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Získali jsme dotaci
na revitalizaci
bytových domů

Městský obvod Vítkovice získal významnou dotaci na revitalizaci bytových domů v ulici Syllabově
26, 28, 30, 32 a 34. Našemu obvodu byla řídícím
orgánem Integrovaného regionálního operačního
programu (dále jen IROP) na základě doporučení
Centra pro regionální rozvoj ČR v dubnu schválena žádost o dotaci na stavbu nazvanou Revitalizace bytových domů v ulici Syllabově 26–34
v Ostravě-Vítkovicích. Městský obvod Vítkovice
tak završil několikaleté úsilí o financování tak rozsáhlé akce, jejíž finanční krytí přesahuje částku 20
milionů korun bez DPH.
Pokračování na straně 2

Zájezd pro seniory

Městský obvod Vítkovice, Odbor sociálních
věcí, pořádá 20. září ve spolupráci s klubem seniorů zájezd pro seniory z obvodu, a to do Vizovic
a Luhačovic. Program zájezdu: exkurze do likérky Jelínek s ochutnávkou (cena vstupu 120 korun)
a návštěva lázeňského městečka Luhačovice. Doprava je hrazena městským obvodem, vstup do likérky Jelínek si hradí účastníci zájezdu sami. Sraz
účastníků bude v 7 hodin na parkovišti před budovou vítkovické radnice. Zájemci se mohou hlásit
v ulici Zengrově 14, u vedoucí Odboru sociálních
věcí Danušky Bálikové, tel. č. 599 453 227, nebo
u Věry Kutějové na tel. č. 732 168 984.
Pojďte si společně s námi na stranách 4 a 5
zavzpomínat na letošní vydařenou Petropavlovskou pouť!
Foto: Romana Filipová

Opravné vyúčtování tepla za rok 2016
v ulici Štramberské 2 až 18 – více na straně 2

Dvacet tun písku
do pískovišť

Na veřejně přístupných dětských pískovištích,
která jsou ve správě Odboru komunálních služeb
městského obvodu Vítkovice, začala každoroční
jarní obměna starého písku za nový. Starý písek
z pěti akreditovaných pískovišť pracovníci veřejně
prospěšných prací (VPP), kteří jsou zaměstnanci
městského obvodu Vítkovice, odeberou a použijí jej na dosypání dopadových ploch pod herními
prvky.
Pokračování na straně 2

Nepřehlédněte
Termín voleb

Prezident
republiky
vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve
statutárních městech.
Budou se konat v pátek
5. října a v sobotu 6. října 2018.

Nohejbalový turnaj

Komise sportovní při Radě městského obvodu Vítkovice zve všechny zájemce na nohejbalový turnaj, který
se bude konat v sobotu 8. září v prostorách Národní házené SSK Vítkovice, ulice Lidická 55. Jedná se o turnaj
tříčlenných družstev plus náhradník. Bližší informace
o turnaji poskytne předseda komise Richard Čermák
na e-mailu: Cermak.Rich@seznam.cz. Na vítěze čekají
hodnotné ceny. Vstup zdarma.

www.vitkovice.ostrava.cz

Romana Filipová, tajemnice komise

Očkování psů

Povinné očkování psů proti vzteklině se na území
městského obvodu Vítkovice uskuteční ve středu
12. září od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin ve Veterinární klinice Vítkovice. Očkování je povinné pro
všechny psy ve stáří od šesti
měsíců. Poplatek činí 200 korun, nový očkovací průkaz stojí
40 korun. Zvířata již naočkovaná se zdejšímu úřadu nehlásí.
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Získali jsme dotaci na revitalizaci
bytových domů
Pokračování ze strany 1

V komplexu bytových domů budou nově
vybudovány dvě centrální kotelny, které
budou zásobovat teplem a teplou vodou
celkem 33 bytových jednotek nově osazených rozvodem ústředního topení včet-

Pohled na blok domů Syllabova 26–34 v Ostravě-Vítkovicích.

ně otopných těles. Původní plynové kotle,
i s rozvody topení a teplé vody, budou demontovány a nahrazeny centrálním systémem vytápění a ohřevu vody. Rovněž
budou vyměněna všechna okna a vstupní
dveře do jednotlivých vchodů, budou zatepleny společné prostory, půdy a suterény,
vyměněna střešní krytina a celý blok domů
bude zateplen. Ve společných prostorech

bude provedena rekonstrukce elektrického
vedení. Zlepšení tepelně technických parametrů povede v celém objektu k úsporám
energií.
Dotace z operačního programu na uznatelné náklady mohou dosáhnout až k 9 milionům korun. Zbylé financování je rozděleno poměrem krytí 70 procent z rozpočtu
statutárního města a 30 procent z rozpočtu
městského obvodu Vítkovice. Celá stavba
je plánována na druhou polovinu roku 2018
a první půlrok 2019.
V květnu proběhlo výběrové řízení na základě zákona č. 134/2006 Sb. a striktních
dotačních podmínek výzvy IROP. V polovině června Rada městského obvodu Vítkovice rozhodla na základě vyhodnocení
nabídek o vítězi soutěže, jemuž bude po
skončení zákonných lhůt předáno staveniště k realizaci stavby. Tím bude částečně
završena administrativní část projektu a nastane fáze stavební.
Byty nebylo možné vyklidit a tudíž ani přemístit stávající nájemce jinam, proto budou
opravy probíhat bez vystěhování nájemníků
do náhradních bytových jednotek. Vedení
městského obvodu si plně uvědomuje náročnost takového provádění všech stavebních prací a zhoršenou kvalitu bydlení bude
nájemcům kompenzovat slevou z nájmu
zejména po dobu oprav prováděných pří-

mo v bytech. O výši slevy rozhodne vedení
městského obvodu Vítkovice po schválení
závazného harmonogramu prací. Věříme,
že nájemci těchto bytů pochopí naše rozhodnutí a vyjdou nám maximálně vstříc, protože cílem akce je výrazné zvýšení komfortu bydlení. Technické problémy a stavební
defekty objektů jsou žalostné – blok těchto
bytových domů je jedním z posledních objektů, kde nebyla provedena významnější
rekonstrukce vedoucí ke zkvalitnění bydlení
v portfoliu bytových domů, které má obvod
ve své správě.
Celá stavba bude pod drobnohledem
poskytovatele dotace, takže její průběh nebude jednoduchý ani pro nás. Bereme to
však jako výzvu a příležitost vhodně využít
nabízené prostředky k modernizaci bytového fondu. Věříme, že výsledek potěší nejen
nájemce bytů, ale že ho zaznamená i široké okolí. Bohatá zeleň i nedaleké víceúčelové sportoviště v ulici U Cementárny, které
na konci června rozšířilo své služby, totiž
dělají z lokality u Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhledávané místo. My sami
jsme zaznamenali zvýšený zájem o bydlení
v této krásné a klidné části Ostravy, kde se
daří dlouhodobě vhodně investovat peníze
města.
Svatava Köhlerová,
vedoucí Odboru bytového a majetkového

Opravné vyúčtování tepla za rok 2016
v ulici Štramberské 2 až 18

V řádném termínu pro reklamaci služeb spojených s vyúčtováním
za rok 2017 jsme obdrželi několik reklamací, které poukazovaly
na rozdíly v teple mezi rokem 2016 a 2017 v bytových jednotkách
v ulici Štramberské 2 až 18. Obratem jsme požádali organizaci Techem, spol. s r. o., která je naším smluvním partnerem a dodavatelem měřicí a regulační techniky pro rozúčtování spotřeby tepla,
o stanovisko, abychom porovnali reklamované náměry indikátorů
topných nákladů (dále jen ITN). V červnu jsme obdrželi vyjádření
k naší reklamaci. Z odůvodnění je zřejmé, že došlo k chybě na radiovém spojení odečtu ITN na počátku roku 2016, proto v dubnu
roku 2016 proběhla fyzická prohlídka ITN ve všech bytech bloku
domů Štramberská 2 až 18. Na základě chyby pracovníka společnosti Techem bude v zákonné lhůtě provedeno opravné vyúčtování služeb za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016,
které nájemníci bytů na zmíněné adrese obdrží do 30. září
2018.
Dopočtem fyzicky odečtených náměrů ITN z dubna roku 2016

dojde k rozúčtování shodných nákladů na vytápění, které archivujeme za rok 2016, pouze bude rozúčtován jiný poměr ITN
v součtu za jednotlivé byty.
Vyúčtování služeb za rok 2017, tedy i rozúčtování tepla,
je v pořádku, jak vyplynulo z prověřování celého procesu
rozúčtování služeb a porovnávání dvou po sobě jdoucích období.
Přestože jsme chybu v odečtu ITN v jednotlivých bytech nezavinili, omlouváme se všem za nepříjemnosti spojené s nápravou
vyúčtování za rok 2016. Podle platné legislativy je vlastník domu
oprávněn a povinen provést reklamaci vyúčtování služeb spojených s nájmem do tří let. Jako správci svěřeného bytového fondu
ve vlastnictví statutárního města Ostravy odpovídáme za správnost
vyúčtování a na základě vznesených reklamací budeme příště takovým nedopatřením předcházet.
Svatava Köhlerová,
vedoucí Odboru bytového a majetkového

Dvacet tun písku do pískovišť
Pokračování ze strany 1

Státní zdravotní ústav doporučuje vyměnit písek jednou za sezonu, tedy jednou
ročně. Samotná vyhláška č. 238/2011 Sb.
o stanovení hygienických požadavků na
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
termíny výměny neurčuje. Firma, která
hygienický písek s atestem Institutu pro
testování a certifikaci dodává, jej doveze
a opět nastoupí pracovníci VPP a písek
v pískovištích musí rozprostřít, uhrabat
a vyčistit okolí.
Jde tedy o každoroční činnost, kdy je do-
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Sad Jožky Jabůrkové.

dáno přibližně 20 tun nového písku, a to
hlavně z hygienických důvodů.

