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V září 2011 se ve Vítkovicích poprvé otevřely dveře nově zrekonstruované budovy v Rostislavově ulici, kde
od tohoto data působí Bilingvní osmileté gymnázium PORG Ostrava. Více informací o této škole naleznete
na straně 4.
Foto: archiv školy

Letošní rozpočet obvodu patří k nejvyšším v historii Vítkovic
V pondělí 18. prosince byl na jednání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice schválen rozpočet ve výši 110 milionů korun. Jeden z nejvyšších
rozpočtů ve vítkovické historii bude navíc navýšen

První miminko roku 2018

Ve středu 3. ledna navštívil starosta městského obvodu Vítkovice Petr Dlabal společně s ředitelem Vítkovické nemocnice Stanislavem Jackaninem a primářem gynekologicko-porodnického
oddělení Jaromírem Měchem na pokoji oddělení
šestinedělí Vítkovické nemocnice mladý pár, kterému se narodil prvorozený syn Leonard. První
miminko roku 2018 narozené ve Vítkovické nemocnici přišlo na svět 1. ledna v 1.04 hodin.
Chlapeček vážil 4 300 g a měřil 52 cm. Starosta popřál rodičům i jejich synovi hodně štěstí
a zdraví a na památku tohoto výjimečného dne
daroval Leonardovi zlatý řetízek s přívěškem se
znamením Kozoroha, který jej bude doprovázet
celým životem.

o finanční prostředky z dotací, které se obvodu
podařilo získat. Vítkovice tak budou letos hospodařit s částkou bezmála 130 milionů korun. Více
na straně 3.

Rozsvícení vánočního
stromu a mikulášská
nadílka

Romana Filipová, kulturní referentka

Ve čtvrtek 7. prosince od 16 hodin proběhlo na
náměstí Jiřího z Poděbrad slavnostní rozsvícení
vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou. Po krátkém kulturním programu a vystoupení
dětí z vítkovických mateřských a základních škol
přivítal všechny přítomné starosta obvodu Petr
Dlabal. Poté všem přítomným popřál krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví a následně
rozsvítil vánoční strom.
Pokračování na straně 2

Nepřehlédněte
Volba prezidenta

Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek
12. ledna 2018 a v sobotu
13. ledna 2018. Termín druhého kola je stanoven na
26. a 27. ledna 2018. Více
informací naleznete na druhé
straně prosincového vydání
zpravodaje.

Špetka času = hromada radosti

Někdy stačí opravdu málo, abychom druhým udělali radost a zpříjemnili jim dlouhé chvíle. Třeba návštěva.
V Ostravě jsou stovky seniorů, které nikdo nenavštěvuje.
A právě pro ně hledáme dobrovolníky, kteří by jim věnovali
hodinu svého času týdně. Zájemci se mohou hlásit každou první středu v měsíci v Dobrovolnickém centru ADRA
(Jiráskovo náměstí 4). Stačí se rozhodnout a přijít! Třeba
hned 7. února. Více informací na čísle 605 784 584 nebo
www.adraostrava.cz.

www.vitkovice.ostrava.cz

Služby Czech POINT

Kontaktní místo Czech POINT naleznete
ve vítkovické radnici v podatelně v kanceláři
č. 111 v přízemí budovy.
Služby Czech POINT jsou zde poskytovány každý pracovní den:
pondělí a středa: 8–12 hodin, 13–17 hodin
úterý a čtvrtek: 8–11 hodin, 12–14 hodin
pátek:
8–11 hodin, 12–13 hodin
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Rozsvícení vánočního stromu
a mikulášská nadílka

Pokračování ze strany 1
Děti, stejně jako v předchozích letech, netrpělivě čekaly na příchod Mikuláše. Po vzlétnutí hvězdy a za hustého dýmu vyšel na
pódium Mikuláš společně se svým doprovodem. S anděly a čertíky

pak rozdával malým i větším dětem mikulášské balíčky plné ovoce,
sladkostí a dalších dobrot. Děti i dospělí se příjemně bavili. Letošní
akce se moc povedla, sice bez sněhu, ale s úsměvem na tvářích.
Romana Filipová, kulturní referentka

OZO Ostrava sváží
bioodpady i v zimě

ZŠ Halasova získala
první místo

Studenti Zengrovky patří mezi
nejlepší programátory v republice

V naší škole máme opravdu nadané děti.
Díky jednomu z nich se radujeme z vítězství
v jubilejním 10. ročníku dějepisné soutěže
Šumná Ostrava, kterou pořádá Wichterlovo gymnázium. Žákyně 1. A Linda Kosubová získala v kategorii A (1. a 2. třídy ZŠ)
1. místo. Výtvarně ztvárnila tři témata –
Ostravské muzeum, Petřkovickou venuši
a biskupa Bruna ze Schauenburku. Ostravské historii jsme se společně pilně věnovali ve čtenářském kroužku, který v naší
škole probíhá po vyučování. Linda Kosubová převzala z rukou náměstka primátora
města Ostravy Zbyňka Pražáka a ředitelky
Ostravského muzea Jiřiny Kábrtové zasloužené ocenění. Touto akcí byly oficiálně
ukončeny celoroční oslavy 750. výročí první písemné zmínky o městě Ostravě. Akce
vyvrcholila rozsvícením vánočního stromu
a ohňostrojem. Nejen vítězná díla si můžete
osobně prohlédnout v Ostravském muzeu,
kde jsou vystavena.
Lindě gratuluji a ostatním snaživým žáčkům děkuji za účast. Už teď se těším na
další společné čtení, povídání i tvoření ve
čtenářském kroužku.

