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Těšte se na
Petropavlovskou pouť!

Komise školství a kultury při Radě městského
obvodu Vítkovice připravila na oslavu Dne dětí
zábavné odpoledne. Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče do sadu Jožky Jabůrkové, kde v úterý 29. května prožijí den plný
her, soutěží, užijí si projížďky na ponících, vyzkoušejí lezeckou stěnu, lukostřelbu nebo si
vyrobí obrázek v tvořivé dílně. Začátek akce je
v 15 hodin. Vstupenky v podobě hrací karty si
mohou zájemci zakoupit v MŠ Prokopa Velikého, v ZŠ a v pokladně Úřadu městského obvodu Vítkovice za částku 50 korun. Plná hodnota
vstupenky je 100 korun. Rozdíl těchto cen hradí
radnice ze svého rozpočtu. Občerstvení zajištěno.
- fil -

Opravy chodníků

Městský obvod Vítkovice zve na tradiční Petropavlovskou pouť, která se bude konat v sobotu
16. června na náměstí Jiřího z Poděbrad. Den
bude plný zábavy, hudby, vystoupení dětí a žáků
z vítkovických škol, připravena je exhibice mistrů
světa, Evropy a ČR v thajském boxu (Como-3
Gym), chybět nebude ani dobré jídlo a pití. Děti se
mohou těšit na doprovodný program – jízdu na ponících, výtvarnou dílnu nebo si budou moci vyzkoušet lezeckou stěnu. Dospělí mohou ochutnat speciálně uvařené Vítkovické pivo z místního pivovaru.
A co by to bylo za pouť, kdyby se návštěvníci nemohli vyřádit na autodromu, létajících labutích,
velkém řetízkovém kolotoči, ve skákacím hradu
nebo se projet dětským vláčkem? Kolotoče budou
na náměstí už od čtvrtka 14. června, takže si je
všichni mohou užít dosyta! Bližší informace a celý
program najdete na straně 12.
- red -

Morana opravdu odplula
Ve středu 28. března se uskutečnilo tradiční vynášení Morany.
Pokračování na straně 5

Na základě žádosti a následné kontroly špatného stavu chodníků ve Vítkovicích obdržel náš obvod od Magistrátu města Ostravy finanční podporu na opravy ve výši 5,29 milionu korun. Finanční
prostředky budou použity na opravu chodníků
podél ulice Středulinského v úseku mezi ulicemi
Na Obvodu a Starobní a v ulici Erbenově v úseku
daném ulicemi Lidickou a Ocelářskou.
Pokračování na straně 3

Nepřehlédněte
Volejbalový turnaj smíšených družstev

Komise sportovní při Radě městského obvodu Vítkovice připravila tradiční volejbalový turnaj, který se bude konat v sobotu 19. května od 11 hodin v tělocvičně
při SŠ Technické a dopravní Ostrava-Vítkovice, ulice Moravská 964/2. Akce je
určena pro smíšená šestičlenná družstva, v každém musejí být alespoň dvě
ženy. S sebou si vezměte sportovní oblečení, obuv s bílou podrážkou a dobrou
náladu. Startovné zdarma. Bližší informace, včetně zápisu družstev i jednotlivců, zajistí předseda komise Richard Čermák, e-mail cermak.rich@seznam.cz.
Vítěze čekají zajímavé ceny a putovní pohár. Pojďte si zasportovat a neseďte
doma!
Romana Filipová, tajemnice komise

www.vitkovice.ostrava.cz

Boj O pohár města Ostravy!

Až sto závodnic moderní gymnastiky z České republiky i okolních států se v sobotu
5. května sjede do Ostravy, kde se uskuteční
závod O pohár města Ostravy. Ten má dlouholetou tradici a pod křídly oddílu moderní
gymnastiky SSK Vítkovice a s podporou Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových
a města Ostravy se letos koná již jeho 21. ročník!
Pokračování na straně 9
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Zásady Rady městského obvodu Vítkovice pro prominutí
pohledávek poplatků a úroků z prodlení nájemcům obecních bytů
ve Vítkovicích v období od 1. dubna 2018 do 31. července 2018
• Rada městského obvodu Vítkovice
rozhodla o uzavření dohod o prominutí dluhů vzniklých nezaplacením poplatků a úroků z prodlení s nájemníky obecních bytů,
kteří své dluhy z pronájmu bytů, včetně služeb spojených s jejich užíváním a soudních
poplatků, uhradí zcela v období od 1. dubna
2018 do 31. července 2018 a výše pohledávky poplatků a úroků z prodlení nepřesáhne 20 tisíc korun v každém jednotlivém
případě. Pohledávky poplatků a úroků
z prodlení budou promíjeny individuálně
podle pořadí úhrad jednotlivými dlužníky.
• Rozhodnutí o prominutí pohledávek
poplatků a úroků z prodlení je rámcové
a bude po uplynutí určeného období konkretizováno dodatečným předložením seznamu dlužníků a částek poplatků a úroků
z prodlení ke schválení opatření v práci

s pohledávkami v Radě městského obvodu
Vítkovice.
• Pohledávky poplatků a úroků z prodlení budou promíjeny pouze nájemcům
obecních bytů, kteří své dluhy z pronájmu
bytů, včetně služeb poskytovaných s užíváním bytu a soudních poplatků, uhradí zcela
v daném období.
• Prominutí poplatků a úroků z prodlení
bude provedeno jak u dosud nežalovaných
pohledávek, tak i pohledávek právně zajištěných a žalovaných.
• U dlužníků, kteří mají uzavřenou dohodu o splátkách závazků, je podmínkou
prominutí poplatků a úroků z prodlení úplné
uhrazení celého zůstatku dluhu v určeném
období.
• Rozhodnutí o prominutí poplatků
a úroků z prodlení se netýká dlužníků, je-

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

jichž závazek vůči městskému obvodu Vítkovice k 1. dubnu 2018 tvoří pouze poplatky
a úroky z prodlení dlužníků, u nichž úhrada
dluhů bude provedena pouze zápočtem
přeplatku z vyúčtování služeb spojených
s užíváním bytu za rok 2017, a dlužníků,
kteří budou mít evidovány dluhy jen v období od 1. dubna do 31. července 2018.
• Tyto zásady jsou zveřejněny způsobem v místě obvyklým, tj. Zpravodajem
městského obvodu Vítkovice, vyvěšením
na úřední desce a na internetových stránkách městského obvodu Vítkovice www.
vitkovice.ostrava.cz.
• Zbylé nežalované pohledávky z nájmu bytů budou po tomto opatření (s výjimkou pohledávek malého rozsahu) předány
k soudnímu vymáhání odborem bytovým
a majetkovým do konce roku 2018.

Dopravní podnik informuje
• Do konce listopadu potrvá výluka na linkách č. 31, 45, 57, 62
a 74. Příčinou je rekonstrukce mostu na ulici Rudné.
• Kvůli rekonstrukci mostu přes Místeckou ulici potrvá do konce listopadu výluka na linkách č. 50 a 73.
• O státních svátcích 1. a 8. května pojedou spoje linek Dopravního
podniku Ostrava podle platného nedělního jízdního řádu.
• II. etapa rekonstrukce estakády Bazaly potrvá od 4. května do
ukončení prací. Upraveny budou trasy a jízdní řády autobusových
a trolejbusových linek.
• Chystá se výluka na linkách č. 102, 108, 109 a 112, a to od
4. května do ukončení prací na ulici Sokola Tůmy.
• Výluky na lince č. 11 jsou naplánovány na termíny 5. a 6. května
a 12. a 13. května. Příčinou jsou práce na trati u zastávky Nádraží
Vítkovice.
• Vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi a autobusy Ostravou se
uskuteční 19. května.
• Výluka na linkách č. 2 a 7 potrvá kvůli výstavbě zjednokolejnění
tramvajové tratě na ulici Výškovické od 26. května do 1. června.