Největším nepřítelem těchto herních prvků jsou domácí zvířata. Od znečištění písku
výkaly pomáhají prodyšné PVC plachty. Ty
však nemohou být na všech pískovištích.
Kromě zvířat může pískoviště ohrozit také
nekázeň lidí. Pravidelnou kontrolu nejen
těchto herních prvků zajišťuje každý provozovatel dětských a víceúčelových sportovišť, v tomto případě městský obvod Vítkovice. Tyto vizuální kontroly jsou prováděny
každý druhý týden a několikrát za rok je
prováděna prohlídka odbornou firmou.
Dagmar Sošková, referentka správy
místního hospodářství a zeleně
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Nejkrásnější věc, kterou můžeme objevit, je záhada.
Albert Einstein

Slovo starosty
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
máme za sebou tradiční největší kulturně
společenskou akci roku, kterou je Petropavlovská pouť. Jsem rád, že se vydařila
a děkuji všem, kteří se na její organizaci
podíleli. Spousta práce byla vložena i do
přípravy Dětského dne, jehož oslavu nakonec zhatil silný déšť. Veškerá snaha, za niž
rovněž děkuji, tak vyšla nazmar a děti byly
ochuzeny o spoustu radovánek.
Petropavlovské pouti ale počasí přálo
a přála jí i přízeň veřejnosti. Náměstí Jiřího z Poděbrad žilo touto vydařenou akcí už
od čtvrtka, kdy se tu objevily první stánky
a roztočily se kolotoče. Aby si pouť mohlo
užít co nejvíc dětí, rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice o nákupu devíti set
vstupenek na kolotoče, které jsme distribuovali do vítkovických mateřských a základních škol. Pouť je přece určena hlavně dětem, jimž by měla přinést co nejvíc radosti.
Ale ve Vítkovicích nežijeme jen zábavou.
Podstatné pro nás je zkvalitňování běžného, každodenního života. Velmi mě proto

těší, že se nám daří dodatečně zajišťovat
prostředky nad rámec rozpočtu, tzv. dotační tituly, které využíváme většinou na opravy našich chodníků a cest. Za tím vším stojí
obrovské úsilí a doslova mravenčí práce
zaměstnanců úřadu, kteří musejí detailně
a bezchybně zpracovat neuvěřitelné množství administrativy. O tom, že se nám například podařilo získat významnou dotaci na
revitalizaci bytových domů v ulici Syllabově
26, 28, 30, 32 a 34, se zmiňujeme v samostatném článku.
Kromě jiného započaly i práce na objektu
v ulici Štramberské, kde ve vchodech číslo
4 a 2b budou velké byty přebudovány na
menší, jedno- a dvoupokojové o rozloze
55 až 80 m2, po nichž je největší poptávka. Věřím, že tato investice se vyplatí a že
o nově vytvořené bytové jednotky bude zájem.
Myslím, že mnohé vítkovické občany,
a nejen je, bude zajímat, že se Rada městského obvodu Vítkovice shodla na směru, jímž by se měl obvod vydat při řešení
osudu kaple na vítkovickém hřbitově. Už
dlouho se hovořilo o její možné rekonstrukci, ale po zvážení všech okolností a nákla-

dů
spojených
s přebudováváním a nezbytným
rozšířením kaple
jsme se přiklonili
k tomu, že bude
rozumnější vybudovat zcela nový
smuteční stánek,
který bude důstojným místem
posledního rozloučení. Potřebné
studie, které jsou nezbytné i k tomu, abychom se pokusili na výstavbu nové kaple
získat dotační prostředky, jsou už připraveny. A já věřím, že se co nejdřív podaří vybudovat objekt, který bude zcela odpovídat
současným požadavkům.
Informací, o nichž bych se rád zmínil, je
mnohem víc a já se k nim rád vrátím v zářijovém vydání zpravodaje. Teď už vám ale
přeji příjemné prázdniny, skvělé dovolené
a návrat z nich ve zdraví a pohodě!
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Tady jsme doma
Jeremenkovu zdobí nové výklady

To, že obchody v domě v Jeremenkově
ulici č. 19 mají nové výklady, nelze přehlédnout.
„Objekt postavený ve 30 letech minulého
století, jehož součástí je kromě nebytových
prostor i sedm bytových jednotek, je zařazen do památkové zóny, takže projektová
dokumentace musela být schválena Útvarem hlavního architekta statutárního města Ostravy, oddělením památkové péče,
a opatřením místně příslušného stavebního úřadu,“ informuje Svatava Köhlerová,
vedoucí odboru bytového a majetkového.
Během bouracích prací byl u výloh rozšířen
stavební otvor a nahrazen původní zděný
parapet, byla doplněna tepelná izolace
a v prodejnách došlo k nepatrným úpravám interiéru pomocí sádrokartonových
konstrukcí a doplnění nášlapných vrstev
podlah. Výklady z hliníkových profilů, včetně vstupních dveří do obou prodejen, byly

vyrobeny v požadovaném barevném provedení ořech, původní zaoblené sklo bylo
nahrazeno svislým sklem rozčleněným na
jednotlivé díly. „Abychom vše doladili, nechali jsme vyrobit i nové mřížky do sklepních větracích otvorů,“ pokračuje Svatava
Köhlerová. Akce byla dokončena počátkem

dubna. Stavební práce neobsahovaly výměnu vstupních dveří bytového domu ani
úpravu vstupu domu. Celkové náklady ve
výši 700 tisíc korun byly hrazeny z rozpočtu
obvodu na rok 2017 (finance byly převedeny a zároveň vázány na tuto akci v roce
2018). „Vzhled domu se změnil k lepšímu.
Nájemci nebytových prostor je nyní mohou
využívat komfortněji a zároveň šetřit energiemi na vytápění. Věříme, že úpravy ocení
nejen provozovatelé a zákazníci obchodů
a obyvatelé domu, ale že i ostatní občané
si všímají zvelebování historického centra
naší obce,“ uzavírá Svatava Köhlerová. Její
slova potvrzuje Radek Kuťák ze Zeleného
údolí – jedné z prodejen s opravenými výklady: „Kromě toho, že sem táhlo, už hrozilo i nebezpečí, že se uvolněné výlohy mohou co nevidět zřítit. Oprava nejenže vše
vyřešila, ale pozvedla i vzhled prodejny.“
- gl -

Rodiny absolvovaly vzdělávací pobytovou akci

První červnový víkend patřil vzdělávací
pobytové akci pro rodiny s dětmi z obvodů
Vítkovice, Radvanice a Bartovice a Slezská
Ostrava. Akce probíhající v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích se zúčastnily hlavně
rodiny, které běžně nemají možnost trávit
společně čas podobným způsobem. Pro rodiče byl připraven vzdělávací program zaměřený na rodičovské kompetence i individuální poradenství, děti se mohly zapojit do

připraveného animačního programu. Součástí pobytu byly i společné aktivity rodičů
a dětí přispívající k posílení rodinných vazeb. Rodinám byl k dispozici také psycholog pro osobní konzultace. Klienti hodnotili
pobyt velice pozitivně, maximálně si vše
užili. Pozitivně reagovali i sociální pracovníci, kterým pobytová akce umožnila s klienty rozvinout vztahy na neformální úrovni
a upevnit tím vzájemnou důvěru.
Socializačně vzdělávací pobytové akce
jsou realizovány v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava spolufinancovaného z prostředků Evropského

sociálního fondu. Celkem bylo pro klienty oddělení sociálně právní ochrany dětí
v Ostravě naplánováno šest pobytů, do kterých se zapojilo devět městských obvodů.
Smyslem aktivity je přispět k vyšší podpoře rodin sociálně vyloučených, nebo tímto
vyloučením ohrožených, a snížit míru rizika
ohrožení dětí v těchto rodinách.
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Pouť se vyvedla nejen zásluhou krásného počasí