V Ostravě pokračuje svoz zeleně i v zimních měsících. „Do konce března jsou bioodpady z hnědých popelnic sváženy jednou
měsíčně. Společnost OZO Ostrava, která tuto službu v jiných
obcích v zimních měsících standardně neposkytuje, tak už při zavádění bio popelnic vyšla vstříc požadavkům města,“ konstatuje
Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava s tím, že město zavedlo bezplatné přistavení jedné bio popelnice o objemu
240 l k trvale obydleným rodinným domům se zahrádkou a pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu v roce 2016. „Kapacitu
bio popelnic v rámci městského systému i četnost jejich svozu stanovilo město. Pokud
někomu z občanů kapacita nádoby na zeleň nedostačuje, má možnost zbylý odpad ze
zahrádky odevzdávat bezplatně ve sběrných dvorech, nebo si objednat placenou službu
a OZO mu přistaví další nádoby na zeleň podle jeho potřeby,“ uzavírá Vladimíra Karasová.
OZO Ostrava přijímá větve (do průměru 12 cm) ve třech ostravských sběrných dvorech,
a to v Porubě, v Kunčicích a v Přívoze, a také v areálu kompostárny v Hrušově. Ostatní
sběrné dvory nemohou větve od občanů přijímat kvůli nedostatku prostoru.

V říjnu 2017 zorganizoval Svaz strojírenské technologie v rámci MSV 2017 v Brně
soutěž mladých strojařů v programování
CNC obráběcích strojů, které se zúčastnili
i studenti SPŠ Ostrava-Vítkovice.
Soutěžící, studenti strojních průmyslových
škol, si mohli vybrat ze tří řídicích systémů
pro technologii frézování (HEIDENHAIN,
FANUC a SIEMENS). A vítkovičtí studenti Filip Freisler, Jakub Kučera a Vojtěch
Štencl byli v konkurenci 83 účastníků z celé
ČR velmi úspěšní! Nejlepšího umístění do-

2

sáhl Vojtěch Štencl, který obsadil 3. místo
v programování v systému HEIDENHAIN
640. Obráběcí stroje, potřebné pro soutěž,
poskytly společnosti FANUC Czech a Kovosvit MAS. Všem úspěšným mladým strojařům předal v polovině listopadu ocenění
ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček. Ocenění se účastnili také zástupci
Svazu strojírenské technologie ČR.
Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů je již tradiční
prestižní technicky zaměřenou soutěží.
Na Zengrovce se technicky talentovaným
žákům věnují učitelé teoretických předmětů i učitelé odborného výcviku. SPŠ Ostrava-Vítkovice (Zengrovka) patří právem
k nejlepším technicky zaměřeným školám
moravskoslezského regionu, a to kvalitou
výuky i vybaveností moderními CNC obráběcími stroji a učebnami speciálně zařízenými technikou a pomůckami pro výuku
v programování.
Dana Vicherková

Šárka Krčmařová
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Nedovol včerejšku spotřebovat příliš mnoho z dneška.
Will Rogers

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
společně jsme vstoupili do nového roku a já
vám přeji, ať je to šťastné období, na které
budete rádi vzpomínat. Ať vás jím provází
zdraví, pohoda a úspěchy v osobním i pracovním životě!
Mnoho pozitiv, o nichž jsme se snažili informovat také ve zpravodaji, přinesl
i loňský rok, jenž ve Vítkovicích symbolicky
vyvrcholil rozsvícením vánočního stromu
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Těší mě, že
o tuto akci je čím dál větší zájem a že si
tolik obyvatel našeho obvodu najde čas na
společné prožití příjemných okamžiků spojených s adventem a vánočními svátky. Pro
děti bylo připraveno na 250 balíčků s nadílkou, na jejímž pořízení se vítkovická radnice podílela příspěvkem ve výši 50 procent
z celkové ceny. Odměnou nám byla radost
dětí, které dárky převzaly přímo z rukou
Mikuláše. Při této příležitosti bych rád poděkoval pedagogům i dětem z vítkovických
mateřských a základních škol za nádherná
vystoupení, jež potěšila stovky přítomných.
A děkuji i vítkovickým podnikatelům, kteří
zajistili chutné občerstvení za opravdu symbolickou cenu. Velice cenná byla i pomoc
vedoucí Dětského ráje Petře Rucké, která
s naším úřadem dlouhodobě spolupracuje
při pořádání akcí pro děti. Velice si vážím
lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas
a energii pro dobrou věc.

