádně citlivá, diskutovat a upřesnit si,
co by vyhlášení zóny jednotlivým stranám
přineslo.
Hlavním cílem tohoto opatření obecné
povahy je zabránění vzniku či rozšiřování sociálně vyloučených lokalit na území
obcí a měst. Tam, kde je bezdoplatková
zóna vyhlášena, nebudou nově příchozím
vypláceny doplatky na bydlení. Rozhodně
je proto mylné se domnívat, že po vyhlášení bezdoplatkové zóny by se z ní poté,
co nedostanou dávky, vystěhovali sociálně

Letní dvojboj
Pokračování ze strany 1

Bližší informace poskytneme na e-mailu
jan.nedvidek@startin.cz, kde se mohou
zájemci zároveň přihlašovat. Nutné je mít
s sebou boty s bílou podrážkou do tělocvičny a vlastní raketu na badminton. Vstup
zdarma.
- fil -

Výlet do Bělského
lesa

Děti z mateřských škol Prokopa Velikého
a Erbenova jely na výlet do Bělského lesa.
Učily se poznávat stromy, hledaly rozdíly
mezi jehličnatými a listnatými stromy, povídaly si o tom, co patří a co nepatří do lesa,
jak se správně chovat a jak mohou pomáhat lesním zvířátkům. Viděly sojku, veverku, žížaly, žáby a dokonce i malé pulce,
jak se jim daří v lesní tůňce. Prohlédly si
bažanty v bažantnici, lesní školku s malými stromečky, krmelec i krmítka pro ptáky.
Dětem i paním učitelkám se výlet moc líbil
a určitě si ho zase brzo zopakují.
Učitelky z MŠ Obránců míru

slabí občané, kteří tam bydlí. To je omyl.
Lidí, kteří v dané lokalitě už žijí, se tento
krok vůbec nedotkne. Doplatek na bydlení
by neobdrželi jen nově příchozí, kteří by se
chtěli nastěhovat do uvolněných bytů.
Toto opatření je zacíleno zejména na
ubytovny, jichž je ve Vítkovicích šest. Ale
ani jedna z nich není v lokalitě, která měla
být vyhlášena jako bezdoplatková. Což
znamená, že vítkovické ubytovny nezpůsobují potíže, jež by bylo třeba řešit přistoupením ke zmiňovanému kroku.
Na základě jednání s Úřadem práce ČR,
který vyplácí dávky na bydlení, jsme zjistili, že v lokalitě ulic Obránců míru, Tavičská, Zengrova a Erbenova je dostává jen
27 občanů, což je zanedbatelné množství.
Je tedy více než pravděpodobné, že stížnosti na hluk a nepořádek ve zmíněných
ulicích se týkají především shlukujících se
známých a příbuzných zdejších obyvatel,
tedy návštěvníků, kteří v dané oblasti nebydlí a opatření by se jich vůbec netýkalo. Nelze tedy doufat v to, že po vyhlášení
bezdoplatkové zóny by náhle nastal klid
a pořádek a vše se vyřeší. Navíc vyhlášení takové zóny musí schválit Policie ČR,
která například nesouhlasila s vyhlášením
bezdoplatkových zón v okolí nejproblematičtějších ubytoven v Ostravě-Jihu a Mo-

ravské Ostravě
a Přívozu. Prostě neshledala,
že by důvody
k vyhlášení byly
natolik závažné.
A když porovnám
zamýšlené lokality ve zmíněných
dvou obvodech
s vítkovickou problematickou oblastí, myslím, že
by policie nepodpořila ani nás, navíc když
podle statistiky Vítkovice patří k nejbezpečnějším obvodům Ostravy. Vím, že to není
adekvátní argument pro ty, jejichž domov
postupem času obklopilo prostředí plné křiku a odpadků. Ale hluk a nepořádek nejsou
kriminální činy, i když kvalitu života sníží podobným způsobem.
Přestože bezdoplatková zóna zatím ve
Vítkovicích vyhlášena nebyla, není důvod
k beznaději, zvlášť když očekávaný efekt
by v nejbližší době nepřinesla. Já sám beru
možnost vyhlášení této zóny jako jednu
z prvních vlaštovek naznačujících hledání
cest a řešení problému.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Petropavlovská pouť 16. června
9.00 – 10.00 Zahájení 5. ročníku Běhu Vítkovicemi společně s SSK Vítkovice
10.00 – 10.05 Slavnostní zahájení poutě starostou Petrem Dlabalem
10.05 – 10.40 Vystoupení MŠ Vítkovice – Prokopa Velikého, Erbenova, Kořenského
10.40 – 10.55 MŠ EDIN, Ostrava-Vítkovice
10.55 – 11.25 ZŠ Vítkovice, Halasova a Šalounova – družina
11.25 – 11.50 Mažoretky TOM Krokodýl – Ing. Marta Szücsová
11.50 – 12.10 Vojta Šenkýř, zpěv
12.10 – 13.10 Proxima Orchestra, hudební vystoupení
13.10 – 13.25 Vystoupení tanečního klubu ODRA
13.25 – 13.45 ZUŠ Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice
13.45 – 14.45 Proxima Orchestra, hudební vystoupení
14.45 – 15.15 Como-3 Gym – vystoupení mistrů světa v thajském boxu
15.15 – 16.15 Proxima Orchestra, hudební vystoupení
16.15 – 16.35 Vojta Šenkýř, zpěv
16.35 – 17.35 Proxima Orchestra, hudební vystoupení
17.35 – 17.45 Závěrečné ukončení akce moderátorem Vojtěchem Šenkýřem
Doprovodný program:
9.30 – 17.30 Kolotoče – autodrom, dlouhý řetízkový, labutě aj., čtvrtek – neděle
9.30 – 17.30 Veselé tvoření pro děti na náměstí Jiřího z Poděbrad, zdarma
10.00 – 15.00 Jízda na ponících v parku u knihovny u nám. J. z Poděbrad, zdarma
10.00 – 15.00 Lezecká stěna v sadu Jožky Jabůrkové, zdarma
Změna programu vyhrazena.

Den Země

V úterý 24. dubna se v parku Jožky Jabůrkové uskutečnila oslava Dne Země pro děti
vítkovických mateřských škol Prokopa Velikého, Erbenova, Kořenského a Obránců míru.
Tato oslava se proměnila v soutěživé dopoledne plné radosti, zábavy a poučení. Děti
plnily úkoly, o které je požádal skřítek Vítek pro záchranu zvířátek v parku. Osm skupinek se rozeběhlo podle mapy ke stanovištím a řešilo úkoly: děti pomohly šnečkovi najít
a posbírat vajíčka, motýlkovi našly modrý zvoneček, včelka se mohla vykoupat ve žlutém
pylu, berušce upravily zahrádku a tak dále. Akce byla zaměřena ke Dni Země a děti se
hravou formou naučily chovat k přírodě správným způsobem, rozlišovaly pořádek a nepořádek, pochopily význam třídění odpadu, zjistily, co pro lidstvo a zvířata znamená čistota ovzduší atd. Využívaly přitom svých znalostí a vlastní fantazie. Mrňousci si užili krásné sluníčkové dopoledne. Odměnou jim byla spousta zážitků, děkovný dopis a odměna
od skřítka Vítka.
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Ze života našich škol

Škola, v níž se studium prolíná s pořádnou porcí praxe
Vědět už na střední škole, že díky
svým schopnostem mám ihned po
ukončení studia zajištěnou perspektivní
práci, je výhra. Jenže zatímco v loterii
se na člověka štěstí jen tak neusměje,
šikovní studenti RB Středního odborného učiliště autoopravárenského ve
Vítkovicích už vyhráno mají. Po schopných mužských, kteří rozumějí autům, je
v servisech neustále hlad.