Zásady Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice pro prominutí
pohledávek poplatků a úroků z prodlení nájemcům obecních bytů
ve Vítkovicích v období od 1. dubna 2018 do 31. července 2018

• Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice rozhodlo o uzavření dohod o prominutí dluhů vzniklých nezaplacením poplatků
a úroků z prodlení s nájemníky obecních bytů, kteří své dluhy z pronájmu bytů, včetně služeb spojených s jejich užíváním a soudních
poplatků, uhradí zcela v období od 1. dubna 2018 do 31. července 2018 a výše pohledávky poplatků a úroků z prodlení přesáhne
20 tisíc korun v každém jednotlivém případě. Pohledávky poplatků a úroků z prodlení budou promíjeny individuálně podle pořadí
úhrad jednotlivými dlužníky.
• Rozhodnutí o prominutí pohledávek poplatků a úroků z prodlení bude po uplynutí určeného období konkretizováno dodatečným
předložením seznamu dlužníků a částek poplatků a úroků z prodlení ke schválení opatření v práci s pohledávkami v Zastupitelstvu
městského obvodu Vítkovice.
• Pohledávky poplatků a úroků z prodlení budou promíjeny
pouze nájemcům obecních bytů, kteří své dluhy z pronájmu bytů,
včetně služeb poskytovaných s užíváním bytu a soudních poplatků,
uhradí zcela v daném období.
• Prominutí poplatků a úroků z prodlení bude provedeno jak
u dosud nežalovaných pohledávek, tak i pohledávek právně zajištěných a vymáhaných exekučně. U dlužníků, jejichž pohledávka je
vymáhána exekučně, je nutné písemně požádat o prominutí po-
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platků a úroků z prodlení. Podmínkou je, aby byla zcela uhrazena
jistina, náklady nalézacího řízení (tj. SOP + náklady uvedené v exekučním titulu) a náklady exekučního řízení. Dále musí být uhrazeno
minimálně 30 procent poplatků z prodlení a úroků z prodlení.
• U dlužníků, kteří mají uzavřenou dohodu o splátkách závazků,
je podmínkou prominutí poplatků a úroků z prodlení úplné uhrazení
celého zůstatku dluhu v určeném období.
• Rozhodnutí o prominutí poplatků a úroků z prodlení se týká
i dlužníků, jejichž závazek vůči městskému obvodu Vítkovice
k 1. dubnu 2018 tvoří pouze poplatky a úroky z prodlení, netýká se
dlužníků, u nichž úhrada dluhů bude provedena pouze zápočtem
přeplatku z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok
2017 a dlužníků, kteří budou mít evidovány dluhy jen v období od
1. dubna do 31. července 2018.
• Tyto zásady budou zveřejněny způsobem v místě obvyklým,
tj. Zpravodajem městského obvodu Vítkovice, vyvěšením na úřední
desce a na internetových stránkách městského obvodu Vítkovice
www.vitkovice.ostrava.cz.
• Zbylé nežalované pohledávky z nájmu bytů budou po tomto
opatření (s výjimkou pohledávek malého rozsahu) předány k soudnímu vymáhání odborem bytovým a majetkovým do konce roku
2018.
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Tady je moje tajemství. Je jednoduché. Správně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější je očím neviditelné.
Antoine de Saint-Exupéry, kniha Malý princ

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
máme za sebou teplotně značně nadstandardní duben, který přispěl k neobvykle
rychlému průběhu jara. A to až tak bleskovému, že mám obavy, aby bylo kam se
uchýlit k tradičním prvomájovým polibkům
pod rozkvetlými třešněmi… Zároveň ale
doufám, že právě takové slunečné počasí
se vydaří i v úterý 29. května, kdy budeme
slavit Den dětí, a v sobotu 16. června, jež
bude ve Vítkovicích patřit Petropavlovské
pouti. Na obě akce, na které byly vyčleněny
finanční prostředky z rozpočtu městského
obvodu, všechny srdečně zvu! Věřím, že
Den dětí, organizovaný členy naší kulturní
komise, bude stejně vydařený jako předchozí ročníky a že si jej užijí nejen děti, ale
i dospělí. Ujít byste si rozhodně neměli nechat ani pouť, která je jednou z největších
kulturních a společenských akcí pořádaných úřadem našeho městského obvodu.
Podpora smysluplného trávení volného
času, kam kromě jiného spadá také volejbalový turnaj avizovaný na titulní straně zpravodaje, a snaha o vytvoření dobré atmosfé-

ry v obvodu vždy patřily a stále patří k našim prioritám. K tomu, aby se tady obyvatelé Vítkovic cítili co nejlépe, však přispívají
zejména investice do neustálého rozvoje
obvodu, do zkvalitňování bydlení, dopravní
infrastruktury a všeho, co je součástí běžného života. Ale nestačí jen investovat. Potřebujeme znát i názory lidí na změny, které
se jich týkají. Proto jsem inicioval setkání
zástupců úřadu našeho obvodu s nájemníky
domů v ulici Rudné číslo 58 až 64, kde byly
loni z rozpočtu obvodu postaveny dvě nové
kotelny. Schůzka se uskutečnila 25. dubna,
v době, kdy už bylo květnové vydání zpravodaje uzavřeno, takže se k jejímu průběhu
vrátím v příštím úvodníku. Takže jen na vysvětlenou: Chceme znát zkušenosti nájemníků a mít zpětnou vazbu přímo od lidí, jichž
se obvodem provedená modernizace přímo
dotýká. Zajímá nás, co by šlo udělat jinak,
lépe, i to, do jaké míry tato investiční akce,
jíž jsme chtěli přispět ke zkvalitnění bydlení
ve zmíněných objektech, pozitivně či negativně promítla do životů zdejších obyvatel.
Jejich názory jsou pro nás důležité i proto,
že chceme ve výstavbě kotelen pokračovat
i v dalších objektech a poznatky nájemníků,
kteří už s novým typem vytápění a dodávek

teplé vody mají
první zkušenosti,
jsou pro nás velice cenné.
Kdo prochází
Vítkovicemi, určitě zaznamenal,
že společně s jarem byly zahájeny mnohé stavební akce. K nim
patří například rekonstrukce chodníků v ulici Na Obvodu poblíž křižovatky
s ulicí Závodní v těsné blízkosti hřbitova.
O projektech, na které jsme dostali finanční prostředky z magistrátu nad rámec rozpočtu obvodu, se zmiňujeme v samostatné
zprávě. Chystáme se zrekonstruovat i dům
v Ocelářské ulici číslo 18, kde je dlouhodobým problémem vlhkost ve sklepě. Izolace
a částečná rekonstrukce budou provedeny,
nyní hledáme finanční prostředky i na opravu střechy tohoto objektu. A startují i další
projekty, jímž se budeme věnovat v nadcházejících vydáních zpravodaje.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Tady jsme doma
Budovy jsou zvelebovány i družstvy nájemníků

má novou fasádu, zrekonstruované balkony a izolované sklepy. Ale čekají nás další investice. Ve velmi
špatném stavu je střecha, tu musíme řešit co nejdřív, pak přijdou na řadu vnitřní prostory,“ konstatuje
Jiří Jošek, jenž tu společně s rodiči, kteří jsou dnes
jeho sousedy, žije od roku 1977. V objektu s osmi
byty, z nichž dva jsou podkrovní, bydlí jeho sestra
s rodinou a další starousedlíci, kteří mají k místu, kde
žijí, vztah. „Jsme rádi, že je dům ve vlastnictví družstva,“ uzavírá Jiří Jošek. „Je to sice organizačně
i finančně náročné, ale nejsme závislí na tom, co
rozhodne, nebo nerozhodne někdo jiný. Je to náš
domov, takže nám záleží na tom, jak vypadá a v jakém stavu je.“

K příjemnému vzhledu Vítkovic přispívají
nejen zrekonstruované domy ve vlastnictví
obvodu, ale také objekty v majetku nájemníků. K takovým budovám patří i dům v ulici
U Cementárny 17. „O koupi jsme měli společně s ostatními sousedy zájem, ale proces
prodeje se prodlužoval. A pak šlo zase všechno naopak velmi rychle, museli jsme jednat
opravdu bleskově. Ale v roce 2015 se nám
dům přece jen podařilo koupit,“ říká Jiří Jošek
mladší, který je členem předsednictva družstva nájemníků. A zmiňuje, že součástí kupní
smlouvy byla podmínka vztahující se k rekonstrukci domu. Tu bylo třeba provést bezodkladně. „Do oprav jsme se pustili hned, dům

Vítězství v 1. A

Již podruhé
v tomto školním roce se
v naší 1. A třídě na ZŠ Šalounova – Halasova radujeme z vítězství.
Ve výtvarné
soutěži Vlaky,
vláčky, mašinky, pořádané
SVČ Gurťjevova, zvítězil
v 1. kategorii Radek Fildán.
Radečkovi blahopřeji k 1. místu. Ostatním
dětem děkuji za jejich taktéž skvělé obrázky a příkladnou reprezentaci školy.
Šárka Krčmařová

Text a foto: Lenka Gulašiová

Opravy chodníků

Pokračování ze strany 1

Realizací obou staveb dojde ke zkvalitnění pěší dopravy v našem obvodě, kdy nový
povrch zaručí pohodlnější užívání a snazší

Chodník v ulici Středulinského.