Závěr roku rovněž patřil jednání zastupitelstva o rozpočtu obvodu na následující
období. Je vyrovnaný a i tentokrát jsme se
snažili, aby zahrnoval akce a projekty, které zkvalitní život ve Vítkovicích a posunou
obvod opět o kus dál, k vyššímu komfortu
i prestiži. Výčet nejdůležitějších investičních akcí roku 2018 naleznete na jiném
místě této strany, přesto bych se chtěl zmínit o některých z nich. Dva miliony korun
jsou určeny na pokračování budování kotelen a rozvodů topení v domech v Rudné
ulici 44 až 52. Loni jsme s těmito pracemi
začali v prvním bloku, poslední část by
měla být provedena v roce 2019. Zastupitelstvo také schválilo podání žádosti o úvěr
na rekonstrukci Štramberské 2B a 4, kde
chceme současných 12 bytů, z nichž některé mají rozlohu až 140 m2, rozdělit na
23 dvoj- a jednopokojových, o něž je mnohem větší zájem. Celková investice ve výši
5,4 milionu korun tedy přispěje v podstatě
ke zdvojnásobení počtu bytů a jejich modernizaci, která bude odpovídat současným požadavkům na bydlení.
U Štramberské ulice bych rád ještě chvíli zůstal. Zastupitelstvo totiž kromě jiného
odsouhlasilo také odstartování kroků směřujících k demolici domu číslo 10. Podle
provedených odhadů by rekonstrukce této
zdevastované budovy stála zhruba 25 milionů korun. Tyto náklady by byly neúměrné
jak v souvislosti se stávajícími šesti bytovými jednotkami, tak i v případě jejich navýšení na devět. Rozhodně bude rozumnější

zmíněnou
částku
věnovat na rekonstrukce bytů v jiných
lokalitách, kde nebudou náklady na
opravy tak vysoké. O
tom však, i vzhledem
k podzimním komunálním volbám, bude
rozhodovat vedení,
které bude ve Vítkovicích zvoleno na následující čtyři roky.
My však nyní soustřeďujeme pozornost
na úkoly, které stojí před námi. K nim patří
i ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy organizovaná rekonstrukce objektu
v Syllabově ulici č. 28 až 34. Výměna oken
ve zhruba 30 bytových jednotkách, oprava
střechy, zateplení domu i vybudování nové
kotelny včetně rozvodů budou probíhat za
chodu. Takže nájemníky, kteří dali takovému postupu přednost před stěhováním,
čekají náročné okamžiky. Odměnou jim
ovšem bude mnohem příjemnější bydlení.
Do rozpočtu samozřejmě zasáhla i zákonná povinnost zvýšení mezd pracovníků úřadu i zastupitelů. Rozhodli jsme se
navýšit platy členů zastupitelstva, komisí
a výborů i mzdy předsedů komisí a výborů
v maximální možné míře, podstatně jinak
jsme přistupovali k finančnímu ohodnocení
radních a místostarostů, kde jsme se k horní hranici navýšení ani nepřiblížili.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Letošní rozpočet obvodu patří k nejvyšším v historii Vítkovic
Vedení městského obvodu Vítkovice letos počítá s řadou investičních akcí, k nimž patří:
zateplení domu, hydroizolace a střecha
(Ocelářská 18)
2,6 mil. korun
vybudování kotelny a rozvody topení
(Rudná 44–52)
2 mil. korun
regenerace domů (Syllabova 26–34)
3,3 mil. korun
rekonstrukce velkoplošných bytů
(Štramberská 2B)
2,2 mil. korun
rekonstrukce velkoplošných bytů
(Štramberská 4)
3,2 mil. korun
chodník v ulici Středulinského

(Na Obvodu x Starobní)
chodník u nádraží (Starobní x budova ČD)
oprava ploch na Mírovém náměstí (pergola)
chodník Halasova (do dvora Jeremenkova 19)
oprava kašny na Mírovém náměstí
vložkování komínů pro PS
opravy závad z revizí VTZ
rezerva na odstraňování havarijních stavů
opravy náhradních bytů
výměna střešní krytiny (Jeremenkova 19)
opravy v domě Halasova 26
kolumbárium

1,5 mil. korun
500 tisíc korun
2,5 mil. korun
350 tisíc korun
220 tisíc korun
300 tisíc korun
400 tisíc korun
2,4 mil. korun
2 mil. korun
600 tisíc korun
230 tisíc korun
260 tisíc korun

Končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Moravskoslezský
kraj upozorňuje, že 31. ledna končí lhůta
pro podání přiznání k dani z nemovitých
věcí na rok 2018 a také možnost přihlásit se k placení této daně prostřednictvím
soustředěné inkasní platby obyvatelstva
(SIPO).
Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek
převedených v roce 2017 z družstevního
do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádějí všechny zdanitelné stavby
(budovy nebo vybrané inženýrské stavby),
bytové a nebytové jednotky, které se nacházejí na území Moravskoslezského kraje.
Rozhodný je stav vlastnictví věci k 1. lednu
2018.

Zpozornět by měli také občané, kteří
v roce 2017 všechny nemovitosti v kraji
nebo jejich část prodali, darovali nebo je
převedli na nové vlastníky. Také bývalým
vlastníkům totiž zákon ukládá povinnost
komunikovat s finančním úřadem, a to buď
formou podání daňového přiznání, nebo
formou písemného oznámení, že v roce
2017 přestali být vlastníky nemovitých věcí
a nadále již nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité
věci v obvodu územní působnosti FÚ pro
Moravskoslezský kraj.
Důvodem pro podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních
území. Tímto úkonem ve většině případů
dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke
změně číslování a ke změně výměry parcel.