Studijní obory s budoucností

Ve školním roce 2017/2018 zde studuje 160 žáků a po prázdninách jich bude 180. „První ročník je zaměřen všeobecně, teorie se
postupně prostřídává s praxí,“ říká ředitel školy Richard Veselský
a upřesňuje, že už v prvním ročníku se náplň praxe odvíjí od toho,
jaký obor žák studuje. Jinou má karosář, jinou mechanik. „Máme
tři tříleté učňovské obory – autoelektrikář, mechanik – opravář motorových vozidel a karosář, dále jeden obor nástavbový a jeden
maturitní. A v rámci oboru mechanik – opravář motorových vozidel, kde žáci mají možnost během studia získat řidičské průkazy
skupiny B a C, otevřeme v novém školním roce zkrácené studium s názvem řidič kamionové dopravy. Jde o obor určený pro zájemce, kteří už mají výuční list nebo maturitu z jakéhokoliv oboru
a také řidičský průkaz skupiny B. U nás si ho rozšíří o skupiny C
a E, tedy nákladní auto, přívěs a návěs, a navíc se naučí mnohé o automechanice. U tohoto rok a půl trvajícího studia, o jehož
absolvování bude svědčit výuční list, jsou vynechány všeobecné
předměty, pozornost je soustředěna zejména na odbornou stránku
věci. Týden výuky přitom střídá týden praxe,“ objasňuje Richard
Veselský s tím, že vytvořením nového oboru škola reagovala na
trvalý nedostatek řidičů nákladních vozidel. „Myslím, že tento obor
má budoucnost i proto, že dává šanci také mladým lidem, kteří zvažují, co dál. Ostatně už několikrát se nám stalo, že se do některého
z našich výučních oborů pustil středoškolák, jenž nemohl najít práci
ve sféře, kterou původně vystudoval,“ poznamenává a upozorňuje
i na to, že zájemci s výučním listem ze školy strojního zaměření
zde mohou v nástavbovém studiu získat maturitu. Rádi tu také vyjdou vstříc těm, kteří už v oboru pracují, ale mají výuční list z jiného
oboru, případně vyučení nejsou. Pokud takový člověk doloží praxi
a udělá jednotlivou zkoušku, dostane osvědčení.

Investice do školy i žáků

Aby RB Střední odborné učiliště autoopravárenské drželo krok
s neustále narůstajícími požadavky servisů na kvalitu zaměstnanců, průběžně investuje do svého rozvoje. Loni ve školní dílně přibyl
nový dvousloupový elektrohydraulický zvedák SF-B4000, nyní je
na řadě zouvačka LC-870N a vyvažovačka CB66 na přezutí pneumatik. „Kluci se učí pracovat s nářadím značky Würth. V dílně mají
k dispozici sady na opravu čelních skel i plastových dílů, učí se
základy svařování, pájení, dostanou se k mnoha činnostem, které
budou ve své profesi potřebovat,“ pokračuje ředitel školy. „Souběžně s modernizací dílen se snažíme zlepšovat také prostředí ve
třídách. Žákům se přitom snažíme nabízet nejen špičkovou výuku, ale i něco navíc. S velice dobrým ohlasem se setkaly výpravy
do servisů věhlasných značek po celé Evropě i sportovní pobyty
u moře a podobné je to i s různými víkendovými adrenalinovými
akcemi, rozmanitými kroužky a sportovními aktivitami.“

Praxe v renomovaných autoservisech

Studium se v této škole prolíná s pořádnou porcí praxe, s níž se
žáci poprvé potkají už v prvním ročníku. A rovnou si své manuální schopnosti a cit pro techniku mohou vyzkoušet na reálných
vozidlech v dílnách školy, které jsou vlastně takovými malými
autoservisy. „S jednoduššími úkoly začínají na cvičných školních
autech, později si svoji zručnost mohou vyzkoušet například na vozech pedagogů školy,“ vysvětluje Richard Veselský a dodává, že
svěření aut do rukou žáků není ze strany vyučujících risk, ale sázka
na jistotu. „Vše dělají pod dohledem mistrů, což jsou na slovo vzatí
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odborníci,“ prohlašuje bez zaváhání, ale zároveň dodává, že získat
pro pedagogickou činnost schopného člověka úspěšného v praxi
není právě jednoduché. „Musí umět předávat své znalosti, mít chuť
pracovat s mladými lidmi a mít s nimi trpělivost. Takových odborníků není mnoho,“ konstatuje s tím, že škola je spolupráci s novými
lidmi otevřena.
Pochybnosti o bezchybném provedení opravy ve školní dílně
nemá ani Iveta Trtíková, zřizovatelka RB Středního odborného učiliště autoopravárenského. „Ano, jsou kluci, kteří se s citem pro auta
už narodili a mají zájem se naučit něco nového. Často je tam generační návaznost, kdy dědeček nebo otec vlastní autoservis a potomek se kolem aut pohybuje odmalička. Takoví kluci většinou bodují
od prvního ročníku, patří k nejlepším, často se účastní i soutěží, do
nichž se naše škola každoročně zapojuje. Ale jsou i žáci, kteří se
v hodinách nijak zvlášť neprojevují, a pak se nám ozve zástupce
servisu, kde je chlapec na praxi, a chválí ho, jak mu jde práce od
ruky,“ usmívá se Iveta Trtíková a doplňuje, že škola spolupracuje na území Moravskoslezského kraje se šesti desítkami servisů,
v nichž žáci praxi absolvují. „Jde o nejrůznější typy autoservisů, od
Mercedesu přes Auto Tichý a Hellera až po malé rodinné servisy.
Chlapcům vycházíme maximálně vstříc, takže když je žák například z Frýdku-Místku, snažíme se, aby mohl praktickou výuku absolvovat v místě bydliště. Případně si může sám vybrat pracoviště,
kde by chtěl praxi vykonávat, a my je oslovíme. První hodiny praxe
mají naši žáci už v prvním ročníku, v následujících dvou letech se
pak týden teorie ve škole střídá s týdnem praxe v servisech. Ty přitom získávají nespornou výhodu: mohou se podílet na vzdělávání
a výchově mladého člověka, jenž se v budoucnu může stát členem
jejich pracovního týmu. Stává se, že žákovi třetího ročníku v servisu řeknou, že když udělá zkoušky, má práci. Někteří kluci takovou
nabídku dostanou už v polovině druhého ročníku,“ pokračuje s tím,
že servisy se na školu často obracejí se zájmem o šikovného žáka
na praxi. „Zaučí si ho a později mu nabídnou práci,“ poznamenává
a zmiňuje, že někteří chlapci absolvují praktickou výuku v rodinném
servisu, kde mají po ukončení školy jistou budoucnost.
Praxe je pro žáky zároveň příležitostí, jak získat vlastní finanční
prostředky už v průběhu studia. „Mohou dosáhnout na stipendijní
program. A jestliže jsou šikovní a osvědčí se v servisech, kde jsou
na praxi, mohou od druhého ročníku počítat i s dalšími finančními
odměnami. Tady ale opravdu záleží na tom, jak ke svému řemeslu
přistupují. Někdo dostane za měsíc třeba jen 50 korun, ale jsou
tu i kluci s dvoutisícovými částkami,“ říká Iveta Trtíková a dodává,
že servisy mají zájem nejen o žáky na praxi, ale také školu často
oslovují s nabídkami práce pro absolventy.
Lenka Gulašiová