V sobotu 16. června bylo na náměstí Jiřího z Poděbrad velmi rušno. Už od rána vyhrávala hudba, přijížděli první stánkaři a stavělo
se mobilní pódium. Pouť odstartoval již tradičně Běh Vítkovicemi.
Vybrané startovné bylo určeno na nákup nového vozíku pro Tomáška, jehož maminka z rukou starosty Petra Dlabala převzala
dva tisíce korun. Návštěvníci poutě pak po celou dobu vyhlašování
vítězů přispívali do kasičky umístěné na pódiu a konečná částka
tak byla mnohem vyšší.
Po oficiálním uvítání vystoupily děti z vítkovických mateřských
a základních škol, po nich publikum okouzlily malé i větší mažoretky
z TOM Krokodýl, poutavé bylo i taneční vystoupení souboru Odra
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působícího pod hlavičkou TJ Sokol Vítkovice. Senioři předvedli, že
i ve vyšším věku mají stále elán a chuť tancovat. Vystoupení mistrů
světa, Evropy a České republiky v thajském boxu (Como-3 Gym)
přilákalo před pódium mnoho dětí, které si mohly vyzkoušet, jak
vypadá trénink.
Kromě toho děti ve výtvarné dílně malovaly sluníčka na špejli,
vozily se na ponících v sadu u knihovny a pod dohledem trenérů z lezeckého centra Tendon Blok mohly zdolat lezeckou stěnu
v sadu Jožky Jabůrkové. Tendon Bloku, který dětem vše poskytl
zdarma, děkujeme.
Pokračování na straně 5
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Celou akci moderoval Vojtěch Šenkýř, který program obohatil
svým pěveckým vystoupením a muzikálovými písněmi. Přestože
nějaký rok už žije v Praze, do Ostravy se vždy rád vrací. K tanci
i poslechu hrála kapela Proxima Orchestra, jejich podání známých
českých i zahraničních písní mnohdy předčilo originál. Lidé tancovali pod pódiem a zpívali. Velký úspěch mělo i speciálně uvařené
Petropavlovské pivo z místního minipivovaru. Návštěvníkům natolik chutnalo, že si jej zakupovali v PET lahvích domů a jako dárky
pro své známé. A co se nejvíce povedlo? Na tuto otázku většina návštěvníků odpovídala, že kolotoče. „Taková spousta atrakcí
a bohatého vyžití nejen pro děti tu ještě nebyla. Točíme se už od

čtvrtka a stále nemáme dost,“ sdělila spokojená maminka malé
Klárky, která nevynechala jediný den čtyřdenního kolotočového
maratonu. K úžasné atmosféře, kterou dokreslovaly kromě chutného občerstvení i jedinečné perníčky paní Velčovské, přispělo
i počasí. Každá akce je plánována dlouhé měsíce dopředu, ale vše
může zkazit jeden jediný deštivý den. To dobře známe z Dětského
dne, který letos musel být právě kvůli počasí zrušen. Tento negativní scénář se na Petropavlovské pouti naštěstí nenaplnil. A co říci
závěrem? Kdo přišel, neprohloupil. Přijďte příště mezi nás také.
Srdečně zveme na další ročník.
Text a foto: Romana Filipová, referentka kultury
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Ze života našich škol

Mimořádné úspěchy žáků
ZUŠ Leoše Janáčka
nými výsledky. Cimbálové
muziky Fidlíci a Šmidlíci
prolétly jako smršť okresním
a krajským kolem soutěže
ZUŠ a v národním finále
této akce, které se uskutečnilo 24. května v Mikulově,
získaly obě ve svých kategoriích první ceny! Tento
výsledek je o to cennější,
že se jedná o sedmý takový
úspěch učitele Jiřího Machače v řadě – vzhledem
k tříleté periodě těchto soutěží to představuje více než
dvacet let nepřerušené pedagogické práce na špičkové úrovni, což je úctyhodné.
Velmi úspěšný byl také
žák z kytarové třídy Dagmar Kantorové Matouš
Palovský, který se v dubnu zúčastnil IX. ročníku
soutěže PRAGuitarra clásica a v silné konkurenci
získal 3. cenu. Všem oceněným soutěžícím gratulujeme a přejeme jim hodně zdaru v dalším hudebním
rozvoji.
Jako každý rok, i letos se žáci ZUŠ Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovicích účastní různých soutěží, a to s mimořád-

Jaromír Návrat,
ředitel ZUŠ Leoše Janáčka

Hledej pramen
vody 2018

Naši žáci 4. A třídy se zapojili do ekologického projektu, který u příležitosti Světového
dne vody pořádala společnost OVaK. Jde
o zábavný osvětový projekt určený žákům
čtvrtých a pátých tříd ostravských škol. Od
dubna do května museli žáci splnit šest
úkolů souvisejících s tématem voda.
Náš pětičlenný tým 4. A třídy postoupil do finále, které se konalo 1. června na
Slezskoostravském hradě. Zároveň se tam
uskutečnilo i slavnostní vyhlášení celého
projektu.
Naše Vodoměrky se z 26 soutěžících
týmů z ostravských škol umístily na krásném 2. místě a získaly dárkový poukaz
v hodnotě 10 tisíc korun. Každý jednotlivec
poté získal atraktivní věcné ceny.
Blahopřejeme a děkujeme paní učitelce
Heleně Machytkové za přípravu žáků na
soutěž.
Libuše Hermannová,
ředitelka školy



Úspěšný vítkovický boxer jde za svými sny

Vítkovický boxer Dominik Gloser, který je
jedním z oceněných sportovců za rok 2017,
se může pochlubit už pětinásobným titulem
mistra České republiky, poslední vybojoval v únoru letošního roku ve váze
do 69 kg. Kromě toho tento sedmnáctiletý úspěšný sportovec zvítězil několikrát i na mezinárodních turnajích
a už čtyřikrát se zúčastnil i mistrovství Evropy. Jen v uplynulém roce
se Dominikovi podařilo kromě titulu
mistra České republiky v kategorii kadetů vyhrát také MT Slovakia
Boxing Cup Triebel, v září se zúčastnil mistrovství Evropy kadetů
v Plovdivu v Bulharsku a v listopadu
vyhrál turnaj olympijských nadějí v
Ústí nad Labem.
„K amatérskému boxu mě přivedl v mých devíti letech starší bratr
a box se pro mě takřka hned stal skvělým
způsobem odreagování. Zároveň si jeho
prostřednictvím plním své sny,“ říká nadějný boxer Dominik Gloser a pokračuje:
„Trénuji každý den a každý den i běhám,
je to nutné, pokud chce být člověk dobrý.
Zpočátku jsem kvůli boxu zanedbával učení

6

a ve škole se mi moc nedařilo, ale v poslední době mě učení začalo bavit a zvládám obě činnosti docela v pohodě.“ Snem
mladého boxera je vybojovat medaili na

mistrovství Evropy a světa, obhajovat své
domácí tituly a probojovat se až na olympijské hry. „Život bez boxu si nedokážu
představit, ale kdybych si musel vybrat jiný
sport, zvítězil by u mě fotbal nebo hokej,“
dodává Dominik, který si ve svém volném čase fotbal rád zahraje i s kamarády.

Kromě toho se však spolehlivě odreaguje
také u poslechu hudby a u vaření, které ho
baví.
„Vítkovický box vychoval mnoho reprezentantů jak v kadetech a juniorech,
tak i v mužích. V posledních letech
se dařilo například juniorskému závodníkovi Davidu Ohrádkovi a seniorským boxerům Patriku Hejlovi
a Kamilu Beníčkovi, kteří reprezentovali dokonce na mistrovství Evropy. Další náš úspěšný boxer, Milan
Šatek, hostuje za Ostravu a bojuje
v extralize s velmi dobrými výsledky. Aktuálně slaví úspěchy také náš
reprezentant kadetů, pětinásobný
mistr České republiky a účastník
mistrovství Evropy Dominik Gloser.
Držíme mu pěsti, aby se mu dařilo
i nadále,“ přeje Dominikovi František
Šrubař, trenér vítkovického Boxing Clubu,
vůbec nejstaršího boxerského klubu v České republice, který se dlouhá léta věnuje
výchově národní reprezentace v kategoriích kadetů, juniorů i mužů a účastní se soutěží I. ligy, extraligy a interligy.
- hal -
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Střípky vítkovické historie
Vítkovické zahrady věčnosti – hledání časů minulých
Snad ke každé obci kromě školy, kostela či kaple neodmyslitelně patří i místo
posledního odpočinku – hřbitov. Právě ten
vítkovický se nachází v jižní části obvodu
při obecní hranici s Hrabůvkou. Ohraničují
jej ulice Závodní (západ), Na Obvodu (sever), Moravská (jih) a Dušní (východ). Jak
naznačuje název ulice Dušní, byla pojmenována s odkazem na zdejší pohřebiště.
To je ale v souvislosti s historií vítkovického
pohřbívání v pořadí již třetí hřbitov. Kde se
tedy původní hřbitovy nacházely? A k jakému účelu dnes slouží?