Pokud vlastník nemovité věci nacházející
se v Moravskoslezském kraji podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu
úřadu pro Moravskoslezský kraj v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání
znovu nepodává.
Vlastník nemovité věci umístěné na území kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul
do přiznání k dani z nemovitostí podaného
v uplynulých letech, má povinnost podat
daňové přiznání zejména pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak části
stavby zlikvidoval, v případech, kdy došlo
ke změně výměry jeho pozemků nebo ke
změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.
Více informací na www.financnisprava.cz/
sipo.
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Ze života našich škol

Studenti gymnázia PORG si mohou
vybrat, jak zakončí studium
V září 2011 se poprvé otevřely dveře nově
zrekonstruované budovy v ulici Rostislavově ve Vítkovicích, kde od tohoto data působí Bilingvní osmileté gymnázium PORG
Ostrava. V příštím roce školu opustí její
první maturanti. V současné době zde studuje 274 žáků na základní škole i víceletém
gymnáziu a 30 dětí v mateřské škole. Kromě pěti tříd základní bilingvní školy je tu od
tohoto školního roku i pět tříd mezinárodní
základní školy s výukou pouze v angličtině,
dále osm tříd gymnázia a dvě třídy mateřinky – jedna bilingvní a druhá s výukou pouze
v angličtině. Kvalitní výuku zajišťuje zhruba
padesát učitelů, deset z nich je rodilými
mluvčími vyučujícími v angličtině. Kromě
toho sem dochází i několik externistů. Na
jaké žáky je Bilingvní osmileté gymnázium
PORG Ostrava zaměřeno, jak probíhá výuka i mimoškolní aktivity? Na to jsme se
zeptali ředitelky Dagmar Dluhošové.

V prosinci za žáky dorazil i Mikuláš.

„Škola je určena šikovným a motivovaným dětem z rodin, které mají hodnotu
vzdělávání na prvním místě, dětem, jež jsou
schopné se učit a hlavně samy chtějí. Jejich
rodiče jim obvykle jdou příkladem už tím, že
také museli dosáhnout určitého vzdělání,
aby měli profesi, kterou dělají, a mohli zaplatit kromě jiného i tuto soukromou školu,
jejíž školné je na základní škole 98 tisíc ročně a na gymnáziu 96 tisíc ročně. Šikovným
dětem z nízkopříjmových rodin jsme schopni poskytnout stipendium ve výši 10 až
90 procent školného.“
Čím se vaše škola liší od jiných základních škol a víceletých gymnázií?
„Žáci mají po celou dobu základního
vzdělávání čtyři hodiny týdně angličtinu, a
ještě jsou rozděleni do dvou skupin, aby výuka byla intenzivnější. A k tomu mají navíc
takzvaný workshop v angličtině, v první třídě
hodinu, od druhé třídy dvě hodiny. Když to
sečteme, zjistíme, že dítě má v naší základní škole šest hodin týdně intenzivní angličtiny s rodilými mluvčími i s českými učiteli.
Naše děti dosahují po 5. třídě téměř srovnatelné úrovně angličtiny, která je nastavena
u českých maturit. Přidaná hodnota základní školy spočívá i ve zhruba 40 kroužcích
mimoškolních aktivit. Rodič nemusí shánět
kroužky v uměleckých školách nebo jinde
a převážet dítě z místa na místo, vše nalez-

4

ne u nás. Máme kroužky sportovní, hudební, umělecké i jazykové a spolupracujeme
i se základní uměleckou školou, jejíž učitelé k nám dojíždějí na individuální výuku hry
na hudební nástroj. Pokud jde o výuku na
gymnáziu, máme výjimku ministerstva školství, která nám umožňuje vyučovat některé
předměty v jazyce anglickém. To znamená,
že v každém ročníku máme jeden nebo dva
předměty v angličtině koncipovány tak, že
například český zeměpis se učí v češtině
a světový zeměpis v předmětu, který se
jmenuje Geography a je pouze v angličtině.
Samozřejmě všechny odborné předměty
učí odborní učitelé – cizinci. V tomto systému žáci studují šest let, potom se každý
může sám rozhodnout, jak studia ukončí.
A tím jsme také velmi výjimeční. Jednou
z možností je ukončení studia českou maturitou, takže žák studuje poslední dva
ročníky stejně jako předchozí a volí si volitelné předměty podle toho, jakým směrem
se bude ubírat. Výhodou je, že otevíráme
semináře i v případě, že jsou do nich přihlášeni třeba jen dva studenti, což si státní
školy nemohou dovolit. Vyučují tady odborníci z praxe – z Lékařské fakulty Ostravské
univerzity, Ekonomické fakulty VŠB-TUO,
právníci a další. Druhou možností je mezinárodní maturita IB. V tomto případě student studuje poslední dva roky vše pouze
v angličtině a opět si vybírá ze šesti skupin
předmětů podle toho, jestli chce jít přírodovědným nebo humanitním směrem. Třetím
způsobem ukončení studia je česká maturita a AP zkoušky, to je obdoba americké
maturity. V tomto případě spolupracujeme
s Centrem pro talentovanou mládež Praha,
které tyto AP zkoušky organizuje. Posledním, čtvrtým způsobem ukončení je česká
maturita a AP zkoušky jen z některých vybraných předmětů. Každý si prostě může
stanovit ukončení tak, aby měl co nejlepší
startovací pozici při výběru vysoké školy.
Ostravský PORG bude mít první maturanty teprve příští rok, takže zatím nemohu
hodnotit uplatnění našich žáků, ale jinak se
naši studenti dostávají i na velmi prestižní
zahraniční vysoké školy, jako jsou Oxford,
Cambridge, Stanford a další. Máme velmi
úspěšné studenty.“
Pomáháte žákům s výběrem vysokých
škol?
„Máme velmi propracovaný poradenský
program pro rodiče a pro studenty všech
našich tří škol v republice, který se týká zejména studia na zahraničních univerzitách.
S rodiči začínáme komunikovat na toto
téma již v době, kdy je student v kvartě.
Připravujeme pro ně přednášky, individuální konzultace a předáváme jim informace,
které potřebují. Navíc zde máme tzv. Academic Departement, což je studijně-pedagogické oddělení, které se zabývá tím, že
sleduje trendy ve vzdělávání, jakým směrem se ubírá, které obory zanikají, a pro-