Zájemci o studium ve školním roce 2018/2019 mohou kontaktovat studijní oddělení školy na tel. č. 596 614 376.
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Ze života našich škol

Soutěž 1. republika

Dne 17. května byla v obřadní síni vítkovické radnice vyhodnocena soutěž s názvem 1. republika. Tuto akci pro studenty
všech středních škol působících v městském obvodu Vítkovice uspořádala SPŠ
Ostrava-Vítkovice, p. o. (Zengrova), ve
spolupráci s MO Českého svazu bojovníků
za svobodu a městským obvodem Vítkovice. Finanční podporu poskytl Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.
Do soutěže se zapojily tři střední školy:
Střední škola technická a dopravní, Střední
zdravotní a vyšší odborná škola zdravotní
Ostrava a Střední průmyslová škola Ostrava-Vítkovice, p. o. Celkem 41 studentů
zpracovalo v kategoriích odborná prezentace, literatura a výtvarné umění díla,
která měla za cíl přiblížit období existence
1. republiky.
Po zahájení vyhodnocení starostou Petrem Dlabalem a ředitelem SPŠ Ostrava-Vítkovice Tomášem Řežábem dostali
vítězní studenti prostor pro představení
svých prací. Porota zhlédla krátkou hru
o T. G. Masarykovi v podání studentů 3. B
SPŠ Rudolfa Šimečky, Nikolase Carbola,
Daniela Peřiny a Ondřeje Bajgera, autory
této hry jsou Jakub Chromečka a Jiří Sedlář. Zaujala i práce Co prozradila stará fotografie, se kterou se do soutěže přihlásila
Kateřina Šípová ze SZŠ a VOŠZ Ostrava.
V kategorii výtvarné práce porota ocenila
precizní model lokomotivy Tomáše Tkačíka, portrét T. G. Masaryka od Nikoly Palové (oba ze SPŠ) a dva obrazy inspirované
bitvami, ve kterých prokázali své hrdinství
čeští legionáři – autorem je Filip Marišinec
ze SŠTD.

Jsme malí,
ale šikovní

V kategorii odborná prezentace bylo přihlášeno osmnáct prací. Bitva u Zborova, Život za 1. republiky, Vojenský průmysl první
republiky, Móda, Osobnosti 1. republiky,
Automobilový průmysl – to jsou náměty
některých z nich. Porota hodnotila odbornou stránku, grafickou úpravu i schopnost
pracovat s různými zdroji informací. Vítězi
této kategorie se stali Tereza Pröschlová
(SZŠ a VOŠZ Ostrava), Filip Mitura a Michal Chudý (SPŠ) a Jan Gajdács (SŠTD).
Přestože byly ohodnoceny jen některé
z přihlášených prací, poděkování za čas
a energii, kterou studenti i jejich učitelé věnovali příspěvkům do soutěže, patří všem.
Věřím, že soutěž obohatila všechny přítomné alespoň o pár nových poznatků z období
1. republiky a studenti získali i zkušenost
z prezentace svých prací před pozorným
publikem svých vrstevníků. Ty šťastnější
obohatila také o hodnotné ceny.

Děkuji všem za spolupráci při přípravě
a vyhodnocení soutěžních příspěvků
a Krajskému úřadu Moravskoslezského
kraje za finanční příspěvek, ze kterého byly
zakoupeny ceny pro vítěze.
Lenka Hrušková,
SPŠ Ostrava-Vítkovice, p.o.

Je to až neuvěřitelné, ale v naší první třídě na ZŠ Šalounova – Halasova se můžeme pochlubit již třetím úspěchem v tomto
školním roce. Ve výtvarné soutěži Když se
živly roztančí, pořádané SVČ Ostrčilova,
zvítězili rovnou dva naši prvňáčci. Gratuluji Karolíně Bartošové a Vojtěchu Měrkovi.
Jsem na vás pyšná!
Šárka Krčmařová

Ozdravný pobyt dětí
Základní škola Šalounova – Halasova
ve Vítkovicích požádala Magistrát města
Ostravy o dotaci na ozdravný pobyt, jehož
přínosem je posílení imunitního systému
a fyzické kondice žáků. Díky tomu vyjelo
98 dětí v termínu od 17. do 30. dubna na
ozdravný pobyt do dvou lokalit. Jednou
z nich byly Beskydy, kde děti byly ubytovány v hotelu Evraz a podnikaly turistické
výlety v okolí Horní Bečvy, zavítaly do Rožnova pod Radhoštěm, kde se seznámily
s tradicemi a místními zvyky, a vypravily se
i na výlet do Zoo Lešná-Zlín. Druhou vybranou lokalitou byly Jeseníky, Suchá Rudná,

hotel Paramon. Pro žáky tu byl připraven
bohatý zážitkový program – jeli se nadýchat
čerstvého vzduchu na Králický Sněžník, navštívili Lesnické muzeum v Úsově, Pradědovo dětské muzeum v Bludově. Součástí
ozdravného pobytu byly i lázeňské procedury v Karlově Studánce, kde navštívili solnou jeskyni, saunu a bazén. Dále se vydali
do jeskyně Javoříčko a za historií na hrad
Bouzov, nechybělo ani setkání se zvířátky
na ekofarmě U Stromovouse.
Děti se vrátily domů spokojené, plné dojmů a zážitků. Rodičům určitě měly dlouho
co vyprávět.
Libuše Hermannová
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Zlatá tretra opět slibuje zajímavé souboje
světových atletů!