Místo prvního vítkovického hřbitůvku, dnes
parčík v sousedství Divadla Mír (archiv autora článku).

Než byl ve Vítkovicích založen první
hřbitov, byli vítkovičtí obyvatelé pohřbíváni
v Moravské Ostravě. Nejprve na nejstarším
hřbitově u farního (nyní filiální) kostela sv.
Václava, od roku 1585 v místech dnešní
ulice Puchmajerovy (svatolukášský hřbitov)
a v roce 1784 se započalo s pohřbíváním
v prostoru současného Husova sadu – tento hřbitov byl založen roku 1660, aby zde
byla pohřbívána těla chudiny v době epidemií. Ve 2. polovině 19. století přestala jeho
kapacita pomalu dostačovat a k této situaci
moc nepřidala epidemie cholery v letech
1872 a 1873. Za tohoto stavu požádali moravsko-ostravští radní, aby si okolní obce
založily své hřbitovy.
Tak Vítkovičtí přišli k prvnímu a zároveň
nejstaršímu obecnímu krchůvku. Založen
byl v roce 1875 a lokalizovali bychom jej do
míst malého parku u Divadla Mír v Halasově ulici. Ve stejném roce byl ve středu hřbitůvku umístěn pětimetrový kříž z tyrolského
mramoru. Se stálým rozšiřováním tzv. Nových Vítkovic přišlo na jednání ve věci řešení centra obce, což vítkovické radní přimělo
založit nový hřbitov. Na stávajícím krchůvku
se přestalo pohřbívat v roce 1890, o 15 let

později byl zrušen a zároveň
přeměněn na park Františka Josefa I. (později Masarykův). Už
roku 1887 obec vybrala pro nový
hřbitov Rothschildovy pozemky
východně od okresní silnice –
teď se zde nachází sad Jožky
Jabůrkové. Přípravné práce pro
zahájení pohřbívání byly ukončeny v roce 1889, kdy měl hřbitov
oplocení i umrlčí komoru, instalován byl též kříž z umělého kamene. Na tomto hřbitově bylo pohřbívání zakázáno v roce 1919,
došlo k exhumaci a roku 1922
bylo pohřebiště přeměněno na Slavnostní mše svatá dne 22. května 1927 u příležitosti posvěcení pomníku 317 zemřelých italských zajatců
městský sad.
V té době už existoval třetí nej- z 1. světové války.
novější hřbitov, dnes druhé největší pohře- zek prutů, do kterých je zatnuta sekera –
biště na území města Ostravy – hned po symbol italských fašistů. Na jeho podstavci
ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě. se můžeme začíst do latinského nápisu In
Hledali bychom jej v blízkosti hrabůvské signo romanae fortitudinis mortui resurgunt
Jubilejní kolonie při tramvajové trati, pů- (Ve znamení římské statečnosti zemřevodně místní dráze Mariánské Hory – Bru- lí opět povstanou), který je datován Anno
šperk. Založen byl v roce 1913 a projekto- V, což připomínalo pátý rok vlády Benita
ván podle plánů architekta Ludvíka Fialy. Mussoliniho v Itálii.
K vysvěcení hřbitova došlo roku 1914. Ve
V letech 1930–1932 zde byla postavena
stejném roce zde byl přemístěn kříž z nej- podzemní hrobka (mauzoleum) pro ostatky
staršího vítkovického krchůvku, na kterém 1538 vojáků zahynulých za 1. světové váljsou uvedeny dva letopočty 1914 (založe- ky, kteří byli původně pochování na různých
ní hřbitova nejnovějšího) a 1875 (tehdy byl ostravských hřbitovech. Byli zde přesunuti
zřízen nejstarší hřbitov). Tento kříž se na vojáci – zajatci mnohých národností, Čehřbitově nachází dodnes, na pravé straně choslováci, Poláci, Rusi, Maďaři, Rakušaod hlavní hřbitovní komunikace, zhruba ve né, Rumuni, říšští Němci a později i Italové.
střední části pohřebiště. Při zřízení hřbitova Mauzoleum se nachází v přední části hřbibyl v jeho zadní části na hlavní komunikač- tova a je ozdobeno mramorovým sousoším,
ní ose umístěn další kříž, ten ale na sobě jež znázorňuje umírajícího vojáka, kterého
nenese žádný letopočet. Je věnován pa- podepírá spolubojovník. Autorem tohoto
mátce všech věrných dušiček s připojeným uměleckého díla je příborský sochař Franlatinským nápisem Requiescat in pace! (Ať tišek Juraň.
odpočívá v pokoji!) a Sancta Maria ora pro
Mimo jiné se na hřbitově nacházejí hroby
nobis! (Svatá Maria, oroduj za nás!).
sester řádu Karla Boromejského, památník
Hřbitovu až do roku 1920 chyběla kaple a společný hrob horníků zastřelených při
s obřadní síní, ke které byla v následném stávce v roce 1890, hrob zastřelených vítroce přistavěna ještě pitevna s bytem pro kovických dělníků i jejich žen při hladových
hrobaře. V roce 1927 byl nad hromadným bouřích roku 1917, pomník obětem 1. a 2.
hrobem italských vojáků, obětí 1. světové světové války či hroby významných osobválky, slavnostně posvěcen nový monu- ností – za všechny jmenujme například vítmentální pomník (autorem projektu opět kovického starostu Franze Kořinka.
Ludvík Fiala), jenž nahradil původní z roku
Ač se v 60. letech 20. století rozhodlo
1918. Jedná se o památku na 317 italských o zrušení hřbitova, bylo v 90. letech od jeho
zajatců, kteří byli během války přiděleni na likvidace upuštěno. Díky tomuto rozhodnutí
práci do zdejších železáren. Pomník se na- můžeme i v současné době navštívit tento
chází uprostřed hřbitova a je tvořen třemi jedinečný ostravský hřbitov s bohatou hissloupy, z nichž dva krajní jsou zlomené. Na torií i zajímavými památkami.
prostředním sloupu byl tehdy umístěn svaPavel Březinský

Pozvání na koncert operních árií a duetů pod širým nebem

Už jste někdy slyšeli operní árie pod širým nebem? Pokud ne, máte jedinečnou příležitost navštívit 11. ročník koncertu Nová Bělá pod otevřeným nebem a poslechnout si
známé skladby v podání českých i zahraničních pěvců. Kromě jiného vystoupí známá česká zpěvačka Patricia Janečková, tenor Paolo Lardizzone z Itálie, baryton Krum Galabov
z Bulharska, tenor Alin Stoica z Rumunska a jistě potěší i skvělá houslistka Marie Korpasová. Doprovázet je bude orchestr Národního divadla moravskoslezského pod taktovkou
Adama Sedlického. A kde se to vše uskuteční? V Ostravě-Nové Bělé, 26. srpna od 16
hodin na zahradě Domu s pečovatelskou službou Bělásek, Krmelínská 305. K potěšení
přispěje i výborné domácí občerstvení. Všechny srdečně zve Kulturní spolek Jany Šafář
Doležílkové.
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Aby se nám tu dobře žilo...
Vítkovice se neustále mění
k lepšímu, o čemž svědčí i naše
improvizované album plné srovnávacích snímků. Podívejte se,
jak ještě před několika měsíci
vypadala některá místa v našem obvodu a jak vypadají nyní.
Jen z těchto několika fotografií,
které zdaleka nezaznamenávají
všechny realizované investiční
akce ve Vítkovicích, je patrné,
že obvod neustále vzkvétá.

Chodník v ulici Na Obvodu měl už … teď už vypadá docela jinak.
svá nejlepší léta za sebou, ale…
Prostě má to nejlepší teprve před
sebou!

Takto to v garážové osadě u Veterinární kliniky Vítkovice vypadalo …a takto po ní.
před úpravou…

Srovnávací snímky, na nichž by bylo zaznamenáno, jak chodníky
v ulicích Kořenského (1), Okružní (2) a U Nádraží vypadaly, sice nemáme, ale přinejmenším obyvatelé zmíněných ulic si pamatují, že to
už nebyla žádná sláva. Zato teď!

Ještě na konci zimy vypadal chodník u náměstí Jiřího z Poděbrad Po provedené opravě získal zcela jinou podobu. A chůze po něm je
mnohem bezpečnější a příjemnější.
neutěšeně (viz vzdálenější část snímku).
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Ke srovnávacím snímkům ulice Šalounovy před a po rekonstrukci ani není třeba cokoliv dodávat. Tu zásadní změnu k lepšímu prostě nemůžete přehlédnout.

I v případě místní komunikace Pasteurovy stačí jediný pohled na to, abyste poznali zásadní rozdíl a posun k vyšší kvalitě.