to nemá smysl studenty na ně připravovat
a naopak. Naši žáci jezdí pravidelně také
na tříměsíční nebo půlroční studijní pobyty
do vytipovaných škol v Anglii a Americe,
které mají podobný studijní program jako
my. Většinou toho využívají žáci od sexty
výše, kteří už mají splněnou povinnou školní docházku a zahraniční školy akceptují
jejich věk.“
Jak jsou žáci ve vaší škole hodnoceni?
„Na základní škole máme slovní hodnocení i známky. Na gymnáziu pracujeme na základě povolené výjimky ministerstva školství se známkami od jedné do desíti, kdy
nejlepší známkou je desítka. Kromě známky hodnotíme i přístup písmeny, nejlepší
přístup je A a nejhorší F. Když má student
třeba devět A, tak je výborný, protože desítka a devítka jsou ještě jednička. Oddělujeme přístup od hodnocení, což je velmi pozitivní. Když je student nepořádník, tak sice
na to upozorníme písmenem, ale do známky se mu to nepromítne. Známkou hodnotíme pouze vědomosti. Je to vypovídající
a rodiče si toto velmi chválí. Slovní hodnocení na gymnáziu už nemáme. Rodiče
dostávají od nás pouze na třídních schůzkách písemné zprávy o tom, jak si jejich
dítě vede, což má vyšší vypovídající hodnotu, než když bychom je slovně hodnotili na
konci roku, kdy už se s tím nedá nic dělat.
Navíc díky tomu, že zde máme Academic
Departement, procházejí žáci všech tří škol
PORG v republice ročníkovými srovnávacími testy. A v kvartě, po ukončení povinné
školní docházky, čeká žáky takzvaná malá
maturita z českého jazyka a matematiky.“
Jaké má škola vybavení?
„Každá třída má svou kvalitně vybavenou učebnu a pak máme několik učeben
pro speciální výuku, jako například učebnu přírodních věd, hudebnu, výtvarnu, počítačovou učebnu a další. A samozřejmě
máme i tělocvičnu a venkovní sportoviště.
Všechny třídy mají připojení k internetu
i dataprojektor. Výuka začíná každý pracovní den v 8.40 hodin a studenti mohou pobývat v aule v prostorách gymnázia do 17.30
hodin. Hodiny jsou 45minutové, takže když
má žák šest hodin, končí výuku ve 14.10
hodin. Starší studenti mají výuku delší, AP
rozvrh je velmi individuální, takže končí třeba i v 16 hodin. Součásti školy je i jídelna
s výběrem ze tří jídel a děti si zde mohou
objednat i dopolední a odpolední svačiny.
V prostorách školy probíhají i všechny odpolední kroužky.“
Máte nějaké plány do budoucna?
„Určitě naplnit nově otevřenou mezinárodní základní školu a dál rozvíjet AP zkoušky,
které jsou rovněž novinkou. A samozřejmě
si chceme i nadále držet prvenství v maturitách v České republice.“
Lenka Hatlapatková
Foto: archiv školy
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Ze života našich škol

Vánoční dílny

Čertí den ve školce

Odpoledne děti trénovaly svou zručnost
při výrobě nejrůznějších předmětů s vánoční tematikou. Menším dětem vydatně pomáhali rodiče, a tak si všichni domů odnesli
spoustu výrobků – od vánočních přáníček
přes ozdoby, stojánky na ubrousky, svícny,
šperky až po andělíčky. V žádném případě
nemohlo chybět ani zdobení perníčků, na
které se děti opravdu těšily. Navrstvily si na
ně spoustu sladké bílkové polevy, barevné
nebo bílé, a některé do ní hned zabořily své
mlsné jazýčky. Jiné děti se tak soustředily
na práci, že si jazyk málem ukously.

V pondělí 11. prosince se v naší škole
uskutečnily tradiční vánoční dílny. Zahájili
jsme je již v dopoledních hodinách vypou-

štěním balonků s přáním k Ježíškovi. Byl
tak silný vítr, že i líné balonky, kterým se
moc létat nechtělo, se vznesly do výše téměř okamžitě. Určitě doletěly na místo ještě
v ten den, i když to k Ježíškovi měly hodně
daleko.

Učitelé a vychovatelé se na dílničky každý rok pilně připravují a děti se svými rodiči
tuto aktivitu oceňují svou účastí – tentokrát
se dílniček zúčastnilo na 80 dětí. Děkujeme
všem rodičům za jejich zájem a těšíme se
na všechny zase letos.
Pedagogové ze ZŠ Halasova

Mikuláš tak trochu jinak
nebo skoky z výšky do molitanové jámy.
Prozradíme vám, není nic lepšího, než
si jen tak zaskákat pro radost, pro zdraví
a odcházet s dobrou náladou a odnášet si
plno nových sportovních zážitků. Nakonec
bylo i překvapení – za dětmi přišli Mikuláš,
čert a anděl. Hodné děti dostaly sladkou
odměnu a ty zlobivé čert strčil do pytle
a odnesl si je do pekla.