údržbu. Realizací staveb bude rovněž zajištěno bezbariérové užívání výše uvedených chodníků.
Dušana Bernatíková,
vedoucí odboru komunálních služeb

Chodník v ulici Erbenově.
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Ze života našich škol

O cenu starosty městského obvodu Vítkovice
Do 28. května mohou v ZŠ Halasova,
tel. č. 596 614 537, odevzdat své práce
všichni předškoláci a žáci vítkovických
základních škol, kteří se chtějí zúčastnit
16. ročníku výtvarné soutěže O cenu starosty městského obvodu Vítkovice. Ta má
tentokrát téma 100 let Československé
republiky.

Soutěž je rozdělena do kategorií: A – MŠ
+ přípravný ročník; B – I. stupeň ZŠ a C
– II. stupeň ZŠ. Práce budou vyhodnoceny komisí, jež zasedne 30. května. Budou
posuzována pouze díla jednotlivců označená údaji: jméno, věk, třída, škola. Vítězní
autoři budou pozváni ke slavnostnímu převzetí cen, které se za přítomnosti členů ko-

Soutěž pro střední školy
k výročí vzniku první
republiky spěje do finále
Střední průmyslová
škola Ostrava-Vítkovice, p.o., Zengrova
1, ve spolupráci s OV
Českého svazu bojovníků za svobodu
v Ostravě, statutárním městem Ostravou a městským
obvodem Vítkovice
vyhlásila pro všechny
střední školy působící
na území městského obvodu Vítkovice
soutěž První republika 1918–2018. Bližší
informace k soutěži
byly předány ředitelům škol v březnu při
ocenění Dne učitelů
na radnici a soutěž
nyní spěje ke svému závěru. Studenti
mohou své práce
postupně odevzdávat
nejpozději do 11. května Lence Hruškové ze SPŠ Ostrava-Vítkovice, Zengrova 1 nebo Romaně Filipové na radnici městského obvodu. Soutěží se v jednotlivých kategoriích, a to prezentace, literární
dílo, výtvarná práce a fotografie a film. Všechny práce musejí mít
společné téma připomínající významné výročí vzniku samostatného Československa. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční
17. května v 10 hodin v obřadní síni vítkovické radnice. Na vítěze
čekají hodnotné ceny od zástupců OV Českého svazu bojovníků
za svobodu, statutárního města Ostravy i obvodu Vítkovice.
Romana Filipová, referentka kultury

mise, rodičů a zástupců radnice městského obvodu Vítkovice bude konat 6. června
v 10 hodin v ZŠ Halasova 30. Ceny budou
uděleny v každé kategorii zvlášť. Nejlepší
práce bez omezení kategorie získá hlavní
Cenu starosty pro rok 2018.
- red -

Táto, pojď si hrát

Polikarpovu stavebnici v hodnotě 34 tisíc korun získala Mateřská
škola Erbenova v Ostravě-Vítkovicích díky Nadačnímu fondu VÍTKOVICE STEEL a programu Lidé ze STEELU pomáhají. O tento
dar se zasloužil Daniel Dřímal, který jako zaměstnanec Vítkovice
STEEL požádal o finanční příspěvek pro tuto mateřskou školu a zároveň přislíbil, že se více zapojí do chodu školky tím, že děti s touto stavebnicí naučí pracovat. Při svých návštěvách dětem ukázal,
jaké možnosti se jim při konstruktivních činnostech nabízejí, jak
zacházet s pracovními nástroji
a pomáhal u dětí rozvíjet zájem
o manuální práce. Dětem se
tyto
společně
strávené
chvíle velice líbily,
Polikarpova stavebnice se stala
nejvyhledávanější
činností
při spontánních
aktivitách u dětí
všech věkových
skupin.
Získanou stavebnici využijeme do budoucna pro množství řízených i spontánních činností. Již nyní s jednotlivými díly pracujeme při tělovýchovných chvilkách, lze z ní vytvořit různé sestavy, včetně malé
skluzavky pro rozvoj hrubé motoriky a pohybové obratnosti dětí.
Díky konstrukčnímu charakteru stavebnice si děti při spontánních
hrách budují smysl pro logiku a prostorovou orientaci. Při práci s ní
rozvíjejí také své sociální dovednosti, je zde zapotřebí komunikace
s vrstevníky a vzájemná kooperace.
Za poskytnutou podporu jménem Mateřské školy Erbenova 23
a všech našich dětí děkujeme Nadačnímu fondu Vítkovice STEEL
a také panu Dřímalovi. Tím zveme i ostatní tatínky a samozřejmě
maminky: Máte-li chuť si s vašimi dětmi pohrát s hračkami, které
doma nemáte, stavte se, rádi vás uvidíme a hračky zapůjčíme.
Učitelky MŠ Erbenova 23

Bez vás by to nebylo ono!!!
Chtěly bychom touto cestou velmi poděkovat vám, rodičům dětí, které navštěvují MŠ Kořenského, za vaši vstřícnost
a ochotu pomoci s vytvářením koutků pro
skupinovou práci. Díky vaší invenci vznikla například dílna s opravdovým ponkem
včetně nářadí, vědátorský koutek Pokusy
a objevy s chemickými kádinkami, odměrným válcem a zkumavkami či koutek
Živá příroda se šneky. Velmi si také ceníme vaší spolupráce s naší mateřskou
školou, že se zapojujete do dění, tatínci
vypomůžou třeba s přesunem nábytku či
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technickými záležitostmi, nosíte pomůcky
a materiál pro zpestření daného tématu
nebo plníte s dětmi ranní úkoly... Opravdu
lidsky krásná je i neutuchající přízeň rodičů, jejichž děti už naši školku nenavštěvují – občas k nám zavítají nejen pochlubit
se vysvědčením, ale předají i tašku
s hračkami, stavebnicemi, pohádkami, ze
kterých už jejich školák „vyrostl“... To
všechno v nás vzbuzuje nadšení a elán
do další práce s vašimi dětmi. Děkujeme,
jste skvělí!
Kolektiv MŠ Kořenského
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Ze života našich škol

Nová učebna pro ortoticko-protetické techniky
AHOL – Střední odborná škola otevře
v září nový obor ortoticko-protetický technik. Jde o moderní obor z oblasti medicíny,
který slučuje poznatky z oblasti anatomie,
biomechaniky a IT technologií, a AHOL se
tak stává druhou školou v republice, kde je
možné jej studovat. Specializovaný obor
může škola realizovat zejména díky dotaci
poskytnuté statutárním městem Ostravou.
Díky tomu AHOL v dubnu zprovoznil novou
odbornou učebnu vybavenou nejmoderněj-

ší technikou – podobaroskopem, 3D scannery pro skenování trupu či chodidel, dvěma plošinami Sigma se softwarem umožňujícím statickou a posturologickou analýzu rozložení tlaku, váhy a opěrné plochy,
plošinou Runtime snímající tlak při chůzi
a běhu a softwarem k určení komplexní dynamické analýzy fáze kroku a běhu.
Výukové materiály připravili odborníci
z VŠB-TUO a z firmy Proteor Ostrava.
- szt -