Loňský 56. ročník Zlaté tretry Ostrava
se neodehrál pouze v duchu loučení se
s Usainem Boltem. Diváci byli svědky mnoha vynikajících výkonů, včetně prolomení
světového rekordu, tří národních rekordů
a pěti rekordů mítinku. Letošní 57. ročník nejkvalitnějšího atletického mítinku
ve střední Evropě se uskuteční ve středu
13. června ve znamení špičkových duelů,
představení mistrů světa 2017 z Londýna
i české atletické špičky. Dorazí například
i hvězdy halového světového šampionátu
v Birminghamu. Zlatá tretra bude prostě
opět ve znamení zajímavých soubojů.
Zlatá tretra začne již o dva dny dříve.
„V pondělí 11. června budou od 14 hodin
na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích soutěžit hendikepovaní vrhači kuželek
a koule. A vzhledem k tomu, že jsou přihlášeni i zahraniční sportovci, mohl by se
v příštím roce závod posunout do mezinárodní ligy. O den později, v úterý 12. června, budou soutěžit ženy v hodu kladivem
a muži v hodu diskem. Program začne kolem 16. hodiny. Po oba dny je vstup zdarma,“ zve příznivce atletiky Oldřich Zvolánek

z pořadatelské organizace SSK Vítkovice.
„Zlatá tretra začne o den později v 15.30
hodin, slavnostní zahájení vypukne v 18.45
hodin a poté bude následovat hlavní program. Jsme rádi, že se nám opět podařilo
dostat na tento atletický mítink velmi kvalitní sportovce, kteří budou nejen usilovat
o rekordy, ale zároveň v jednotlivých kategoriích bojovat proti těm nejlepším. Těšíme
se například na jednu z největších hvězd
současné ženské atletiky, holandskou
dvojnásobnou mistryni světa Dafne Schippersovou. Zvali jsme ji již dříve a tentokrát to konečně vyšlo. Výborný bude oštěp
mužů, kde budou soupeřit špičky z Česka
proti německým hvězdám a zbytku světa.
Pozvání totiž přijali oba nejlepší němečtí oštěpaři – mistr světa Johannes Vetter
a olympijský vítěz Thomas Rohler. Zbylá dvě místa v duelech s českou čtverkou
– Vadlejch, Frydrych, Veselý a Jílek – připadnou dalším zemím, o tom se rozhodlo
v dubnu na hrách Commonwealth v Austrálii. Vynikající bude rovněž koule mužů, kde
budou proti sobě bojovat mistr světa 2017
Tomas Walsh z Nového Zélandu s olympijským vítězem ve vrhu koulí z roku 2016
Ryanem Crouserem a Tomášem Staňkem.
A doslova bonbonkem pak bude výška
mužů, kde diváky čeká souboj katarského
mistra světa Mutaze Essu Baršíma s Danielem Lysenkem z Ruska. Ruský sportovec
sice na mistrovství světa v Londýně s Baršímem prohrál, ale na halovém mistrovství
světa v Birminghamu ho naopak zcela nečekaně zdolal. Bude to zajímavý duel! Ohlášen je také duel na 400 metrů mužů mezi
halovým mistrem světa 2018 Pavlem Maslákem a Óscarem Husillosem a v dálce mužů
mezi mistrem světa 2017 Luvo Manyongou

a Juanem Miguelem Echevarriou z Kuby
a naším Radkem Juškou. Další sportovce
budeme představovat postupně, ale diváci
se opravdu mají na co těšit!“ zve Oldřich
Zvolánek na nejznámější atletický mítink ve

střední Evropě, kde letos bude v 16 disciplínách bojovat okolo 250 nejlepších atletů.
Již 57. ročník Zlaté tretry pořádá SSK Vítkovice a na jeho organizaci se podílí nejen
úzký organizační výbor sestavený z 12
osob, ale i dalších zhruba 300 lidí včetně
dobrovolníků, rozhodčích, zdravotníků,
technických pracovníků a dalších. „Do zahájení Zlaté tretry stihneme ještě generální
opravu rozcvičovacího stadionu, který slouží již více než 15 let a je nutné ho opravit
i s ohledem na blížící se Kontinentální pohár. Koncem dubna jsme zahájili opravu
cvičné běžecké dráhy, vodního příkopu
i vržiště. Nové lajnování, oprava odrazových břeven na dálku a další dílčí opravy
však čekaly i hlavní stadion,“ dodává Zvolánek.
Lístky na Zlatou tretru lze zakoupit prostřednictvím sítě Ticket-Art.
Lenka Hatlapatková

Čokoládová tretra rozběhá přes deset tisíc dětí!

Čokoládová tretra 2017 navštívila v loňském roce celkem
22 měst, včetně slovenských Košic. Cílem proběhlo téměř 6 tisíc
dětí. Zasportovaly si ale i ty, které neběhaly, a to s Atletikou pro
děti. Odhadem jich bylo něco přes dva tisíce. Podle pořadatelů
projekt pod patronací jednoho z nejlepších atletických mítinků svě-
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ta – Zlatou tretrou – přitahuje neuvěřitelnou pozornost. A svědčí
o tom i neustálé rozrůstání Čokoládové tretry. V letošním roce se
uskuteční již ve 28 městech, z toho ve dvou polských – v Godowě
a Chorzově – a sedmi slovenských. „Předpokládáme, že letos Čokoládovou tretru poběží 10 až 12 tisíc dětí, což je úžasné,“ hlásí
Oldřich Zvolánek z SSK Vítkovice.
Ostravské kolo tohoto dětského atletického mítinku se uskuteční
4. června v areálu Městského stadionu ve Vítkovicích, o týden později, 11. června, přivítá stadion medailisty ze všech městských kol
Moravskoslezského kraje na krajském finále. Superfinále, jehož se
zúčastní vítězové krajských kol, je naplánováno v den konání Zlaté
tretry a vítězům předá ceny patron Čokoládové tretry, trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a světový rekordman
a legenda světové atletiky Jan Železný.
Z Čokoládové tretry nikdo neodchází s prázdnou. „První tři malí
atleti dostanou medaili, diplom a pozvání do krajského kola a úplně
všichni účastníci pak různé sladkosti od našeho hlavního sponzora, případně také od pořadatelů a jejich sponzorů. Každý pořadatel
od nás totiž dostane grant 15 tisíc korun, plakáty a propagační materiály a na závod mu také zapůjčíme elektronickou časomíru, aby
vše bylo regulérní a časy byly měřeny stejnou formou,“ doplňuje
předseda SSK Vítkovice s tím, že Čokoládovou tretru podporuje
v rámci Zlaté tretry město Ostrava a finance poskytuje i Moravskoslezský kraj. Pořadatelé Čokoládové tretry se snaží podobnou
finanční podporu sehnat i v jiných krajích.
www.cokoladovatretra.cz
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Střípky vítkovické historie

Kostel sv. Pavla – duchovní centrum Vítkovic

Kostel sv. Pavla.