V polovině prosince se všechny děti z MŠ
Obránců míru připravovaly celé dopoledne
na odpolední akci s rodiči a přáteli školy.
Seznamovaly se s vánočními zvyky a tradicemi, spolu s učitelkami připravily a vyzdobily třídy i hernu doslova pekelně. Všude visely červenočerné řetězy a obrázky čertíků.
Odpoledne se pak sešli všichni malí i velcí
čertíci a andělé z celého okolí v herně. Děti,
převlečené do kostýmů připravených rodiči,
společně zazpívaly vánoční koledy a písničky o zimě. Po zaznění zvonečku mezi děti
přiskotačila čertice Kalimero – Olga Vágnerová. Všichni jsme společně tancovali
v rytmu čertovské hudby, soutěžili o sladké
odměny, pojídali maminkami a babičkami
připravené cukroví, perníčky a jiné andělské dobroty a pili pekelné pití na zahřátí. Až
do večera děti čekala řada vánočních kouzel a překvapení. Se spokojeným úsměvem
na tváři se večer všichni rozloučili a rozešli
do svých domovů. Děkujeme všem čertům
a andílkům a čertici Kalimero za návštěvu
a těšíme se na další čertovskou shledanou.
Zaměstnanci MŠ Obránců míru

Mikuláš navštívil
vítkovickou mateřinku

Po velikém těšení, kdy děti z Mateřské
školy Prokopa Velikého nacvičovaly říkanky
i písničky a pilně tvořily dekorace, kterými
zdobily prostory školy, se konečně dočkaly!
V úterý 5. prosince zavítal Mikuláš s čertem
a andělem i k nám! Děti s napětím sledovaly každý jejich pohyb a pozorně poslouchaly povídání Mikuláše. Reakce dětí byly různé. Někdo byl usměvavý, někdo zaražený

Netradičně, a přesto báječně oslavily Mikuláše děti ze školní družiny ZŠ Halasova.
Ve sportovní hale ENHA Freestyle si děti
zaskákaly na 600 metrech čtverečních navzájem propojených sportovních trampolín
a vyzkoušely si třeba první salta, přemety

ArcelorMittal podpořil mateřskou školu
V Mateřské škole Prokopa Velikého si
mohli díky podpoře zaměstnaneckého grantu firmy ArcelorMittal Ostrava ve výši 15 tisíc
korun pořídit nový zahradní prvek. Jedná
se o balanční lávku, která umožňuje dětem
zlepšit se v oblasti hrubé motoriky a rovnováhy. Děti si tento prvek oblíbily, hojně jej
využívají a mají radost z krásně a moderně
zařízené školní zahrady.

a dokonce ukápla i slzička. Když však děti
poznaly, že čertík je hodný, obavy se rozplynuly. Dojemně přiznávaly své prohřešky
a slibovaly nápravu. Předvedly pásmo písní
a říkadel, které si také přišli poslechnout jejich rodiče, a zároveň přišli nabídnout náruč
plnou obětí při nejistotě, zda si je náhodou
ten čert neodnese. Mikuláš děti pochválil
a anděl jim spolu s andělským pohlazením
rozdal mikulášskou nadílku. Těšíme se na
shledanou zase za rok...
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Mým snem je probojovat se
na světové šampionáty

S atletikou začala Kateřina Divišová už
na základní škole a dnes se může pochlubit tituly mistryně ČR v běhu na 3 000 m
a vicemistryně ČR v běhu na 1 500 m, obojí
v juniorské kategorii a na dráze. Loni se jí
podařilo vybojovat stříbro na MČR v přespolním běhu a v běhu na 10 km a bronz
v běhu do vrchu. Účastnila se také několika mezinárodních závodů, přičemž jejím
nejlepším výsledkem bylo úžasné 12. místo
na mistrovství světa 2016 v běhu do vrchu
v Bulharsku.
„Odmalička jsem ráda běhala, ať již na
školních závodech, při hrách na táboře
nebo kolem domu. Byla jsem hyperaktivní
dítě, proto mě rodiče přihlásili už v sedmi
letech do atletické přípravky u nás v Šumperku. Velmi mě to bavilo a chtěla jsem se
stále zlepšovat a něčeho dosáhnout. Jsem
soutěživá i v životě, což mi ve sportu pomáhá, jen tak něco nevzdávám,“ popisuje
své atletické začátky dvacetiletá Kateřina
Divišová, rodačka ze Šumperka, která nyní
studuje Přírodovědeckou fakultu Karlovy

univerzity v Praze, obor biologie, a atletiku
dál trénuje za Duklu Praha pod vedením
trenéra Červinky. „Už od dětství pro mě
bylo výhodou, že moje maminka také ráda
běhala, takže jsme běhávaly spolu, zpočátku na mě musela čekat, časem se to ale obrátilo. A běháme společně doposud. Někdy
společně i závodíme. Odmalička s mámou
chodím například na závody přespolního
běhu u nás v Šumperku. Občas se k nám
přidá i táta, a to je pak senzace, když běžíme závod všichni tři. Rodiče mě v atletice
vždy stoprocentně podporovali a podporují.
Možná i díky tomu se atletice stále věnuji
a mám ji nadevše ráda, i když už jsem si
prošla i řadou zranění.“
Zatím největším životním rozhodnutím,
které Kateřinu sportovně posunulo dál,
byl její přechod v prvním ročníku ze šumperského gymnázia na Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě.
Tam začala trénovat pod vedením trenéra