Na prvním snímku je patrné, že hřiště v Sirotčí ulici nutně potřebovalo kvalitní odvodnění. A na druhém už vidíte, jak se to povedlo…

Text: Lenka Gulašiová
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Výtvarná soutěž O cenu starosty
Již podvanácté se uskutečnila výtvarná soutěž O cenu starosty, do které
se zapojují děti z vítkovických mateřských a základních škol. Tématem letošního ročníku bylo 100 let od založení Československa. Sešla se spousta krásných prací a pro porotu nebylo lehké vybrat a ocenit ty nejlepší.
Slavnostnímu udílení cen v ZŠ Halasova byli 7. června přítomni zástupci
obce, rodiče oceněných dětí a učitelé základních škol. Součástí programu
bylo i zhlédnutí animačních prací žáků druhého stupně, kteří pod vedením
Karola Hercíka vytvořili zajímavá díla.

Děkuji všem, kteří se na soutěži podíleli a pomohli s její organizací, zvláště akademickému malíři Karolu Hercíkovi.
Libuše Hermannová, ředitelka školy
Foto: Karol Hercík

Cenu starosty převzal talentovaný Daniel Baláž ze 7. B, ZŠ Šalounova.
KATEGORIE
1. místo Eliška Praženková
2. místo Sylvie Kusá
3. místo Petr Kacíř

MATEŘSKÁ ŠKOLA
MŠ Obránců míru
MŠ Obránců míru
MŠ Obránců míru

KATEGORIE
1. místo Celestína Ševčíková
2. místo Alžběta Jandáčková
3. místo Natálie Vanková

1. stupeň ZŠ
3. třída, ZŠ PORG
5. třída, Prima škola
5. třída, Prima škola

KATEGORIE
1. místo Daniel Baláž
2. místo Valentýna Rozehnalová
3. místo Pavla Űberlauerová
4. místo Martin Menšík

2. stupeň ZŠ
7. B, ZŠ Šalounova
6. tř., Prima škola
6. B, ZŠ Šalounova
6. A, ZŠ Halasová

Cena starosty 2018
Daniel Baláž

7. B, ZŠ Šalounova

1. místo, kategorie MŠ, Eliška Praženková, MŠ Obránců míru

Cena starosty Daniel Baláž, 7. B, ZŠ Šalounova

1. místo, kat. MŠ, Eliška Praženková, MŠ Obránců míru
10

2. místo, kat. MŠ, Sylvie Kusá, MŠ Obránců míru
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3. místo, kat. MŠ, Petr Kacíř, MŠ Obránců míru

2. místo, kat. 1. st. ZŠ, Alžběta Jandáčková, 5. třída,
Prima škola

1. místo, kat. 1. st. ZŠ, Celestína Ševčíková, 3. třída,
ZŠ PORG

3. místo, kat. 1. st. ZŠ, Natálie Vanková, 5. třída, Prima
škola

2. místo, kat. 2. st. ZŠ. Pavla Űberlauerová, 6. B, ZŠ
Šalounova

1. místo. kat.2. st. ZŠ Valentýna Rozehnalová 6. tř. Prima škola
11
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První vzpomínky jsou spojeny s bombardováním
a ruskými tanky u murku
Život Viléma Dužího je spjat s Vítkovicemi, a to jak s obvodem, tak s firmou, která
ve svém názvu nese stejné jméno. Jeho
vzpomínky jsou příjemnou a cennou výpravou do minulosti a ukazují Vítkovice v podobě, kterou mnozí z nás nepamatují.

Vilém Duží (na snímku) vzpomínal na své
mládí už v únoru. Proto ten sníh na snímku…

Když tu ještě nebyla Rudná
Dokážete si například představit Ostravu
a Vítkovice bez Rudné ulice? Pan Duží si to
umí nejen představit, ale má na toto období
vzpomínky takzvaně z první ruky. Vždyť se
v roce 1942 narodil v tehdejší ulici Chodské
80, současné Rudné 44. A jak sám říká,
kromě základní vojenské služby Vítkovice
neopustil.
„Naproti našemu domu stál dělnický
domov, v němž bydleli zaměstnanci Vítkovických železáren. Byl to uzavřený
komplex s vnitřním nádvořím, vedle kterého stály směrem k Zábřehu tři dřevěné
baráky, v nichž také bydleli dělníci. Když
se pak stavěla Rudná, byla část tohoto
objektu zbourána a zůstala jen budova ve
tvaru písmene U, tak jak ji známe dnes
jako sídlo Domova Magnolie,“ vrací se
do dob svého dětství pan Duží a vypráví
o tom, jak v dělnickém domově panoval přísný správce, který každé ráno chodil s uklízečkami po jednotlivých pokojích kontrolovat pořádek a čistotu. Této kontrole říkali

vizita a běda tomu, kdo neměl vzorně uklizeno!
„Maminka pocházela také z Vítkovic,
právě z Chodské 80, ona i můj děda, který byl přední valcíř, pracovali ve zdejších
železárnách. A jako jeřábník tam pracoval
i můj druhý otec, mimochodem zlatý člověk. Maminka se totiž v roce 1948 podruhé
vdala,“ pokračuje pan Duží, k jehož prvním
vzpomínkám patří ukrývání se před náletem
v prádelně domu a pak ruské tanky stojící
u „murku“ neboli u zídky mezi domy.
„Zpočátku jsme bydleli na Chodské 80,
potom s druhým otcem v Zengrově ulici,
v přízemním domě, který už dnes nestojí. Pamatuju si, že vedle něj vedl průjezd
k povoznictví pana Hladného. V domě byl
i bývalý, tenkrát už vyprázdněný krámek,
v něm jsme krátce bydleli. Z této jedné
místnůstky, kterou jsme měli k dispozici, jsme vycházeli přímo na ulici, na toaletu jsme museli přes chodbu a na dvůr.
A když šel táta na noční šichtu, stáhl rolety, aby nás někdo nepřepadl. Odtud jsme
se po čase přestěhovali na Erbenovu 79.
Předtím tam žil stolař Žurek, dělal krásný
nábytek z kvalitního dřeva. Ale provozovnu
mu znárodnili a majetek šel do dražby. Pro
nás děti to byla senzace, ale pro dospělé už
to taková sranda nebyla. No a naší rodině
byl přidělen jednopokojový byt, který vznikl
na místě dřívější klížírny. Podlaha byla nasáklá klihem, otec nahříval cihly, kladl je na
klih a tak ho odstraňoval. Toalety, vodovod
a spíž, což byla jen skříňka, byly na chodbě, to si dnešní mladí ani neumějí představit,“ povzdechne si a podotýká, že rodiče
nakonec byt vyměnili se stařenkou a přestěhovali se zpět na Chodskou 80. „Menšímu pokoji, jehož přízemní okna směřovala
do dvora, jsme říkali kabinet. Teprve když
jsem začal chodit na průmyslovku, Vítkovické železárny, jimž byty patřily, to tu začaly modernizovat, takže přibyla koupelna,“
posune se vítkovický pamětník dál v čase,
ale opět se vrací zpět do doby, kdy Chod-

ská ulice ještě vedla až ke kolejím spojujícím šachtu s ocelárnou. „Naše stařenka
a ostatní ženské sedávaly u domu na lávkách a klábosily, malé děti si hrály na pískovišti, které udržovaly Vítkovické železárny, později na dvoře chlapi spravovali auta,
všude lítaly děti. Pořád tam bylo veselo, žilo
to tam. A v domě byla čistota a pořádek.“
Atmosféru té doby lehce nastiňuje jedna
z dávných vzpomínek. „Ve vchodu bydlelo šest partají, domovníkem byl pán, jinak
dělník na vysokých pecích, který na čistotu
a pořádek v domě a okolí velice dbal. Společná chodba tenkrát musela být vytřena
dvakrát týdně, což zajišťovali nájemníci.
Když ji ženské myly, bály se, zda domovník úklid přijme. I nám se stalo, že zaklepal
a řekl mamce: „Holčičko, dneska se ti ta
chodba nepovedla, tak ji udělej ještě jednou.
A při té příležitosti ještě umyj okno.“ Nikdo
si nedovolil oponovat, i chlapi mlčeli. Jo, to
byl přísný a spravedlivý řád,“ krčí rameny
pan Duží, ale znovu se usměje při vzpomínce na vzkazy se spoustou pravopisných
chyb, které musel, když se v baráku něco
porouchalo, odnášet od domovníka cestou
do školy do poruchové kanceláře v Nerudově ulici. „Bylo tam okénko, kam jsem vzkaz
podal. A za tři dny přišli opraváři z Vítkovických železáren a poruchu odstranili.“
Zatímco mateřská škola, kterou navštěvoval, byla v Sirotčí ulici, do základní školy chodil v ulici Švecově, nyní Šalounově.
„Tehdy tam byly dva vchody, jeden do
chlapecké, druhý do dívčí školy. Až později
obě školy spojili,“ vzpomíná na osmiletku,
kterou ukončil závěrečnou zkouškou. Vysvědčení z roku 1956 má dodnes uloženo
(viz snímky), stejně jako vzpomínky na to,
jak s ostatními dětmi chodíval hrát fotbal
na nedaleký vítkovický stadion. „Nikdo nás
nevyhnal,“ vrací se v myšlenkách na místo,
kterému se říkávalo Dolíček. A připomíná
i to, jak se na letním tréninku vítkovických
hokejistů, do kterého se zapojil, naučil tvrdé
kázni.
Pokračování na straně 12