Ve Vítkovicích se nachází mnoho významných a historicky hodnotných staveb,
ale jen některé z nich o sobě dávají víc
vědět. Patří k nim kostel sv. Pavla. Snad
každý Ostravan procházel nebo projížděl
vítkovickým Mírovým náměstím, na kterém
se tato církevní památka nachází.
První pokusy postavit ve Vítkovicích kostel se objevily ve 40. letech 19. století, kdy
se touto myšlenkou začali zabývat tehdejší představitelé Vítkovických železáren. Ti
dokonce nechali vyhotovit první plány kostela. Nutil je k tomu stále narůstající počet
obyvatelstva a v souvislosti s tím nevyhovující pastorační podmínky – docházení
věřících do farního kostela sv. Václava
v sousední Moravské Ostravě. V 50. letech
19. století byl připraven nový projekt, k jehož realizaci však nedošlo z důvodu hospodářských problémů v železárnách. Je ale
nutno poznamenat, že už byl svážen stavební materiál, jenž byl nakonec nevyužit.
Krátkodobým řešením v podobě provizoria se stala kaple sv. Floriána z roku 1855
u starého ředitelství Vítkovických železá-

ren. Ta s přicházejícími léty kapacitně nedostačovala. Celou neutuchající situaci lze
ukázat na jednoduchém příkladu. V roce
1843 žilo dle sčítání lidu ve Vítkovicích 328
obyvatel, roku 1880 už 2 591.
Nastupující 80. léta 19. století přinesla v záležitosti plánovaného kostela nový
dech. Byly překonány ekonomické těžkosti železáren a také byla zahájena jednání s příslušnými úřady. Vítkovické horní
a hutní těžířstvo darovalo pro tento účel pozemek, na kterém od roku 1880 stála věž
z červených cihel. Tuto samostatně stojící
italskou zvonici navrhnul přední architekt
kroměřížské arcibiskupské stavební kanceláře Gustav Meretta. Nacházely se v ní dva
vodojemy, které čerpaly vodu ze studny
pod věží. Tato vodárna zásobovala užitkovou i pitnou vodou stavby v nejbližším okolí.
Kromě toho zde bylo umístěno zvonové zařízení i hodiny.
K východní straně věže byl v letech 1882
až 1886 přistavěn trojlodní chrám v novogotickém stylu rovněž z červených cihel.
Tuto část kostela projektoval vídeňský architekt August Kirstein. Původně však na
příkaz olomouckého arcibiskupa Bedřicha
kardinála z Fürstenberku vypracoval návrh
trojlodní baziliky s dvouvěžovým průčelím
již zmíněný Gustav Meretta. Druhý projekt
kostela předložilo samotné Vítkovické horní
a hutní těžířstvo v podobě celoželezného
kostela. Druhý jmenovaný plán nebyl arcibiskupem pro své novátorství přijat. Naproti
tomu s Merettovým projektem bylo započato, ale po zahájení stavby kostela ředitelství
železáren oslovilo právě Kirsteina, jehož
návrh byl v konečném výsledku realizován.
Chrám zbudovaný na stupňovité výšině
se stal součástí Nových Vítkovic, pro které je charakteristickým rysem novogotická
cihelná architektura. Nově vznikající náměstí vymezovala ze dvou stran Anglická
kolonie též z režného zdiva, v letech 1901
a 1902 tento prostor doplnila radnice.
Hlavní průčelí kostela dodnes zdobí štítový
portál, nad ním stojící socha Panny Marie
a velká rozeta. Před vstupem do objektu
jsou umístěny dvě pamětní desky věnované významným vítkovickým rodákům –
tenoristovi olomoucké opery a pražského
Národního divadla Benu Blachutovi a mučednici, patronce ostravsko-opavské diecé-

ze blahoslavené Marii Antoníně Kratochvílové.
Kostel byl zasvěcen sv. apoštolu Pavlovi, a to na počest tehdy velice činorodého
generálního ředitele Vítkovických železáren Paula Kupelwiesera (sv. Pavel z Tarsu
je uctíván například jako patron teologů,
tkalců, chrání proti ušním nemocem, strachu atd.). Na slavnostní benedikci došlo
10. října 1886. Provedl ji děkan olomoucké
kapituly a prelát Josef Hanel, jenž zastoupil v té době nemocného arcibiskupa kardinála z Fürstenberku. Poté nadešel čas
vyjednávání Vítkovických s moravskoostravskou farností ve věci zřízení samostatné duchovní správy při kostele sv. Pavla.
Ta se ale protáhla z důvodu nepochopení
představitelů farnosti Moravská Ostrava.
Hlavní příčinou byly finanční prostředky na
výstavbu nového kostela (dnešní katedrály ostravsko-opavské diecéze) Božského
Spasitele, o které by Moravskoostravští
přišli. Nejvyšší správní soud ale nakonec
rozhodl ve prospěch Vítkovic, a tak zde

Mons. František Lobkowicz při bohoslužbě
konané 9. června 2000 v kostele sv. Pavla
u příležitosti prvního výročí blahořečení Marie Antoníny Kratochvílové.

v roce 1887 mohla být ustanovena samostatná římskokatolická farnost. Zajímavostí
je, že se tohoto sporu zúčastnil také starší bratr Paula Kupelwiesera Carl, jenž ve
Vídni působil jako dvorní a soudní advokát.
V této záležitosti se účastnil coby právní zástupce a poradce.
Jako prvofarář byl 25. července 1888
ustanoven Josef Kuča, který ve Vítkovicích
sloužil do roku 1919. Po svém odchodu do
důchodu bydlel v opavském Marianu. Od
roku 1991 spravuje zdejší farnost Anton
Rusnák (v pořadí osmý vítkovický farář).
Pavel Březinský

Podílejte se na projektu Století objektivem Ostravanů

Vážení občané a milovníci Ostravy! Pokud doma máte alba plná
fotografií, někdy možná i hodně starých, které mapují nejen váš
rodinný život, ale také historii našeho města, podělte se s nimi
v roce oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa
s ostatními a zúčastněte se projektu Století objektivem Ostravanů.
Nejde nám o pohlednice či fotografie zachycující domy, stavby
nebo architektonické skvosty. Tentokrát hledáme živé záběry dokumentující významné události v životě obyvatel města, například
z období let 1938, 1948, 1968 či 1989 i různé oslavy, svátky, obřady, běžný ruch v ulicích i každodenní život. Cílem je ve spolupráci s občany vytvořit soubor autentických obrazových dokumentů,
který by přibližoval rodinný a společenský život v Ostravě v letech

1918 až 1989. Výsledkem projektu bude exteriérová výstava,
webová prezentace a reprezentativní obrazová publikace, která
bude připomínat příběhy občanů města ve 20. století.
Snímky lze osobně doručit do Archivu města Ostravy ve Špálově
ulici 19 v Přívoze, do kterékoliv pobočky Knihovny města Ostravy,
do Ostravského muzea na Masarykově náměstí, do Klubu Pant
v ulici Čsl. legií 22 v Moravské Ostravě. Po naskenování vám budou fotografie vráceny. V elektronické podobě lze snímky zaslat
na adresu fotoalbum@ostrava.cz. Vítán je krátký popis zachycené události a alespoň přibližné datum. Zapojte se do projektu
a pomozte ukázat, jak se Ostravanům žilo v minulém století, čím
se zabývali, jak se bavili a co pro ně bylo důležité!
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Retrospektivní miniexpozice ke stému
výročí vzniku Československa
a historických předmětů byla uschována do
depozitáře. Postupem času bude miniexpozice, která je veřejnosti volně přístupná
během otevírací doby radnice, rozšířena
ještě o další vystavované předměty.
- fil Foto: Karol Hercík

Od 1. června si mohou návštěvníci radnice městského obvodu Vítkovice v přízemí
budovy prohlédnout miniexpozici věnovanou stému výročí vzniku Československa.
Ve čtyřech prosklených vitrínách jsou k vidění předměty, které užívali naši předci
v běžném životě, například kuchyňské náčiní, nádobí, hračky, náboženské knížky
nebo háčkované rukavičky. Miniexpozice
byla vytvořena převážně z darů vítkovických občanů původně určených pro výstavy konané v Domě u šraněk v Jeremenkově ulici. Činnost Domu u šraněk byla ukončena k 31. prosinci 2017 a většina darů