Černého z SSK Vítkovice i dvakrát denně.
„Sportovní gymnázium nám umožňovalo
trénovat dopoledne místo hodin tělocviku
a rozvrh jsme měli přizpůsobený dvoufázovým tréninkům, takže se to vše dalo se školou skloubit. Teď už jsem na vysoké škole,
kde tyto výhody nemám, tak doufám, že se
mi i tentokrát podaří sport se studiem zvládnout,“ pokračuje nadějná moravská atletka,
která se v letošním roce potýkala se zdra-

votními problémy. A tak jejím největším
přáním je, být konečně zcela zdravá. „Už
si moc přeji začít pořádně trénovat a připravovat se znovu na vrcholné akce, ať už na
mistrovství Evropy, nebo dokonce mistrovství světa v běhu do vrchu nebo přespolním
běhu. Mým snem je probojovat se na tyto
světové šampionáty v dospělé kategorii.
A také bych chtěla zaběhnout lepší čas
v silniční desítce. Teď mám však už několik
dnů sádru na noze a život bez sportu tak

nějak nezvládám. Asi jsem na běhání závislá. Všude vidím běžce a je mi smutno.
Život bez běhání by pro mě byl asi strašně prázdný. Neříkám, že celý život člověk
musí závodit, ale ten pocit, že si jdete jen
tak zaběhat do přírody a vyčistíte si přitom
nádherně hlavu, je k nezaplacení,“ dodává
Kateřina. Ta si zatím život bez sportu nedovede představit a běhá, kdykoli to jde.
Zbývající volný čas tráví učením nebo odpočinkem. „Samozřejmě ráda jezdím za
babičkou nebo domů, kde jen tak lenoším.
Ráda si také peču dobroty a k tomu si pustím pořádně nahlas dobrou muziku. To je
pro mě rovněž skvělý relax.“
Lenka Hatlapatková

YOGI hodnotilo cyklistickou sezonu

Uplynulá sezona nebyla pro YOGI Racing Ostrava z pohledu závodního těžiště
v osmnáctidílném seriálu silničních cyklistických závodů Slezského poháru tou
nejsilnější. Je fakt, že oproti předloňské
sezoně jsme nenavázali na vybojované výsledky a posunuli se o něco níže. Získávání
bodů z jednotlivých startů bylo do značné
míry ovlivněno zvýšenou fluktuací danou
zdravotním stavem jednotlivých borců.
I přes zdravotní problémy jsme ale nakonec zabodovali a naši cyklisté přece jen
v některých disciplínách stanuli na stupních
vítězů. V kategorii E získal Milan Novák
druhé místo a k vítězství scházelo pouhých
sedm bodů. Zvítězil pak v kategorii nejlepších jezdců, jízdou do vrchu. A Karel Machotka se stal absolutním vítězem v kategorii individuální jízdy na čas, což byl skvělý
úspěch!
Aleš Kestler, který se věnuje jedné z osmi
disciplín horských kol /MTB/, zvítězil ve
své disciplíně XCM – maratony v terénu
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Vicemistr světa v Ironmanu Petr Soukup.

v délkách od 70 do 120 km, v seriálu pěti
závodů Českého poháru XCM, se ziskem
1285 bodů a najel přes 450 km závodních
kilometrů. Na mistrovství ČR vybojoval
6. místo.
YOGI je malý klub, ale v letošní sezoně se může pyšnit i tím, že klubové dresy závodníků byly viděny v daleké Havaji
v USA. Dva naši borci, kteří se věnují triatlonu, si totiž vybojovali přes kvalifikační