patří k nejčastějším dlouhodobým obtížím
dětského věku. Ačkoliv se nejedná o zdravotně závažné onemocnění, pomočování
stresuje dítě i jeho rodinu. Přetrvávají-li potíže i po pátém roce věku, doporučují odborníci tento problém řešit.
Ačkoliv není noční „počurávání“ z medicínského hlediska závažným onemocněním, jedná se o vysoce stresující jev, který může být rovněž příčinou psychických
problémů dětí. „Rodiče by se neměli bát a
stydět řešit problém svého potomka s praktickým lékařem pro děti a dorost, v dětské
nefrologické či urologické ambulanci,“ uvádí Jana Geržová z dětské nefrologické ambulance Vítkovické nemocnice.
Nefrologická ambulance při dětském oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě roč-

ně ošetří 1 700 dětí s nemocemi močového
ústrojí a ledvin, přičemž u více než tří set
z těchto pacientů se jedná o diagnózu nočního pomočování.

Vaše zdraví
Moderní vybavení
pro rodičky

Čtyři nové kardiotokografy a skalpovou
elektrodu mají nyní k dispozici všechny
nastávající maminky ve Vítkovické nemocnici v Ostravě. Nemocnice, která je členem skupiny AGEL, investovala do obnovy
a rozšíření přístrojového vybavení a nově
disponuje i skalpovou elektrodou pro přesnější vyšetřování plodu. Investice do modernizace oddělení přišla nemocnici na
1,1 milionu korun.

Stres z pomočování

Pomočování provází lidstvo po celou
dobu jeho existence a také v současnosti

12

Bonus motivuje
k dárcovství krve

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
motivuje své klienty k dárcovství krve řadou
atraktivních bonusů. Být klientem ČPZP
a rozhodnout se darovat krev se vyplácí,
pojišťovna totiž zdvojnásobila výši příspěvku pro nové dárce. Zatímco loni si mohli požádat o pětistovku, v letošním roce
je příspěvek tisíc korun. Pravidelné dárce, držitele Janského plaket, respektive
držitele Zlatých křížů Českého červeného
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Na prahu dospělosti
a v dalších letech

V letech 1956 až 1960 Vilém Duží studoval strojní obor na vítkovické průmyslovce,
vedle níž tenkrát stály dvě nádherné secesní vily. A tam, kde je dnes hřiště házené v parku Jožky Jabůrkové, bývalo v těch
dobách přírodní kluziště. „Slečno, smím
s vámi bruslit?“ tázali se tenkrát chlapci a
soutěžili mezi sebou, s kolika děvčaty si zabruslí. „No a holky se zase chlubily, kolik hochů pro ně přišlo,“ zasní
se vypravěč při vzpomínkách na
milé okamžiky, k nimž patří také
taneční v restauraci U Havránka.
„My tančili s děvčaty z jedenáctiletky, kluci z jiných tříd zase s holkami ze zdravky,“ upamatovává se a
dodává, že zkušenosti z tanečních
se mu později hodily, když se chodilo tancovat do Kaplanky v ulici
Obránců míru před křižovatkou
s ulicí Ocelářskou, nebo na zábavy do Českého domu.
„Po průmyslovce jsem nastoupil
do VŽKG, do konstrukčního oddělení údržby tehdejšího závodu
2. Co dva týdny jsme chodili do
zámečnické dílny, abychom viděli,
jak to chodí ve výrobě a udělali si
jasnou představu o tom, na čem
pracujeme. Působil jsem v konstrukci jeřábů údržbářského provozu, později i v údržbě válcoven
za studena a pak jsem se stal revizním technikem jeřábů. Na čas
jsem přešel do tehdejšího závodu
840, což byla podniková údržba.
Tady jsem byl vedoucím revizním
technikem zdvihacích zařízení pro
celé mohutné VŽKG, jejichž součástí tehdy byla i mostárna v Lískovci a provozy v Kojetíně. A jako
člen státní normalizační komise
pro zdvihací zařízení jsem se podílel i na tvorbě norem. Poté se vrátil
do dvojky, tehdy pojmenované divize Hutě, a stal jsem se požárním technikem,“ rekapituluje Vilém Duží svůj profesní
život, do kterého zapadá i studium na Vysoké škole báňské. Tady začal v roce 1974

kříže, třetí největší pojišťovna v zemi
ČPZP odměňuje v rámci svých preventivních programů příspěvky ve výši 500 až
3 500 korun. Pro dárce kostní dřeně má
příspěvek až 6 tisíc korun. Dlouholetí dárci krve mohou v rámci programu Kapka
využít od ČPZP příspěvek až 500 korun.
Na tyto programy ČPZP vynaložila za
prvních pět letošních měsíců přibližně 794

studovat na Hornicko-geologické fakultě
VŠB obor požární technika a bezpečnost
průmyslu, který absolvoval s titulem inženýr. Tomuto období však předchází ještě
několik vzpomínek, jež porůznu vyvstanou
na paměti. Třeba ta z návštěvy kosmonautky Těreškovové. „To jsem sloužil na vojně
v Bratislavě a společně s ostatními vojáky
jsem držel čestný špalír, když kráčela od
letadla k slavnostnímu přivítání na letišti.
Dostalo se jí neuvěřitelných ovací, museli

jsme stát kolem ní, aby ji dav neumačkal.
Pak jela v otevřeném automobilu do centra
Bratislavy,“ vzpomíná a opět podotýká, že
základní vojenská služba byla kromě dovo-

tisíc korun, což je o šest procent meziročně
více.

Odstranění mandlí

Odstranění nosohltanové mandle, odborně nazývané adenotomie, patří u dětí k nejčastěji prováděným chirurgickým zákrokům. Jak upozorňují odborníci z Vítkovické
nemocnice, zákrok nepomáhá pouze u dětí
trpících zhoršenou nosní průchodností či
opakovanými záněty dýchacích cest. Ač
vzácně, může být indikací k operaci také
syndrom spánkové apnoe či noční pomočování dětí. Pokud rodič u svého dítěte
pozoruje dlouhodobé problémy, neměl by
oddalovat návštěvu specializovaného ORL
pracoviště, neboť zanedbání může způsobit dlouhodobé a hůře řešitelné zdravotní
potíže.

lených jediným delším obdobím, kdy opustil
Ostravu a rodné Vítkovice. „I manželka je
odtud, ve svých 25 letech jsem se přiženil
na Ocelářskou 37. V ulici Ocelářské, nyní
za Rudnou, byly mistrovské domy, kterým
se říkalo majsterhausy. A v Sirotčí bydlela
dělnická aristokracie čili předáci a nejlepší dělníci,“ vrací se Vilém Duží o více než
šedesát let zpět a přidává ještě jednu informaci, která se dnes může mnohým zdát
neuvěřitelná. „Chlapi na horkých provozech
mohli pít pivo sedmičku, které se
normálně prodávalo v kantýně.
Tenkrát to bylo běžné, nikdo ani
nesledoval, kolik kdo piv vypil.
Až mnohem později bylo požívání jakéhokoliv alkoholu na směně
zakázáno, ale ještě dlouho trvalo,
než zaměstnanci přestali tento zákaz obcházet.“
Vzpomínek je ještě mnoho
a s Vilémem Dužím by se dalo
povídat hodiny a hodiny. Bodrý,
neustále rozesmátý pán, jenž hovor prokládá rozmanitými slovními
hříčkami a vtípky, zdaleka nevypadá na to, že letos v únoru oslavil 76. narozeniny. Jenže je to tak.
„Do důchodu jsem odešel v roce
2004 po 44 letech působení v jedné firmě, ve Vítkovických železárnách a strojírnách. Ale nenudím
se ani dnes. Snažím se udržovat
byt, aby vše fungovalo, pomáhám
dceři na chalupě a kromě jiného
jsem absolvoval i počítačový kurz
spolufinancovaný
vítkovickým
úřadem. Ale pozor, rozhodně nejsem ve své generaci jediný, kdo
umí s počítačem pracovat. S kamarády z práce i ze studií si posíláme různé e-maily, všichni s tím
pracujeme. A občas také chodím na vítkovické zastupitelstvo,
abych se tam ozval s různými
připomínkami a poznámkami, protože mi budoucnost Vítkovic není
lhostejná. To víte, člověk o sobě
musí dávat vědět,“ uzavírá s úsměvem.
Lenka Gulašiová
Pozn. red.: Redakce nezodpovídá za to, do jaké
míry se vzpomínky shodují s historickými fakty.