Senior express zatím ve Vítkovicích zřízen nebude
V průběhu dubna se mohli na radnici městského obvodu Vítkovice přihlásit zájemci o službu Senior express či Senior taxi.
Všechny došlé e-maily, telefonáty, dopisy či osobní návštěvy, kdy
jste nám sdělovali své potřeby a zájem o tuto službu, byly následně vyhodnoceny. O zřízení zmíněné služby projevilo zájem pouze
25 občanů trvale žijících v našem obvodu. Kvůli malému zájmu ze
strany občanů se Rada městského obvodu Vítkovice rozhodla, že

zatím zmíněnou službu zřizovat nebude. A pověřila starostu Petra
Dlabala a místostarostu Petra Kutěje jednáním s Charitou Ostrava se sídlem ve Vítkovicích, která by mohla tuto službu pro obvod
zajišťovat. Charita působící ve Frenštátu pod Radhoštěm zajišťuje
přepravu seniorů a osob se zdravotním postižením úspěšně již
několik let. Podobný vzor bychom rádi uplatnili i v našem obvodu.
Romana Filipová, referentka hospodářské správy

Hasiči okouzlili Magnolii

I požár může být příjemnou společenskou
událostí. Ovšem jen v případě, že je pouze
simulován jako součást hasičského cvičení.
Tak tomu bylo v Domově Magnolie, z jehož
oken se jednoho dubnového dne začal valit hustý dým. Vozy se členy Hasičského
záchranného systému MKS byly na místě
cobydup a hasiči rozjeli perfektně zorganizovanou akci, jejíž součástí byla také evakuace klientek a personálu ze zakouřeného
objektu. „Vše vypadalo opravdu realisticky.
Klientky jsme samozřejmě s chystanou
událostí dopředu seznámili. Ty, které se
chtěly a mohly zúčastnit, se zapojily, ostatní, například imobilní klientky, nahradili zaměstnanci domova. Díky jejich spolupráci
jsme mohli vyzkoušet i evakuační podložky,
které jsme zhruba před dvěma lety zakou-
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pili v množství odpovídajícím počtu klientek,
o něž pečujeme,“ vrací se k náročné preventivní akci ředitelka Domova Magnolie
Andrea Gibejová a nešetří chválou na disciplinovanost a ochotu personálu a hlavně na
hasiče, kteří se svého úkolu zhostili s maximální profesionalitou. „Cvičení, které jsme

iniciovali, abychom si ověřili, kde máme
rezervy a na co je třeba se připravit, mělo
nejen preventivní a odbornou hodnotu, ale
i obrovský společenský význam pro naše
klientky. Bylo pro ně velmi zajímavým vytržením z každodenního rytmu života a zážitkem, o kterém si ještě dlouho povídaly,“
uzavírá s úsměvem Andrea Gibejová.
- gl Foto: Barbora Baranová
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Vítkovičtí volnostylaři
opět bodovali!

• David Kopřiva vybojoval ve váze do
63 kg druhé místo na II. mistrovství ČR
v zápase řeckořímském, které 21. dubna
pořádal zápasnický klub TJ Sokol Moravská Ostrava.

• V dubnu se vítkovičtí volnostylaři zúčastnili také Velké ceny Krnova. Mezi 227
zápasníky z 24 oddílů z České republiky,
Polska a Slovenska se v řeckořímském
stylu neztratili a devět vítkovických zápasníků vybojovalo pět medailí. Tři zlaté, jednu
stříbrnou a jednu bronzovou. První místa
získali ve váze do 28 kg Julie Kovářová, ve
váze do 35 kg Daniel Gurbovič a ve váze
do 39 kg Max Bystroň. Na druhém místě se
umístil ve váze
do 31 kg Robin
Říha a ve stejné
váhové kategorii obsadil třetí
místo Richard
Tešnar.
• Vítězství přivezl vítkovický
oddíl i z německého Thalheimu, kde se
5. května uskutečnil
mezinárodní turnaj
v zápase ve

volném stylu. Akce se zúčastnilo 356 zápasníků ze 44 oddílů Německa, Polska,
Slovenska a České republiky, vítkovický
oddíl reprezentovala pětice zápasníků. Nejvíc se dařilo Vendy Piskořové, která svou
váhovou kategorii dokázala vyhrát, a Maxi
Bystroňovi, jenž v konkurenci 19 závodníků nenašel přemožitele a svou hmotnostní
kategorii s přehledem vyhrál. Zároveň byl
vyhlášen nejtechničtějším zápasníkem své
věkové kategorie.

• Vítězná byla i Stará ¼ubovňa, kde
5. května Českou republiku reprezentovalo
šest vítkovických volnostylařů. Na mezinárodním turnaji v zápase ve volném stylu,
kterého se zúčastnila také necelá stovka
zápasníků ze slovenských oddílů, polského
Terezina a ukrajinského Lvova, dokázal ve
váze do 31 kg zvítězit Samuel Červeňák
a ve váze do 68 kg Petr Grygerek. Na třetích místech se umístili ve váze do 29 kg
Julie Kovářová a ve váze do 33 kg Daniel
Mrštík. Na šestém místě se umístil Jan Kordek ve váze do 40 kg a na sedmém místě
ve váze do 35 kg se umístil Radim Říha.

Roman Piskoř, TJ Sokol Vítkovice,
oddíl zápasu
www.zapas-vitkovice.cz

Vítkovice žijí
sportem

Na hřišti v areálu restaurace U Dvora
v ulici Zengrově se 5. května konal pod záštitou Úřadu městského obvodu Vítkovice
nohejbalový turnaj. Za vítkovickou radnici se tohoto sportovního počinku zúčastnil František Kročil, který přivítal všechny
účastníky a zahájil turnaj. Do toho se zapojilo sedm tříčlenných vítkovických družstev:
Kaliči, Bonanza, Áčko, U Dvoru, Sanitky,
SMS a Přemek. Diváků byl dostatek a po
celou dobu panovala výborná nálada. Turnaji přálo i počasí, takže hráči mohli hrát
s plným nasazením a kolem 14.30 hodin už
byly známy výsledky. Na prvním místě se
umístili Kaliči, kteří z rukou Františka Kročila a Martina Kočvary převzali zlatý pohár
a zároveň i putovní pohár turnaje. Druhé místo vybojovalo družstvo Bonanza
a bronzový pohár získalo Áčko. Závěrečný
potlesk patřil vítězným družstvům a nastalo společné focení. Velké poděkování patří
Martinovi Kočvarovi, pořadateli této akce,
za perfektní zorganizování turnaje i za zajištění výborného občerstvení pro hráče
a účastníky akce, na jehož zakoupení se finančně podílela i vítkovická radnice. Všichni zúčastnění už se těší na další ročník.