AHOL CUP slavil jubileum

Gastronomická soutěž s mezinárodní
účastí a porotou AHOL CUP se poprvé
konala před dvaceti lety, ve školním roce
1997/1998, v prostorách hotelu ATOM –
dnes Clarion Congress Hotel Ostrava. Od
prvních ročníků převzalo společenskou
záštitu nad touto ojedinělou soutěží s celorepublikovou i zahraniční účastí statutární
město Ostrava. K dlouholetým podporovatelům soutěže patří i starosta městského
obvodu Vítkovice Petr Dlabal.
V posledních čtyřech letech se na akci
AHOL CUP soutěžilo v pěti kategoriích: čtyřčlenné kuchařské týmy, Junior pro tříčlenné týmy žáků základních škol a kategorie

barman, barista a teatender. Letos poprvé
přibyl beer specialista v čepování a servírování piva. V průběhu let se navyšovaly
i počty soutěžících, od 45 v prvním ročníku
až po letošních 142 mladých talentů.
Součástí soutěže je i doprovodný program, který přibližuje divákům trendy v gastronomii, ukázky práce špičkových kuchařů,
baristů i barmanů, autogramiády a výstavy
knih s kuchařskou tematikou. V porotě zasedali renomovaní odborníci, např. Roman
Hadrbolec, Pavel Čadil ze Zámečku Petrovice nebo François Busé z Francie pod
vedením certifikovaného komisaře AKC ČR
Václava Formana, za Českou barmanskou

asociaci byla hlavním garantem Šárka Seibertová.
Pavla Sztulová



Morana opravdu
odplula

Romano Suno – Romský sen

Ve vítkovické knihovně se 22. května od
14 hodin uskuteční pod vedením Máši Bořkovcové a Ivety Kokyové workshop o romštině
a romské literatuře, jeho součástí bude i dvojjazyčné čtení. Po celý květen bude k vidění výstava vítězných prací z předešlých ročníků
Romano suno – Romský sen, což je literární
a výtvarná soutěž pro děti základních, středních
škol a dětských domovů ze všech koutů České
republiky, pořádaná obecně prospěšnou společností Nová škola v Praze. Hlavním záměrem projektu je dát příležitost dětem, které ještě umí romsky, uplatnit tuto dovednost
veřejně a popsat svět kolem sebe. Obsah příspěvků závisí na zadaných tématech, která
jsou pro každý rok jiná. Vždy je součástí i téma volné či možnost napsat příspěvek formou
básně. Děti soutěží ve čtyřech kategoriích podle věku. Literární soutěž je doplněna o možnost soutěžit v mluveném slově a o soutěž výtvarnou. Vítězné příspěvky vybírá odborná
porota složená z romských i neromských osobností (literátů, výtvarníků, režisérů).

Garden Food Festival

Pokračování ze strany 1

Žáci ze ZŠ Kosmonautů 15 přinesli také
Líto a po velmi milém představení se vydali
společně s Lenkou Kocierzovou ke splavu
na řece Ostravici. Tentokrát se Morana ani
nezatočila, ani nezachytila u břehu, ale rovnou směřovala k Baltu. Chtěli bychom tímto
také poděkovat Anně a Aleně Buroňovým
z TJ Sokol Vítkovice, které s dětmi připravily krásné folklorní pásmo. Vítej, jaro, a za
rok se budeme těšit zas!
Romana Filipová, kulturní referentka

V Dolních Vítkovicích to opět zavoní
dobrým jídlem a pitím. Asi největším lákadlem Garden Food Festivalu, konajícího se
5. a 6. května, bude souboj kuchařských
hvězd Radka Kašpárka a Jana Punčocháře. Návštěvníci ochutnají exotické pokrmy,
autentickou vietnamskou kuchyni, speciality ze Srí Lanky, argentinské hovězí maso
upravené na mnoho způsobů, hmyzí delikatesy, lanýže, ústřice, foie gras a další
speciality z jater kachen a hus, farmářské
a regionální produkty, destiláty, tuzemská
i zahraniční vína či piva z minipivovarů.
Nebude chybět pekelně pálivá chilli show.
Festival bude moderovat herečka, spisovatelka a zapálená kuchařka Markéta

Hrubešová spolu s ostravsko-belgickým
šéfkuchařem Davidem Girtenem. Na své si
přijdou i děti, pro které je připraven bohatý
doprovodný program i sladké dobroty.
- red -
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Kolumbárium na vítkovickém hřbitově bude
letos opět rozšířeno
Kolumbárium. Tímto slovem latinského
původu byla ve starověku označována pohřební komora římských pohřebních bratrstev, propuštěnců na svobodu i otroků. Stěny kolumbária byly členěny výklenky pro
ukládání uren s popelem zesnulých a často
byly zdobeny freskami, štukami a deskami
s nápisy.
Dnes je slovo kolumbárium používáno
jako označení části veřejného pohřebiště
určené k uložení uren s popelem a jeho
prostředí může být také esteticky upraveno, jak se o tom můžete přesvědčit při
návštěvě hřbitova v ulici Závodní 78 ve Vítkovicích, poblíž bočního vchodu z ulice Na
Obvodu, vedle zahradnictví. Je zde i menší parkoviště, dobrý přístup je i z nedaleké
zastávky autobusové a tramvajové veřejné
hromadné dopravy, což ocení zejména
starší a nemocné osoby.
Ne každé pohřebiště v Ostravě má kolumbárium. To vítkovické se začalo budovat
na podzim roku 2008 a následujícího jara
zde již bylo uloženo několik desítek uren.
První část stavby znamenala vybudování
7 sestav, tj. 84 schránek, každá pro ulože-

ní maximálně 4 úředních
uren. V současné době je
již vybudováno 29 sestav,
tj. 348 schránek, které jsou
plně obsazeny. Od počátku
výstavby do letošního roku
investoval Úřad městského obvodu Vítkovice do
výstavby kolumbária bezmála 1,8 milionu korun,
a to kromě investic do přilehlých terénních úprav
a výsadby zeleně.
Pro velký zájem spoluobčanů o možnost uložení
urny do kolumbária plánuje
městský obvod Vítkovice,
odbor komunálních služeb,
další rozšíření. Jen v letošním roce by měla
být v letních měsících dokončena výstavba
dalších 3 sestav s 36 kójemi. Zvolený stavebnicový systém umožňuje i v budoucnosti pokračovat dalšími dílčími stavbami,
protože je zde pro rozšiřování kolumbária
vyhrazeno dostatek místa.
Při návštěvě vítkovického hřbitova, kte-

rý oplývá zelení a množstvím vysazených
stromů, se můžete přesvědčit, že investor
postupuje při budování kolumbária citlivě
a nezapomíná ani na estetiku.
Dagmar Sošková,
referentka správy místního hospodářství
a zeleně

Toužím po medaili z mistrovství Evropy nebo
světového poháru

Sport Nikola Ogrodníková milovala od
dětství – plavala, tančila, hrála volejbal,
stolní tenis a zkoušela spoustu dalších
sportovních aktivit. I proto ji rodiče už na
základní škole přihlásili do atletiky. Chvíli
se rozhodovali, zda dceru nasměrovat na
tenis nebo atletiku, ale nakonec zvítězil
běh. „Chodila jsem tenkrát na jazykovou
základní školu v Ostravě-Porubě. Ve čtvrté
třídě si mě vyhlédli trenéři porubské sportovní školy a přesvědčili mě, abych od dalšího ročníku začala chodit do atletické třídy.
Tam jsem trénovala vytrvalostní běh a postupně jsem vyzkoušela i víceboj, běh přes
překážky a hod míčkem. Po základní škole
jsem pokračovala ve studiu na Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových
v Ostravě-Zábřehu a závodila v sedmiboji,
později jsem přešla k hodu oštěpem, který
jsem zvládala ze všech atletických disciplín
společně s během přes překážky nejlépe,“
popisuje své sportovní začátky oceněná vítkovická atletka Nikola Ogrodníková. „Jsem
soutěživá, takže mě odmalička bavilo trénovat i závodit, vždy jsem měla a pořád
mám touhu vyhrávat. I proto odjakživa
trénuji velmi svědomitě, což mě také stále
posouvá kupředu. V současné době trénuji
dvakrát denně pět dní v týdnu a připravuji
se na jarní sezonu.“
Největším úspěchem této talentované
sportovkyně je 3. místo ve víceboji na mistrovství Evropy 19letých atletů v Hengelu,
v té době bylo Nikol pouhých 17 let. „Na
mistrovství světa 17letých atletů v Ostravě
jsem skončila sedmá v sedmiboji, zvládla
jsem totiž pouze šest disciplín, hod koulí se mi nepovedl. Ten závod jsem hodně
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oplakala, ale vzpomínám na něj ráda. Velmi šťastná jsem byla, když jsem se mohla
zúčastnit Diamantové ligy v Dohá v hodu
oštěpem. Skončila jsem zde s hodem
58 metrů na krásném 8. místě. Účastnila
jsem se i několika mistrovství Evropy a svě-