„Vyšetření na podezření zvětšené nosní mandle provádíme pomocí endoskopie
nosní dutiny a nosohltanu, která stanoví nález jednoznačně. Jiné možnosti léčby než
operace bohužel nejsou,“ říká primář ORL
Libor Jeřábek a varuje, že oddalování zákroku může vést k poruše dýchání, sluchu
či k nepříznivému vývoji hrudníku i páteře.
„Někteří rodiče mají ze zákroku trauma
ještě ze svého dětství. Dnes je ale medicína
zcela jinde a není vůbec nutné mít z operace obavy. Pokud je vše v pořádku, může
být dítě druhý den po zákroku propuštěno
domů,“ upřesňuje a dodává, že rodiče, kteří mají u svých dětí podezření na zvětšení
nosní mandle, se mohou obrátit na specialisty Vítkovické nemocnice. K vyšetření je
možné se objednat na telefonním čísle ORL
ambulance 595 633 573.
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Historie kostelů nejen ve Vítkovicích
Ve středu 23. května se v prostorách vítkovické pobočky Knihovny města Ostravy uskutečnila přednáška Pavla Březinského, na
které se návštěvníci dozvěděli o historii kostelů nacházejících se
nejen ve Vítkovicích, ale také na území celé Ostravy. Mezi nejstarší
duchovní stavby patřila zvonice, která stála u vstupu do Dolu Jeremenko a sloužila ke svolávání horníků do dolů. S rozvojem železáren rostl počet obyvatel i počet věřících, kteří se do Vítkovic a okolí
stěhovali. Krátkodobým řešením v podobě provizoria se pro ně
stala kaple sv. Floriána z roku 1855 u starého ředitelství Vítkovických železáren. Ta časem již kapacitně nedostačovala, proto byla

Šance na zaměstnání

Jste v evidenci ÚP déle než 12 měsíců
v posledních 2 letech? Potřebujete změnu
v profesi, ale nejste si jisti, jakým směrem
se vydat? Zapojte se do projektu O krok
blíž a zlepšete své šance na získání zaměstnání. Pohovory s odborníky a kariérní
poradenství vám napoví, ve které profesi
můžete uspět. Po celou dobu vám budou
k dispozici zkušení mentoři, absolvujete
workshopy se zaměstnavateli. Veškeré aktivity v projektu jsou ZDARMA, jízdné proplácíme v plné výši!
Kontakty: 553 871 113, 739 227 247,
info@rekval.cz.

Fandíme rodině!

V neděli 9. září se
v areálu parku Lékařské fakulty Ostravské univerzity v ulici
Syllabově bude od
19 hodin konat rodinný festival Fandíme rodině. Návštěvníci se mohou těšit na řemeslné dílny, manželské rande, výstavu SVOJI,
psí kusy a agility, trénování paměti, hudební
vystoupení, exhibici a workshop parkouru,
na Divadlo Víti Marčíka nebo klauny na
volné noze. Akce, která je pořádána u příležitosti oslav 25. výročí Centra pro rodinu
a sociální péči, moderuje Roman Pastorek.
Více informací na www.prorodiny.cz.

Dětskému dni nepřálo
počasí

Na úterý 29. května připravila komise
školství a kultury při Radě městského obvodu Vítkovice venkovní akci Den dětí. Místo oslav svátku dětí, plné zábavy, výtvarné
dílny a soutěží, všem zbyly jen oči pro pláč.
Kolem poledne se Vítkovicemi přehnala
velká bouřka, při níž padaly i kroupy. Doufali jsme, že do začátku akce, tedy do 15.30
hodin, vše vyschne a akci zachráníme, ale
bohužel přišla druhá vlna dešťů. Pro nepříznivé počasí musela být rozhodnutím komise celá akce nakonec zrušena, a to bez
náhrady. Přítomní členové komise vyčkávali na návštěvníky, kteří se pomalu do sadu
Jožky Jabůrkové trousili a mapovali situaci.
Všichni pochopili, že za deště oslavy být
nemohou, tak děti alespoň převzaly balíčky
s dárky. Děkuji všem organizátorům a členům komise za přípravu celé akce a pevně
věřím, že příště k nám bude počasí trochu
vstřícnější. A jménem komise školství a kultury všem přeji příjemné a pohodové prožití
prázdnin a krásnou dovolenou.
Romana Filipová, tajemnice komise
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v roce 1880 postavena věž z červených cihel – samostatně stojící
italská zvonice navržena Gustavem Merettou. Nacházely se v ní
dva vodojemy. Další kostel měl být postaven v Sirotčí ulici. Stejně
jako osud tohoto kostela, tak i dalších třinácti překazila 1. světová
válka či další politické okolnosti a ve Vítkovicích ani na území celé
Ostravy nakonec těchto třináct kostelů nebylo postaveno. Pokud
vás zajímá historie Vítkovic, i nadále budeme uveřejňovat články
Pavla Březinského ve zpravodaji v části Střípky vítkovické historie.
Romana Filipová,
referentka kultury

Tak trochu jiný Den dětí…
Sliby se mají plnit nejen
o Vánocích, a proto tak, jak
jsme slíbili v zimě při návštěvě
dětí v Diakonii v ulici Kořenského, jsme je nyní do mateřské školy na oplátku pozvali.
Náramně se nám k tomu hodil
svátek všech dětí.
Ve čtvrtek 31. května za
námi přijelo pět dětí na vozíčku
a dvě přišly v doprovodu učitelek a asistentek, aby zhlédly
program, který jsme pro ně připravili. Nejmenší děti je přivítaly pohádkami Sedm trpaslíků
a Liška a zajíček. Děti z Diakonie sledovaly obě pohádky
zaujatě. Následovaly písničky, tanečky v páru a po chvíli
se začali nesměle přidávat
i naši hosté, alespoň pohybem
do rytmu. Pokračovali jsme
s padákem, a to už bylo vidět,
že našim novým kamarádům
to nedá a chtějí se k nám přidat. Vzali jsme je tedy do kola
i s vozíčky a všechny děti
tentokrát společně mávaly
padákem, kutálely a pinkaly
s míčem, kolébaly ty nejmenší
a podbíhaly. Myslím, že si
to užili všichni, včetně dospělých. Ale to ještě nebylo
všechno. Protože se slavil
svátek dětí, došlo i na dárky.
Naši malí vyrobili kamarádům
papírové panáčky a od našich hostů jsme dostali ručně
vyrobený keramický talířek
s beruškou, symbolem naší
třídy. A pak nás teplé počasí vyhnalo ven na zahradu.
Tam už nás čekal nakrájený
meloun jako sladké občerstvení. Ovšem asi největším zážitkem byla jízda na kolotoči,
určitě pro ty, kteří na něm jeli
poprvé ve svém životě! Škoda že se přiblížil čas oběda
a museli jsme se rozloučit.
Ale určitě ne navždy. Příště
se setkáme u našich nových
kamarádů na canisterapii,
což bude krásný zážitek pro všechny, kteří mají rádi pejsky. Tak taková to u nás
byla zábava. Ale myslím, že nejen zábava. Možná si děti z naší školky uvědomily,
že je lepší se s někým o něco podělit,

například o zážitky, někoho obdarovat,
společně prožít hezký den a udělat radost
i jiným.
Ivanka Lukavcová,
MŠ Kořenského
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Knihovna pro vás
Léto v knihovně

Vítkovice
umění – poznání – zábava
Knihovna města Ostravy, Kutuzovova 14, Ostrava-Vítkovice
V průběhu prázdninových měsíců července a srpna bude činnost klubu seniorů přerušena, stejné to bude se všemi kulturními akcemi pořádanými městským obvodem
Vítkovice. Všem příznivcům a občanům městského obvodu Vítkovice přejeme krásnou
a nerušenou dovolenou, hodně sluníčka, odpočinku a načerpání energie. A těšíme se na
další společné setkání v září.
Připravujeme:
6. září 14 až 16 hodin – klub seniorů – zahájení činnosti
19. září 16 hodin – cestopisná přednáška s Tomášem Poláčkem, který dlouhodobě pracoval v MF DNES a brzy se 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 do vítkovické knihovny. Vstup zdarma.
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

Čtenářský klub BOOkovka

Nezapomnělo se ani na Den matek a každý náš malý BOOKovkář měl možnost vyrobit své mamince krásné srdce z kartonu,
které dozdobil podle vlastního uvážení.