Družstvo Bonanza (vlevo František Kročil)

Družstvo Kaliči

Družstvo Áčko
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První
sezona končí
Vítkovické Divadlo Mír v červnu zakončí

svou první kompletní sezonu. Ještě předtím
se zde ale odehraje několik představení,
včetně dvou netrpělivě očekávaných hostovaček. Do Míru zamíří i Simona Stašová
nebo Pavel Zedníček. Stašová, která už
dlouhá léta platí za jednu z nejoblíbenějších
českých hereček, se už 8. června představí
v hlavní roli slavné hry Skleněný zvěřinec,
kterou napsal mistr amerického dramatu
Tennessee Williams. Pavla Zedníčka pak
můžete společně s Janou Paulovou vidět
10. června v romantické komedii Bez předsudků. Pro diváky jsou připraveny i reprízy
oblíbených mírových her – naposledy před
prázdninami ještě můžete stihnout absurdní
novinku se Štěpánem Kozubem Kdo je pan
Schmitt? a také klasiku Jak důležité je mít
Filipa, jejímž autorem je Oscar Wilde. Sezonu stylově zakončí dosud nejúspěšnější
inscenace divadla Dva úplně nazí muži.

Malý řemeslník

Do naší školky zavítali dva lektoři – Honza a Lucka z Dolních Vítkovic. Díky nim se
dvanáct předškolních dětí ze třídy Broučků
a Medvídků mělo možnost zúčastnit projektu Malý řemeslník, financovaného městem
Ostravou a realizovaného Dolními Vítkovicemi každý květnový čtvrtek. Děti dostaly
slušivé pracovní oblečky, vyzkoušely si práci se spoustou opravdového nářadí a vyrobily svůj první výrobek – prut s rybičkami,
který si pak odnesly domů. Předškoláci pracovali se zaujetím a nadšením s opravdovou elektrickou vrtačkou, kladivem a jiným
základním nářadím.

Divadlo Mír, Halasova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
www.divadlomir.cz, www.facebook.com/divadlomir

3. června Kdo je pan Schmitt?
4. června Jak důležité je mít Filipa
7. června Skleněný zvěřinec
10. června Bez předsudků
15. června Dva úplně nazí muži
Všechna představení začínají v 19 hodin.

Ostrov pozitivní divadelní energie
První sezona vítkovického Divadla Mír se
chýlí ke konci. Albert Čuba, zakladatel divadla a jeho ředitel, ji hodnotí velice kladně.
„To, co jsme si naplánovali, se nám podařilo. Měli jsme několik úspěšných premiér
a – to je nejdůležitější – chodí k nám diváci.
A nejen ti místní. Ostravští herci u nás rádi
hrají, což je také velmi pozitivní, a skvělé je
i to, že se nám sem podařilo přivést i spoustu skvělých umělců z jiných měst, a to nejen
z pražských divadel. Je tady ostrov pozitivní
divadelní energie. Je to moc fajn. Největší
radost nám dělá, že nadšení jsou úplně
všichni. Jak diváci, tak herci.“

MŠ Obránců míru

Vítkovická
Talentmánie

„Ten umí to, a ta zas tohle...“ Nejde o Werichovu písničku ze známého filmu, nýbrž
o výjimečnou akci mateřských škol našeho
obvodu. Děti z MŠ Kořenského, Obránců
míru, Erbenova a Prokopa Velikého předvedly své talenty. A bylo se opravdu na co
dívat! Děti na soutěž připravili rodiče, díky
nimž mělo finále Talentmánie vysokou
úroveň – a kdo ví, třeba jsme právě viděli
budoucí zpěváky, sportovce, recitátory, či
tanečníky... Pro zpestření, a aby v tom děti
nebyly samy, se odvázaly i paní učitelky
a připravily si také různá vystoupení – kouzelnickou show, scénku Pat a Mat či legrační Jak vypadá ráno paní učitelky. Všechny
výkony bedlivě sledovala a hodnotila spravedlivá porota, která nakonec vyhlásila jako
vítěze v mladší kategorii Dianku Turtákovou
– orientální tanečnici (MŠ Obránců míru)
a ve starší kategorii Anitku Švrčkovou –
gymnastku (MŠ Kořenského). Ta se stala
i celkovou vítězkou Talentmánie a odnesla si domů speciálně vyrobenou zlatou
sošku z kamínků. Potlesk, uznání a drobné
odměny si ale odnášeli všichni zúčastnění, a tak nezbývá než dodat: „Kdo umí, ten
umí!“
Kolektiv MŠ Kořenského
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Albert Čuba ve hře Mátový nebo citron

Prostory bývalého kina vyhovují?
„V podstatě ano. Samozřejmě že určité
limity tady jsou, ale jde jen o detaily. Úplně ideální není sklon hlediště, takže s tím
se pokusíme něco udělat, možná už letos o
prázdninách, případně o těch příštích, aby
komfort byl pro všechny stejný. Za divadlem, v místě, kde byla herna, vzniklo herecké a technické zázemí. Tím, že kino bylo
stavěno za první republiky, je poměrně naddimenzované a my je vcelku jednoduchými
úpravami přizpůsobujeme divadelnímu provozu. Z pohledu diváků je to ideální, jen je
třeba ještě zařídit bezbariérový přístup, což
je poslední věc, která nás trošku pálí. Trošku horší je to z hlediska technického provo-

zu, protože nemáme úplně ideální technický přístup na jeviště. Když přivezou kulisy
větších rozměrů, které neprojedou dveřmi,
je problém.“
Už taková situace nastala?
„Pro představení Kdo je pan Schmitt?
jsme nechali vyrobit kulisy a pak jsme zjistili, že se sem opravdu nedostanou. Takže
jsme je museli rozřezat a upravit.“
Podle obsazení jednotlivých her to vypadá, že už se tu začíná tvořit stabilní
tým…
„V podstatě ano. Původní plán byl takový, že se tady budou potkávat různí herci
z různých ostravských divadel, ale plány se
v průběhu času mění. Zjistili jsme, že určitý
okruh stálých herců tady vzniknout musí,
patří k němu Štěpán Kozub, Robin Ferop,
Vladimír Polák a já. To je to úzké jádro.“
A k němu se připojují další herci, jak
bylo naplánováno.
„Ta myšlenka trvá, je jen mírně upravena.
V každém představení nejsou pokaždé jiní
herci, ale vždy někdo ze základu a zbytek
doplňují kolegové z ostatních divadel.“
Co se bude dít o prázdninách?
„Volno nebude. Tedy bude jen pro diváky,
my budeme pracovat. S jevištěm nebudeme dělat nic, ale pokusíme se zlepšit elevaci hlediště. Vyžaduje to však poměrně
razantní zásah, takže uvidíme, zda se nám
podaří sehnat finanční prostředky i firmy,
které by to realizovaly. Ale hodně o to stojíme. Také chceme zřídit výtah pro vozíčkáře
a provést různé dílčí změny, kterých si divák možná ani nevšimne.“
A co účast na festivalech?
„Zatím ne, ještě stále máme spoustu práce tady u nás. Ale na Colours of Ostrava
budou vystupovat Tři Tygři, kteří jsou součástí Divadla Mír.“
A co nová sezona?
„Vypadá to, že hned zkraje bude první
premiéra, která by se měla ke konci prázdnin začít zkoušet. Měla by to být hra, jejíž
anglický název je Morning after, tedy Ráno
poté. Je to nová moderní britská komedie,
kterou by měl režírovat známý polský režisér Grzegorz Kempinski, několikanásobný
držitel Zlaté masky, polské obdoby Ceny
Alfréda Radoka. Po Novém roce chystáme
velkou premiéru Moliérova Lakomce, kde
by měl titulní roli ztvárnit Vladimír Polák.“
- gl -
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Knihovna pro vás
Červen v knihovně
DOSPĚLÝM