ta. O to náročnější pak byl přechod do kategorie žen, kde jsou již přísnější a hůře dosažitelné limity než v mládežnické kategorii. Bylo těžké se probojovat na mistrovství
světa nebo Evropy,“ pokračuje Nikol, pro níž
byl loňský rok po sportovní stránce zcela výjimečný. „Po různých peripetiích se zdravím
a navzdory nervozitě se mi konečně začalo
dařit v hodu oštěpem a probojovala jsem se
mezi elitní oštěpařky. Na mistrovství světa
v Londýně jsem vybojovala hodem 59,99
metru 19. místo, což považuji za úspěch.

Navíc se mi v tomto roce podařilo několikrát hodin na závodech oštěp za hranici
60 metrů a na závodech v Praze jsem dokonce hodila svůj osobní rekord 62,24 metru. Ale vzpomínám ráda i na svůj úplně první
hod, kdy oštěp přeletěl šedesátku, bylo to
v roce 2014.“
Nikola Ogrodníková si život bez vrcholového sportu neumí v současné době představit a má spoustu sportovních plánů. Jedním
z nich je i účast na olympijských hrách v Tokiu a ráda by uspěla také na mistrovství Evropy v Berlíně. A samozřejmě touží po tom,
aby se jí na velkých mezinárodních atletických mítincích dařilo natolik, aby si domů
konečně dovezla i medaili. Nikol má sice
ještě spoustu času, ale už dnes myslí na to,
že jednou bude muset s profesionální dráhou sportovce skončit. „Jsem s tím tak nějak
smířená, ale žiju tady a teď a budu trénovat a závodit, dokud to jen půjde. A vím, že
i když jednou se sportovní kariérou skončím,
budu určitě sportovat dál. A mám i další plány – ráda bych absolvovala vysokoškolské
studium, které jsem i díky tříletému pobytu
v zahraničí zatím odkládala. Atletika pro mě
vždy byla a je na prvním místě a školu jsem
už tak moc neřešila. Ale vím, že ten čas přijde,“ dodává vítkovická atletka, která si od
sportu nejvíce odpočine při čtení, vaření,
tanci či poslechu hudby. „Baví mě i kaligrafie
a hodně času trávím s přáteli a rodinou, chodím do kaváren nebo na různá příjemná místa a pozoruji lidi kolem sebe. Moc ráda také
cestuji a s přítelem jsme začali trénovat na
boulderingové stěně. Baví mě rovněž snowboard, jízda na koni, golf, in-line brusle, tenis
a další sporty.“
Lenka Hatlapatková
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Střípky vítkovické historie

Bydlení a kolonie ve Vítkovicích
Bytová otázka byla v rámci sociální politiky železáren jednou
z nejzákladnějších. Právě železárny se velice intenzivně podílely
v období 1878 až 1918 na budování domů pro své zaměstnance.
Tehdejší generální ředitel Vítkovického horního a hutního těžířstva
zpracoval nový sociální program, jenž se věnoval právě bytové
péči o zaměstnance železáren. Počet bytů bylo třeba s dalšími léty
mnohonásobně navýšit, a proto se původně malá vesnička Vítkovice přeměňovala na tovární ves nejen rozrůstajícími hutěmi, ale
i občanskou výstavbou. V roce 1880 čítaly Vítkovice 2 591 obyvatel, roku 1890 to bylo 10 294 a sčítání lidu z roku 1910 už přineslo
údaj de facto dvojnásobný: 23 151.

Dělnické domy v Josefínské kolonii v roce 1913.

Ruskou ulici lemovala Verdunská kolonie. Ta získala jméno podle
francouzského města Verdun na severu regionu Lotrinsko. Z této
kolonie se nezachoval ani jeden poschoďový pavlačový dům, kterých tu byla celá řada. Byla asanována v roce 1979. Nedaleko vítkovického železničního nádraží nalezneme doposud Josefínskou
kolonii, ve které bydlí rodiny s dětmi, nacházejí se zde zahrádky
i altánky. Vznikla mimo prostor Nových Vítkovic a k jejímu úplnému
zbudování došlo až po první světové válce – v roce 1922. Mezi
obyvateli se jí přezdívalo rovněž Červená kolonie. Své pojmenování získala podle Josefiny Schusterové, manželky tehdejšího generálního ředitele Vítkovických železáren Friedricha Schustera, jenž
tuto funkci zastával v letech 1901 až 1915.
V její bezprostřední blízkosti byly vybudovány kolonie Ocelářská a Sirotčí. Ty se zachovaly taktéž. Co však už dnes neexistuje,
jsou pavilony starobince, které se nacházely
na území Sirotčí dělnické kolonie. Její součástí se rovněž stala dvoje dříve postavená
kasárna, každé s kapacitou pro 204 mužů.
Naproti tomu byla v 90. letech 20. století asanována Mistrovská kolonie v Erbenově ulici.
Tento výčet kolonií však není zcela úplný
a v jejich seznamu bychom mohli pokračovat i dále, za všechny jmenujme ještě třeba
domy úřednické kolonie ve Štramberské či
Ruské ulici. Zaměstnanci dolu Louis nalezli
svůj domov v Barbořině kolonii. Mimo katastr
Vítkovic, avšak vystavěné pro zaměstnance
Vítkovických železáren, sloužily Hulvácká
dělnická kolonie (postavena v roce 1899, postupně rozšiřována mezi léty 1910 až 1911
a roku 1921) nebo Jubilejní dělnická kolonie
v Hrabůvce (výstavba probíhala v letech 1921, 1926 až 1931, 1939
až 1940 a 1946 až 1948). Název „jubilejní“ dostala kolonie u příležitosti 100. výročí založení Vítkovických železáren v roce 1928.

V roce 1878 bylo ve Vítkovicích pouze 130 dělnických bytů, rok
1915 přináší záznam už o 2 150 závodních bytech. V krátkém
přehledu můžeme jmenovat například kolonie postavené ve 2. polovině 19. století a na prahu 20. století právě pro zaměstnance Vítkovických železáren: kolonie Westend
(1878–1879), Anglická kolonie (1882), Štítová kolonie (1884), kolonie Kairo (1891), Josefínská kolonie
(1907–1909), Mistrovská kolonie (1908–1909), Sirotčí
kolonie (1913–1914) a potom také hornická kolonie
jámy Louis (1895–1907), kterou dnes známe pod názvem kolonie Jeremenko.
Vítkovické kolonie se postupem času staly místním
fenoménem. Jak už naznačuje předešlý přehled kolonií, nejstarší dochovanou hutnickou osadou je Westend, jež byla pojmenována podle londýnské čtvrti.
Tato kolonie byla vybudována v nejzápadnější části
Vítkovic, v místě, v jehož blízkosti došlo později k založení dnešního Mírového náměstí. A je třeba zmínit
také její výjimečnost, která tkví v tom, že se jedná
o první realizovanou stavbu mimo areál původní vesnice Vítkovice. Právě Westend nabízel svým obyvatelům
možnost odpočinku na zahrádce, která se nacházela
před každým zdejším domem.
Pokud bychom hledali Anglickou kolonii, která ohraničovala bývalé Pavlovo náměstí, z ní se zachoval
pouze jeden blok domů v Ruské ulici č. 25 za současným Garnihotelem Veronika. Opustíme-li Mírové ná- Štítová kolonie v roce 1975.
městí směrem k závodním jeslím (dnes mateřská škola
v ulici Prokopa Velikého) ocitneme se v místech Štítové kolonie, V neposlední řadě nechaly železárny postavit v letech 1940 až
jež vznikla v souvislosti se stále rostoucím počtem dělníků a zou- 1942, 1946 až 1951 a v roce 1956 Šídloveckou kolonii v Hrabové
falým nedostatkem bytů v 80. letech 19. století. Řadila se tehdy v místech bývalého rybníku Šídlovec.
k největším dělnickým koloniím ve Vítkovicích. O to víc je potěšuVýše uvedené kolonie, včetně těch nezmíněných, svědčí o aktivjící, že k bydlení slouží doposud. Zato kolonie Kairo již původnímu ním a pečujícím přístupu zaměstnavatelů v teritoriu Vítkovic i proúčelu neslouží. Byla postavena v blízkosti šamotárny a svůj název pracovaném sociálním plánu tehdejších představitelů železáren.
získala podle plochých střech typických pro Severní Afriku (podle
Pavel Březinský
egyptských domů v dnešní Káhiře).
Foto: Archiv VÍTKOVICE, a. s.