Půle roku se pomalu blíží a my jsme s dětmi v knihovnickém klubu BOOKovka stihli
každý měsíc probrat jedno zaměstnání, kterému jsme se podrobněji věnovali jak vyprávěním a listováním v naučné literatuře,
tak i v následných tematických dílničkách.
Odpoledne jsme si tedy postupně povídali o zdravotníkovi, kuchaři, hasiči, popeláři
a zahradníkovi. Aby si děti také trochu vyzkoušely na vlastní kůži, jak náročné každé
zaměstnání je, jednou jsme trénovali první
pomoc, jindy zase postup výroby několika
pomazánek nebo jsme třeba společně sadili pažitku do květináčků, které si děti samy
ozdobily a následně odnesly domů svým
maminkám.

Léto v knihovně

DĚTEM
● BOOKovka: Knihovníkem snadno
a rychle
Minikurz knihovnického povolání má datum
21. srpna. Je to úterý a minikurz potrvá od
14.30 do 15.30 hodin.
● BOOKovka: I love KNIHOVNA
Vyrobíme si knihovnické tričko. S finanční
podporou Úřadu městského obvodu Vítko-

No a co nás čeká o prázdninách? V červenci se podíváme do všech možných
i nemožných koutů světa jako cestovatelé
a v srpnu jako knihovníci lépe pochopíme,
že práce v knihovně není jen o řazení a půjčování knih. Ale hlavně! Vše s úsměvem
a zábavně. Už se na to moc těšíme!
vice se o to pokusíme v úterý 28. srpna od
14.30 do 15.30 hodin.
● Sovičky: Krteček a knihovna
O povolání knihovníka si budeme v klubu pro děti a jejich rodiče povídat v pátek
31. srpna od 10 do 11 hodin.
● Já, král Žhavič I. Mozkový
Se slavnostním vyhodnocením prázdninového kvízového klání se počítá v pátek
31. srpna od 14.30 do 15 hodin.

DOSPĚLÝM
● Přitažlivost světla
Výstava fotografií Filipa Nováka potrvá od
2. do 31. července, spatřit ji můžete během
půjčování.
● Život ve vodě
Výstava prací dětí z obecně prospěšné společnosti Společně – Jekhetane
bude během půjčování přístupná od 2. do
31. srpna. Vernisáž s doprovodným programem se uskuteční 15. srpna od 14 hodin.
● Čtenářská výzva
Inspirace na prázdninové čtení na vás čeká
od 2. července do 31. srpna vždy během
půjčování.
DĚTEM
● Těší mě, že Vás poznávám!
Kvízy v rámci projektu Sto let spolu: 1918
až 2018, který finančně podpořilo statutární
město Ostrava, jsou připraveny od 2. července do 31. srpna vždy během půjčování.
● Nespi! Spánek vysiluje!
Od 2. července do 31. srpna budeme vždy
během půjčování žhavit mozkové závity
dětských čtenářů.
● Bronzové čtvrtky
Chytání bronzu s knížkou v ruce aneb
Prázdninové prima čtení je připraveno každý čtvrtek od 14.30 do 15.30 hodin.
● Pohádkové pátky
Dopoledne ve společnosti pohádkových
bytostí? Každý pátek od 10 do 11 hodin.
● BOOKovka: Kampak to bude?
Povídání o cestování, vysněných místech
a způsobech, jak se na ně dostat, to vše je
připraveno na úterý 3. července v čase od
14.30 do 15.30 hodin.
● BOOKovka: Game Fight
Odpoledne společenských her se uskuteční v úterý 10. července od 14.30 do 15.30
hodin.
● BOOKovka: Až na kraj světa
Dej svým snům podobu ve výtvarné dílně
v úterý 17. července od 14.30 do 15.30 hodin.
● BOOKovka: Tady to mám rád
Procházka po Vítkovicích v režii dětí je naplánována na úterý 24. července od 14.30
do 15.30 hodin.
Sovičky: Cestujeme
Prázdninové putování v klubu pro děti a jejich rodiče je připraveno na pátek 27. července od 10 do 11 hodin.
● BOOKovka: Svět v kostce
Zábavné soutěžní odpoledne se uskuteční
v úterý 31. července od 14.30 do 15.30 hodin.
● BOOKovka: Není knihovna jako
knihovna
Těšit se můžete na výlet do ústřední knihovny u Sýkorova mostu, který je naplánován
na úterý 7. srpna od 13.30 do 15.30 hodin.
Na akci je nutno přihlásit se předem!
● BOOKovka: Game Fight po staru
Odpoledne plné společenských her (tentokrát historických) děti zabaví v úterý
14. srpna od 14.30 do 15.30 hodin.
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Dopravní podnik

Všimněte si!
Vlak´n´roll
Vítkovice byly dějištěm natáčení videa
spojeného s projektem Vlak´n´roll. „Tvářemi
tohoto soutěžního projektu Českých drah,

který má k ježdění vlakem přilákat mladé
lidi, se stali populární youtubeři,“ vysvětluje
Hana Vítková z Moravskoslezské filmové
kanceláře společnosti Moravian-Silesian
Tourism. „Do Ostravy tak přijel youtuber
Kovy, který tvořil tým se svou fanynkou
Dominikou. Kovy s Dominikou spolu plnili
úkoly v Rothschildově dělnické kolonii, na
lezecké stěně Tendon Blok, v Malém světě
techniky či na Bolt Tower. Postupně získávali indicie, které je dovedly do cíle.“ Jedno
je jisté. Z videa je jasné, že Vítkovice mají
co nabídnout a že jsou zajímavým prostorem vybízejícím k návštěvě. Video naleznete na www.filminnorthmoravia.com.

informuje

• Letní jízdní řády platí od 1. července do
1. září.
• Výluka na linkách č. 31, 45, 57, 62 a 74
až do konce listopadu. Příčina: rekonstrukce mostu v ulici Rudné.
• Výluka na linkách č. 50 a 73 do konce
listopadu kvůli rekonstrukci mostu přes ulici Místeckou.
• Státní svátky ve dnech 5. a 6. července
– provoz podle nedělního jízdního řádu.
• Výluka na linkách č. 2 a 7 od 5. do 8.
července – sanace mostů na ulici Plzeňské.
• Výluka na linkách č. 5, 7, 8, 9 a 17 od
9. do 22. července v souvislosti s opravou
tramvajové tratě na ulici 17. listopadu.
• Prázdninové vyhlídkové jízdy historickými vozidly z centra Ostravy k zoo: 14. a 28.
července a 18. srpna.
• Výluka na linkách č. 3, 4, 8, 9, 11, 18
a 19 od 16. srpna do 1. září. Příčina: oprava
tramvajové tratě v ulici 28. října v Mariánských Horách.
• Dodatek jízdního řádu ODIS bude v platnosti od 2. září.

Strážci zákona informují
Městská policie jezdí ekologicky

V květnu převzal ředitel MPO od primátora města Ostravy pět ekologických
vozidel značky Škoda Octavia s pohonem na stlačený zemní plyn. Automobily
byly nakoupeny v rámci projektu Ostravou na alternativní pohon I spolufinancovaného z Národního programu.

Okradená trafikantka

V brzkých ranních hodinách 29. května spatřila hlídka provádějící výkon
služby ve Vítkovicích svého kolegu běžícího za mužem. Strážníci začali prchající osobu pronásledovat ve vozidle. U podezřelého muže, který před malou
chvílí okradl trafikantku, byly následně nalezeny bankovky různé nominální
hodnoty. Zadržený argumentoval tím, že nemá na živobytí. Přivolaní policisté
si ho převzali i s důkazním materiálem k dalším opatřením.

Poděkování poctivým nálezcům

Dne 28. května v pozdních večerních hodinách oslovil hlídku muž a předal
jí nález – černou tašku. Ta obsahovala notebook, flash disky a finanční hotovost. Muž byl následně seznámen s tím, že pokud ztracenou věc vrátí vlastníkovi, má nárok na náhradu nutných nákladů a na nálezné, které činí desetinu z ceny nálezu. Pokud se do jednoho roku nepřihlásí vlastník, může s věcí
nakládat jako držitel a po uplynutí tří let by nabyl vlastnické právo k nalezené
věci. Všech práv se zřekl a následně odešel. Strážníci kontaktovali možného
vlastníka, který své věci přesně popsal a před hlídkou zadal správně heslo do
notebooku. K dnešnímu dni je evidována více než stovka nálezů různé hodnoty a obsahu, a to od finančních hotovostí a dokladů přes mobilní telefony
a registrační značky. Městská policie Ostrava všem poctivým nálezcům děkuje.

Vulgarita se nevyplácí

Dne 19. května vyjížděla hlídka městské policie do Vítkovic, kde měl podnapilý muž napadat uklízečku. Žena právě prováděla úklid v jedné z budov,
když upozornila 44letého muže na zákaz kouření v daném prostoru. Agresor jí
začal nadávat a posléze také vyhrožovat přeříznutím kabelu čisticího přístroje.
V obavách z vytaženého nože žena zalarmovala strážníky. Krátce nato se
útočník hlídce k incidentu přiznal. Pro podezření ze spáchání trestného činu si
celou věc převzala k dalšímu šetření Policie ČR.
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