Vítkovice

● Druhý život knih
Tradiční prodej vyřazených knih s názvem
Dejte knížkám druhou šanci se uskuteční
od 1. do 29. června během půjčování.

umění – poznání – zábava
Knihovna města Ostravy, Kutuzovova 14, Ostrava-Vítkovice
7. června 14 až 16 hodin – klub seniorů – bowling U Iny, Jermenkova 15
14. června 14 až 16 hodin – klub seniorů – posezení u kafíčka v klubovně v ulici Ocelářské 16
16. června 9 až 18 hodin – Petropavlovská pouť na náměstí Jiřího z Poděbrad
21. června 14 až 16 hodin – klub seniorů – společenské hry v klubovně v ulici Ocelářské 16
28. června 14 až 16 hodin – klub seniorů – závěrečné hodnocení činnosti klubu
Během nadcházejících prázdninových měsíců července a srpna bude přerušena činnost
klubu seniorů i všechny kulturní akce pořádané městským obvodem Vítkovice. Všem
příznivcům a občanům městského obvodu Vítkovice přejeme krásnou a nerušenou dovolenou, hodně sluníčka, odpočinku a načerpání energie a budeme se společně těšit na
další setkání v září.
Připravujeme:
Činnost klubu seniorů bude opět zahájena ve čtvrtek 6. září a na první poprázdninovou
kulturní akci se můžete těšit ve středu 19. září, kdy do vítkovické pobočky Knihovny
města Ostravy v Kutuzovově ulici č. 14 dorazí reportér a cestovatel Tomáš Poláček, jenž
dlouhodobě pracoval v MF DNES a který se brzy vyhranil jako autor velkých rozhovorů
a reportáží například s Jaroslavem Foglarem nebo kardinálem Františkem Tomáškem.
V létě 2014 se rozhodl následovat své největší novinářské oblíbence do měsíčníku Reportér. V něm si začal plnit svůj sen – Cestu autostopem kolem světa, o které přijde
vyprávět.
Kontakt:
Romana Filipová, kulturní referentka
Tel. č.: 599 453 122, mobil: 727 917 298
E-mail: rfilipova@vitkovice.ostrava.cz, web: www.vitkovice.ostrava.cz

Trénování paměti je užitečné pro každého

Městský obvod Vítkovice připravil na středu 16. května pro všechny zájemce velmi
zajímavou a jedinečnou přednášku o trénování paměti. Do vítkovické knihovny do-

razilo mnoho převážně starších občanů a
seniorů nejen z Vítkovic, aby zjistili, jak na
tom jsou se svou pamětí a dozvěděli se,
co udělat pro její zlepšení. Paměť musíme
neustále trénovat a procvičovat. Nejlépe
každý den zatěžovat, a to nejen oblíbenými křížovkami, ale i pomocí různých cvičení, jako je hledání rozdílů na obrázcích,
poslechem hudby nebo skládáním obrazců
atd. Touto hravou formou si můžete zpestřit
všední dny a zůstat fit i po duševní stránce.
Všem účastníkům děkuji za jejich aktivní
spolupráci a přeji jim hlavně pevné zdraví
a bystrou mysl.
Romana Filipová, kulturní referentka

Kolumbie, jak ji neznáme
Městský obvod Vítkovice ve spolupráci
s vítkovickou pobočkou Knihovny města Ostravy připravil na středu 2. května
velmi zajímavou cestopisnou přednášku
o Kolumbii. Dobrodruh a bluesový hudebník
Matěj Ptaszek strávil skoro čtyři roky v této
drsné zemi a vyprávěl o tom, co všechno
zde zažil a co se mu přihodilo. Společně
s manželkou si pronajali malou farmu, kde
žili a hospodařili. Postupně se seznamovali
s místními obyvateli, navazovali s nimi kontakt. Teprve po půl roce, kdy už si na něho
místní zvykli, mohl Matěj začít fotit a natá-

ček krátká videa z jejich života. Zdejší občané jsou drsní, odtažití a drží si odstup od
okolního světa a pořízení fotografie by jinak
nebylo možné. Kdo by měl zájem o bližní
informace, může si ve vítkovické knihovně
vypůjčit knížku o jeho putování. A už teď se
můžete těšit na další přednášky a příběhy,
které budou pokračovat po prázdninách,
a to ve středu 19. září ve vítkovické knihovně, cestování s reportérem Tomášem Poláčkem, který autostopem projel svět.
- fil -

● Letní inspirace
Tematickou výstavku průvodců a cestopisů
si můžete prohlédnout během půjčování ve
dnech od 1. do 29. června.
● Vynálezce Alva
Výstava ilustrací Luďka Bárty ke knihám
Kláry Smolíkové vás jistě osloví ve dnech
od 1. do 29. června během půjčování.

DĚTEM
● Těší mě, že Vás poznávám
Kvíz, poznávání historie zábavnou formou.
To vše ve dnech od 1. do 29. června během
půjčování.
● BOOKovka: Vizážista
Povídání o kreativní profesi je připraveno na úterý 5. června v čase od 14.30 do
15.30 hodin.
● BOOKovka: Krámek
Přijďte vyměnit nasbírané Moriony za pěkné ceny. Kdy? Ve dnech 11. až 15. června
během půjčování.
● BOOKovka: Game Fight!
Tradiční odpoledne plné společenských her
je naplánováno na úterý 12. června v čase
od 14.30 do 15.30 hodin.
● BOOKovka: Možná se tak narodila…
Hokusy pokusy s dekorativní kosmetikou
se uskuteční v úterý 19. června v termínu
od 14.30 do 15.30 hodin. Akce je realizována s finanční podporou Úřadu městského
obvodu Vítkovice.
● BOOKovka: Fashion day
Módní přehlídka se vším všudy vypukne
v úterý 26. června od 14.30 do 15.30 hodin.
● Sovičky: Co si mám vzít na sebe?
Hraní a povídání v klubu pro děti a jejich rodiče je připraveno na pátek 22. června od
10 do 11 hodin.
● Škola končí
Zábavné odpoledne plné her a soutěží
se s finanční podporou Úřadu městského obvodu Vítkovice uskuteční ve středu
27. června od 14 do 15.30 hodin.

Sestra mého srdce

Lenka Holubová, staniční sestra následné lůžkové péče Vítkovické nemocnice,
převzala v soutěži Sestra roku titul Sestra
mého srdce. Ocenění získala díky tisícům
hlasujících pacientů, kteří ji ve veřejné
soutěži podpořili. Lenka Holubová obdržela také ocenění odborné veřejnosti, a to
3. místo v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči. Blahopřejeme!
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