7

5 / 2018

Dům plný tajemství…

Navštívit dům manželů Chodurových,
v němž se nachází legendární Keltičkovo
muzeum plné historických artefaktů připomínajících nejen kovářské řemeslo, ale
i hornické, je opravdu zážitek. Už před domem si zájemci mohou prohlédnout památník, který Svatopluk Chodura věnoval nálezci uhlí v Polské Ostravě Janu Keltičkovi
a také své manželce Danuši Chodurové za
její uzdravení. Památník byl zbudován na
čedičovém bazaltu a odhalen 18. dubna
2002. Podle slov pana Chodury vyjadřuje
poctu černému zlatu, národnostním kulturám i obětem dolování v tomto slezském
kraji. I proto nese nápis: …a kámen počal
hřát, …i šuter vydal čeplo, …na poczǫtku
kamieň zagřal, …und der stein fing an zu
krmen.
Jak jsme již informovali v březnovém vydání zpravodaje, muzeum se manželům
Chodurovým podařilo vybudovat nejen
díky nálezům po kováři Keltičkovi na jejich pozemku, ale i díky rodičům, kteří celý
život pracovali ve vítkovickém dole Maršál Jeremenko, jejich známým a dnes už
i díky potomkům rodinných přátel. „Maminka pracovala v třídírně tohoto dolu a každý
den strávila několik hodin venku, a to za
jakéhokoli počasí. Vozila vozíky na haldu.
Možná i kvůli této dřině a neustálému prochlazení, které jen málokdy léčila, zemřela
relativně mladá,“ vzpomíná na svou maminku Danuše Chodurová a dodává, že tatínek
pracoval v rubaňové osádce. „Přestože se
mu už v poměrně mladém věku třásly ruce
od těžké hornické sbíječky, s níž denně
pracoval, dožil se třiasedmdesáti let,“ pokračuje paní Danuše a ukazuje oba rodiče
na dobových fotografiích. Ty jsou součástí rozsáhlé muzejní sbírky, v níž nechybí
spousta různorodých artefaktů připomínajících dobu těžby v tomto vítkovickém dole,
jehož původní název zněl Louisova jáma.
Dokonce je zde i již zmíněná těžká hornická sbíječka… „Tady je pan Bořucký, který
založil první mládežnickou úderku v dole
Jeremenko. Dostal dokonce zlatou medaili
jako hrdina socialistické práce. Celý život
pracoval v dole a žil prostě v hornické kolonii, kde také zemřel. Jeho syn Petr, který
nám medaili – zlatou hvězdu – zapůjčil na

tři měsíce jako exponát do muzea, dodnes
pracuje jako vrátný kousek od bývalého
dolu,“ popisuje se zanícením dobové fotografie horníků Svatopluk Chodura. Kromě
spousty nejrůznějších nástrojů zde manželé vystavují retro exponáty, mince, řády,
korbely, nádobu na olej v kostele, lahve od
sodovek z minulého století, bludný balvan
a dokonce i kroniky nejrůznějších pracovních kolektivů z dolů i z Vítkovických železáren a strojíren Klementa Gottwalda.
„V jedné kronice máme dokonce fotografii,
na níž je vidět stará dřevěná kaplička před
branou dolu Jeremenko, kde se horníci
modlili předtím, než sfárali. Kapličku později zbourali s tím, že tu povede cesta, dnešní ulice Místecká, ta však nakonec vedla
o kousek dál,“ vypráví pan Chodura a ukazuje další fotografii. Tentokrát pana Misky

Historie Louisovy jámy

se svou úderkou z roku 1947. Ten prý slíbil
na nějaké akci, kde se oslavovalo, že když
se stane ředitelem OKR, že horníci, kteří
tak těžce pracují, budou mít 12procentní
pivo ve všech kantýnách. Později, když byl
opravdu jmenován generálním ředitelem
OKR, mu někdo slib připomněl a pan Miska ho podle pana Chodury prý splnil. Ale
jen na pár desítek dnů, jelikož následně

Zprávy ze Sluníčka
Beseda o Věrce Špinarové

V březnu uplynul rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila Věra Špinarová. Byla to

V květnu 1891 začala nájemní společnost Spojené vítkovické kamenouhelné
doly na pozemku Vítkovického horního
a hutního těžířstva hloubit důlní jámu,
dlouhých pět let se jí říkalo jen Nová
jáma. Po skončení nájemní lhůty se důl
stal v roce 1895 součástí Vítkovického
horního a hutního těžířstva a se změnou
majitele přišla i změna názvu na Louisova
jáma, důl získal své jméno po synovi majitele Alberta Salomona Rothschilda. První
uhlí se zde vytěžilo v červnu 1896. V době
druhé světové války byl na čas důl přejmenován na Steinböck, pak se však vrátil
ke svému původnímu názvu. O rok později byl přejmenován na počest velitele Rudé
armády, která osvobodila Ostravu, na důl
Generál Jeremenko. V roce 1958 byla
tato jáma organizačně spojena s dolem
Hlubina a v roce 1970 se dočkala dalšího
přejmenování na důl Maršál Jeremenko.
Těžilo se zde až do roku 1992, o šest let
později, tedy po 105 letech od prvního výkopu jámy, byl důl uzavřen.
Text a foto: Lenka Hatlapatková



malá zpěvačka s velkým hlasem, která
má v Domově Sluníčko spoustu fanoušků. Dámský klub proto v únoru uspořádal
besedu o Věrce Špinarové a do
křesla pro hosty usedla Jarka
Pavlíková, která byla snachou
oblíbené zpěvačky. Vyprávění
o životě zpěvačky klienty zajímalo
a pokládali často záludné otázky.
Beseda byla doplněna hity Věrky
Špinarové. Zazněla také nejznámější píseň Jednoho dne se vrátíš. Pro klienty byla beseda velmi
emotivní a mohli tak zavzpomínat
na zpěvačku, která byla výjimečná
nejen svým hlasem, ale také svým
životem.
Monika Neuwirthová
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rapidně vzrostl počet těžkých pracovních
úrazů v dole, vše se tak vrátilo do původního stavu. „Máme tady i kroniku z roku 1937
pana účetního Josefa Sudy, který padesát
let pracoval ve Vítkovickém horním a hutním těžířstvu. Při odchodu do důchodu mu
kolektiv ředitelství a šachty Hlubina daroval
tuto památeční kroniku. V kožené vazbě
jsou krásné fotky dolu Hlubina i okolní továrny z roku 1887, kdy pan Suda do továrny nastoupil, i z roku 1937, kdy odcházel do
důchodu. V kronice je pod každou fotografií
podpis konkrétního úředníka. Kdo dnes ví,
jak tito lidé vypadali a zároveň jak se podepisovali? My to víme,“ dodává s úsměvem
pan Chodura, který zná nejen původ takřka
každého vystaveného předmětu, ale rád
vysvětlí i to, k čemu nástroje a ostatní věci
sloužily. Máte-li zájem seznámit se s historií kovárny nebo těžby uhlí na Ostravsku,
určitě si návštěvu tohoto muzea ve Slezské Ostravě nenechejte ujít. Více informací
o Keltičkově muzeu najdete na www.keltickovakovarna.cz.

Trénink paměti

V rámci Národního týdne trénování paměti a mozkového joggingu se také klienti
Domova Sluníčko snažili zapojit a trénovat
paměť v rámci odpolední aktivizace. Trénink paměti probíhá každé úterý na úseku
A2 pod vedením Petry Vránové. Klienti mají
možnost trénovat paměť písemnou formou,
úlohy na různá témata jsou jednoduché
i náročnější. Trénují především mozek, paměť, postřeh, pozornost. Někomu jsou bližší názvy filmů nebo přísloví, jiný se vyzná
víc v historii, zeměpisu či fyzice. Klienti si
tak ověří své logické či matematické schopnosti. Mohou také využít novou pomůcku
senTable – mobilní interaktivní dotykový
stůl, který nabízí širokou škálu možností.
Petra Vránová
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Máme se dobře. A produkujeme víc odpadu
Ohlédnutí za loňským rokem je pozitivní:
životní úroveň obyvatel Ostravy se zvýšila.
A to se odrazilo i na růstu množství odpadu…
• V roce 2017 bylo v Ostravě
vyprodukováno 112 570 tun komunálního odpadu, což je nejvíce za posledních sedm let. Oproti
roku 2016 jde o nárůst o bezmála
10 tisíc tun. Komunální odpad byl přitom
využit ze 47 procent, což je nejlepší výsledek za posledních sedm let. V roce
2011 to bylo pouhých 28 procent.
• Loni jeden Ostravan vyprodukoval
390 kg komunálního odpadu, zatímco v roce 2016 to bylo 353 kg
a v roce 2011 jen 315 kg. Pozitivní je, že objemy separovaného odpadu rostou a klesá množství odpadu směsného. Důležitou roli sehrálo
i rozšiřování počtu separačních hnízd a budování nových stanovišť jednotlivými městskými obvody za finanční podpory OZO
Ostrava. Význam má i osvěta v podobě

kampaní zaměřených na občany a rovněž
zacílení pozornosti na novou generaci.
Centrum odpadové výchovy OZO Ostrava

navštívilo za patnáct let jeho provozu už
přes 105 tisíc dětí.
• Občané Ostravy v roce 2017 vytřídili
4 174 tun plastů (3,7 procenta z celkového množství odpadu), 7 674 tun papíru

Zlatá tretra Ostrava 2018
Neváhejte a rychle si pořiďte
vstupenku na Zlatou tretru, tradiční prestižní mezinárodní atletický mítink s pravidelnou účastí
nejlepších světových atletů. Její
57. ročník se uskuteční ve středu
13. června na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Tento
historicky nejstarší mítink v Evropě je vždy velmi kvalitně obsazen
špičkovými atlety, rády se sem
vracejí i legendy jako hosté.

(6,8 procenta) a 2 712 tun skla (2,4 procenta). Separované zeleně bylo 15 441 tun,
tedy nejvíce za posledních sedm let (13,7
procenta). Směsný komunální odpad,
jehož produkce z roku na rok postupně klesá, loni tvořil 46,2 procenta
z celkového množství odpadu, objemný odpad 11,7 procenta, stavební suť
9,6 procenta a kovy 4,4 procenta.
• Vedle separace odpadu je podstatné i jeho další využití. Vlastní
technologie na dotřiďování a zpracování odpadu umožňuje společnosti OZO Ostrava třídit plasty
a sklo, zpracovávat zeleň a ze zbytkového plastu a dalších vytříděných
spalitelných složek odpadu vyrábět
tuhé alternativní palivo. Jeho produkce vzrostla z 9 925 tun v roce 2013 na
loňských 26 807 tun. Letos chce OZO Ostrava zprovoznit druhou linku, která umožní
navýšení kapacity výroby až na 40 tisíc tun.
- gl Foto: archiv OZO Ostrava

Boj O pohár města
Ostravy!
Pokračování ze strany 1

Vítězství z Tallinnu
Na přelomu března a dubna se v estonském hlavním městě Tallinnu konal největší mezinárodní turnaj v zápase, který je

Tallinnu ještě další šestice volnostylařů.
Mimořádného úspěchu dosáhl ve váze do
85 kg mezi juniory Matouš Vondál, který ve
svých čtyřech utkáních nenašel přemožitele a zvítězil. V této váze zápasil ještě Vojtěch Piskoř, který se po třech vítězstvích
probojoval až do finále, kde prohrál po vy-

Samuel Bystroň v modrém dresu

v Evropě pořádán. Turnaj byl zaměřen na
mládež. Na čtrnácti žíněnkách zde zápasily
přes dva tisíce zápasníků z celého světa,
například z USA, JAR, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Estonska, Litvy, Švédska, Finska,
Lotyšska, Německa, Maďarska a jiných
zemí. Bylo běžné, že se v jednotlivých váhových kategoriích utkalo až 50 zápasníků!
Do Tallinnu odcestovaly dvě skupiny našich zápasníků. S juniorskou volnostylařskou reprezentací republiky to byli David
Kopřiva, Vojtěch Piskoř a Matouš Vondál
a s trenérem Jirkou Bystroněm odjela do

David Kopřiva v modrém dresu

rovnaném boji se svým oddílovým kolegou
Matoušem Vondálem. Dalším reprezentantem byl David Kopřiva, který ve váze do 61
kg obsadil šesté místo, když ve dvou utkáních zvítězil a ve třech byl poražen. Všichni
tři naši reprezentanti si těmito výsledky řekli
o nominaci na mistrovství Evropy juniorů,
které se bude konat v červenci v Římě.
Roman Piskoř,
TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
www.zapas-vitkovice.cz

V ostravské hale Sareza budou od desáté hodiny dopolední bojovat v sedmi
věkových i výkonnostních kategoriích moderní gymnastky z mnoha českých klubů,
ale i z Polska, Ukrajiny, Ruska a Slovenska.
V dopoledním programu se představí nejmenší závodnice v kategorii nadějí – nejmladší, mladší a starší, a to se sestavami
bez náčiní i s náčiním. V odpoledním programu pak diváci uvidí nejlepší výkony
juniorek, dorostenek a seniorek. Téměř
ve všech věkových kategoriích bude mít
pořadatelský klub MG SSK Vítkovice
své zastoupení. „Jedinou kategorií, v níž
nebudeme mít žádnou závodnici, je seniorská. Důvodem je příprava naší nejúspěšnější moderní gymnastky Andreji Kozové,
reprezentantky České republiky, na mistrovství Evropy ve společných skladbách,“
komentuje účast na soutěži hlavní trenérka MG SSK Vítkovice Hana Kyšková Nadkanská s tím, že závod je přístupný široké
veřejnosti. „Zveme všechny příznivce moderní gymnastiky na tento mezinárodní
závod. Přijďte se podívat na skvělé výkony závodnic z několika zemí a povzbudit
domácí soutěžící.“ Více na www.mg-sskvitkovice.cz.
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Hledáme zdravotní
sestry pro
hospicové služby

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

Jak pečovat
o nemocného
v domácím prostředí

Nejbližší termín bezplatného kurzu Jak
pečovat o nemocného člověka v domácím
prostředí, který organizuje Charita Ostrava,
je naplánován na 17. května od 14 hodin
v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení
se přihlaste předem u Anny Štefkové, tel.
č.: 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo
e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.
Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit
v charitní půjčovně, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/
pujcovna-kompenzacnich-pomucek/.

Cesta za poznáním
autismu

MIKASA pořádala v březnu ve spolupráci
s dalšími neziskovými a školskými organizacemi již IV. ročník aktivit k Mezinárodnímu dni porozumění autismu na podporu
informovanosti laické i odborné veřejnosti.
Součástí projektu byla i konference Vývoj
dítěte po základní škole a mezirezortní spolupráce a informační kampaň Cesta za poznáním autismu.
Kateřina Novosadová,
MIKASA z.s.

Dream Factory
Ostrava

Na přelomu května a června, od
29. května do 4. června, si nenechejte ujít
jubilejní desátý ročník divadelního festivalu Dream Factory Ostrava, jehož těžištěm
jsou Dolní Vítkovice.
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Divadlo Mír, Halasova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
www.divadlomir.cz, www.facebook.com/divadlomir
3. května Kdo je pan Schmitt?
6. května Dva úplně nazí muži
7. května Dva úplně nazí muži
8. května Dva úplně nazí muži
11. května Kdo je pan Schmitt?
12. května Mátový nebo citron
14. května Bůh masakru
16. května Pardál Divadlo Ungelt
18. května Jak důležité je mít Filipa
19. května Tři Tygři
24. května Drahoušku, to chce drink!
Všechna představení začínají v 19 hodin.

Další úspěšná premiéra

V Míru se rozhodně nelení. Repertoár tohoto vítkovického divadla se totiž neustále
rozrůstá. Nejnověji o absurdní komedii Kdo

je pan Schmitt?, jejíž premiéra se uskutečnila 9. dubna. Jak se čerstvá novinka,
kterou napsal oblíbený francouzský autor
Sébastien Thiéry, líbila divákům? Velmi!
Jejich velká část dokonce po představení
odměnila tvůrčí tým ovacemi ve stoje. Pokud jste novinku Kdo je pan Schmitt? ještě
neviděli, nevadí, na prknech Divadla Mír se
totiž objeví i 3. a 11. května. Hrát pro vás
budou Štěpán Kozub, Magdalena Tkačíková, Vladimír Polák, Albert Čuba a Robin
Ferro. Vstupenky do Divadla Mír pořídíte na
webu www.chcivstupenky.cz.

Přednáška o trénování paměti

Městský obvod Vítkovice připravil pro
všechny zájemce velmi zajímavou a jedinečnou přednášku o trénování paměti,
která se uskuteční ve středu 16. května od
15 hodin ve vítkovické knihovně. Trénování
paměti patří mezi efektivní nástroje ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorské populace. Mnoho lidí se domnívá, že proti duševním úbytkům ve stáří
se nedá nic dělat. Nejnovější výzkumné výsledky však prokazují, že člověk si i ve stáří

ponechává schopnost se učit, že se může
dále psychicky rozvíjet a že má k dispozici
velkou kapacitu myšlení, z níž často není
dosti čerpáno a jež by měla být využívána.
Účastníci této přednášky, kterou povede
trenérka České společnosti pro trénování
paměti a mozkový jogging Helena Fitzková, si zábavnou formou vyzkoušejí trénování paměti. Brýle a psací potřeby s sebou.
Vstup zdarma. Srdečně všechny zveme.
Romana Filipová, referentka kultury

Maximální limit
V pátek 1. června
se na Masarykově
náměstí v centru Ostravy v čase od 10 do
18 hodin uskuteční
oslavy Dne dětí s názvem Maximální limit.
Děti si zde budou moci
vyzkoušet svou sílu,
obratnost a rychlost
a vyřádit se například
i na obřích atrakcích, jež
patří k největším v České republice.

Výstava v charitní Galerii G

V pondělí 21. května se od 17 hodin v Galerii G, kterou provozuje Charita Ostrava
v Charitním středisku Gabriel, Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, uskuteční vernisáž obrazů Bohuslava Stacha s názvem Vzpomínka. Výstava bude přístupná veřejnosti
každý všední den od 8 do16 hodin až do 30. června.
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Knihovna pro vás
Květen v knihovně
DOSPĚLÝM

Vítkovice

● Vítkovická mozaika: O Kolumbii

umění – poznání – zábava
Knihovna města Ostravy, Kutuzovova 14, Ostrava-Vítkovice
2. května 16 hod. – cestopisná přednáška o Kolumbii s dobrodruhem
Matějem Ptaszkem, který strávil 20 měsíců v divokém kolumbijském departamentu Antioquia mezi kovboji. To a mnoho dalších zajímavostí se dozvíte
v Knihovně města Ostravy, pobočka Vítkovice, Kutuzovova 14.
Vstup zdarma.
3. května 14 hod. – klub seniorů – beseda s floristou. Místem konání je klubovna
seniorů v ulici Ocelářské 16.
10. května 14 hod. – klub seniorů – posezení s jubilantkou v klubovně seniorů v ulici
Ocelářské 16.
16. května 15 hod. – přednáška o trénování paměti. Účastníci si ve vítkovické
knihovně zábavnou formou vyzkoušejí trénování paměti. Vstup zdarma.
17. května 14 hod. – klub seniorů – tvořivá dílna – ruční práce. Místem konání je klubovna seniorů v ulici Ocelářské 16.
23. května 16.30 hod. – historická přednáška Pavla Březinského – Druhý římskokatolický kostel ve Vítkovicích ano, či ne? Kapitola z vítkovického náboženského života na prahu 20. století. Místo konání v KMO, pobočka Vítkovice,
Kutuzovova 14. Vstup zdarma.
24. května 14 hod. – klub seniorů – procházka Vítkovicemi – senioři se projdou rozkvetlými Vítkovicemi. Sraz v klubovně seniorů v ulici Ocelářské 16.
31. května 14 hod. – klub seniorů – vědomostní soutěž. Místem konání je klubovna
seniorů v ulici Ocelářské 16.
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

DĚTEM

Druhý římskokatolický kostel
ve Vítkovicích – ano, či ne?
Věděli jste, že se ve Vítkovicích na počátku 20. století uvažovalo o stavbě nového římskokatolického kostela? Proč kostel

Cestopisná přednáška Matěje Ptaszka ve
spolupráci s Úřadem městského obvodu
Vítkovice. Středa 2. května od 16 hodin.
● Romano Suno
Výstava prací literární a výtvarné soutěže,
kterou pořádá obecně prospěšná společnost Nová škola – 3. až 31. května během
půjčování.
● Vítkovická mozaika:
Historická přednáška
Kapitola z vítkovického náboženského života s historikem Pavlem Březinským. Ve
spolupráci s Úřadem městského obvodu
Vítkovice ve středu 23. května od 16.30
hodin.

svatého Pavla místním obyvatelům nestačil
a jaké byly důvody pro stavbu kostela nového? Na tyto a další otázky najdete odpověď na přednášce církevního historika a
pedagoga Pavla Březinského, který zájemce seznámí nejen s náboženským vývojem
ve Vítkovicích. Přednáška se uskuteční ve
středu 23. května od 16.30 hodin ve vítkovické knihovně.
- fil -

● Život v pohybu
Ve čtvrtek 3. května od 14.30 do 15.30 hodin výtvarná dílna na téma pohyb. Zapojili
jsme se do výtvarné soutěže Střediska přírodovědců.
● Pro Tebe, mami
Ve čtvrtek 10. května od 14.30 do 15.30
hodin výtvarná dílna – srdce pro maminku s překvapením. Realizováno s finanční
podporou Úřadu městského obvodu Vítkovice.
● BOOKovka: Game Fight
Tradiční odpoledne plné společenských her
je připraveno na úterý 15. května od 14.30
do 15.30 hodin.
● Romano Suno
Workshop o romštině a jejím původu a také
dvojjazyčné čtení se ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Nová škola
uskuteční v úterý 22. května od 14 do 15.30
hodin.
● BOOKovka: Vstávej, semínko, holala
Zasaďme si semínko, stačí jenom malinko.
A to ve čtvrtek 24. května od 14.30 do 15.30
hodin.
● Sovičky: Podívej, jak roste rostlina
Povídání o rostlinách je v klubu pro děti
a jejich rodiče připraveno na pátek 25. května od 10 do 11 hodin.
● BOOKovka: V květinovém opojení
Povídání o zahradnické profesi a lásce ke
květinám se s finanční podporou Úřadu
městského obvodu Vítkovice uskuteční
v úterý 29. května od 14.30 do 15.30 hodin.
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