závody v zahraničí účast na mistrovství
světa IRONMANU v Kailua-Kona na Havaji. IRONMAN je nejtěžší závod triatlonu
a závodníci musejí zvládnout 3,8 km plavání, 180 km jízdy na kole a uběhnutí 42,2 km.
A naši cyklisté to zvládli na výbornou! Petr
Soukup dokonce ve své kategorii vybojoval
druhé místo, čímž se stal vicemistrem světa
v čase 9:56:04. Petr Lukosz získal ve své
kategorii 83. místo s časem 09:56:00.
Petr Soukup měl v letošní sezoně doslova životní sportovní formu, kterou potvrdil
titulem mistra České republiky v dlouhém
duatlonu a vítězstvím v pětidílném seriálu Českého poháru Ford Czechman Tour,
v dlouhých triatlonech a duatlonech.
Klub YOGI Racing Ostrava, který je součástí SSK Vítkovice, se věnuje silniční cyklistice, cyklokrosu, horským kolům, triatlonu
a cyklistickým maratonům. Účastní se soutěží Českých pohárů, Moravského poháru
a Slezského poháru. Více na yogi.cz/racing.
Zdeněk Mikolajczyk
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Střípky vítkovické historie
Zničená krása vítkovické synagogy
Vítkovice prošly od 14. století do současnosti bouřlivým vývojem
i nesčetnými proměnami, kterých je třeba si všímat. Lze tak přijít
na mnohé pozoruhodné skutečnosti, objevovat zajímavé osobnosti
nebo nacházet dnes neexistující stavby. Mezi takové objekty, jež
už v obvodu nenalezneme, patří židovská synagoga, která nedlouho zdobila vítkovickou průmyslovou čtvrť.
Na konci 19. století čítala ostravská židovská obec (ustanovená roku 1875) 3 tisíce členů
a byla druhou největší obcí na
Moravě. Židé tehdy žili z velké
části v Přívoze, Mariánských
Horách, Hrabůvce, Zábřehu nad
Odrou, Nové Vsi, Vítkovicích,
Hrušově, Kunčičkách, Michálkovicích, Radvanicích. K ostravské
obci rovněž náležel nedaleký
Bohumín. Během první světové
války přibyli do obce uprchlíci
z Haliče, Slovenska, Čech či
Podkarpatské Rusi. Při sčítání
lidu v roce 1921 se k židovské
národnosti v ostravské aglomeraci přihlásilo 9 468 osob.
Pohled na vítkovickou synagogu. Roku 1930 žilo ve Velké Ostravě
Ta byla vystavěna v roce 1911. 10 109 židů. Citelný nárůst této
národnosti si vyžádal vybudová(Archiv města Ostravy)
ní nových synagog v ostravských
městských čtvrtích Zábřehu nad Odrou, Hrušově, Přívoze a v námi
sledovaných Vítkovicích.
V dubnu 1901 bylo ve Vítkovicích ustanoveno chrámové sdružení, jehož úsilí směřovalo ke stavbě vlastní samostatné synagogy, jelikož vítkovická židovská náboženská obec dosud spadala pod Moravskou Ostravu, s níž sdílela i svatostánek. O stavbu
templu se zasloužil Leopold Rufeisen, jenž stál v čele místního
chrámového sdružení. Povolení ke stavbě synagogy bylo získáno
6. května 1909 a k dokončení výstavby synagogy došlo v roce 1911.
Vysvěcena byla 19. září téhož roku. Na stavbu chrámu přispěly
20 tisíci korunami Vítkovické železárny včetně darovaného pozemku v hodnotě 3 tisíce korun. To dosvědčuje, že vedení závodu velmi
pozorně sledovalo kulturní, společenské a náboženské dění v obci.
Vítkovický templ byl situován na nároží ulic Schusterovy
a Rossegerovy (Halasovy a Kutuzovovy), v blízkosti náměstí Jiřího z Poděbrad. Jednalo se o dvoupodlažní stavbu s dvojicí věží
v průčelí. Do výstavby sousední dívčí měšťanské školy (dnes Střední odborná škola AHOL, s. r. o.) se podstatně urbanisticky uplatňoval jako lokální dominanta.
Vzhledem k dané prostorové situaci nebyla přesně orientována
východně k Jeruzalému, ale směřovala svatostánkem mírně k severovýchodu. Architektonický výraz synagogy můžeme označit
za eklektický s použitím historizujících, hlavně románských prvků.

Autorem plánů byl místní stavitel a architekt Felix Neumann. Mezi
jeho stavby patří Německý dům (zbořen), evangelická fara na Husově náměstí nebo ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů
na Smetanově náměstí. Hlavní jihozápadní průčelí ovládal společný vstup pro muže a ženy trojicí mohutných dveří, trojúhelný štít
završený kamenným desaterem a rozčleněný velkým půlkruhovým
oknem s motivem šesticípé hvězdy a dvojicí masivních věží ukončených stejným symbolem. Opačnou severovýchodní stěnu prosvětlovalo nad svatostánkem do sálu velké kruhové okno (rozeta).
Dispoziční rozvrh předpokládáme opět tradiční. Ze společné
předsíně se nacházel vstup pro muže do sálu s vyvýšeným svatostánkem a s řečništěm v hlavní ose. Ženy vstupovaly dvěma bočními schodišti ve hmotě věží na galerii v patře, která se táhla podél tří
stěn sálu. Za svatostánkem
byla místnost pro zázemí duchovních a nad ní varhanní
chór. Interiér chrámu tvořilo
160 míst k sezení, hlavní galerie zahrnovala 66 míst, na
dvě boční galerie se vešlo po
36 osobách.
Situace se ale radikálně
změnila v období protektorátu. Území Čech a Moravy
včetně malé části českého Templ ve Vítkovicích po vypálení naSlezska byly podřízeny Ně- cisty v roce 1939. (Archiv VÍTKOVImecku, které zde začalo vůči CE, a. s.)
židům realizovat svou vyhlazovací politiku. Židům byl zakázán
přístup na veřejná místa, byla jim ukládána nejrůznější omezení
a mnoho židů bylo zatčeno. Od roku 1941 se situace stále více
zhoršovala. Nacisté realizovali svůj velký plán, deportace židů do
koncentračních táborů na území Čech a Polska, židovské synagogy i modlitebny byly ničeny. Postupně v Ostravě lehly popelem
všechny židovské duchovní svatostánky. I ten, jenž stával v Ostravě-Vítkovicích na náměstí Jiřího z Poděbrad, a který tvořil s dívčí
měšťanskou školou nezapomenutelné panorama.
Dne 24. května 1939 byl právě vítkovický templ jako první v Ostravě zapálen nacisty, oheň zcela uhasl až 5. června. Celou situaci
navíc ztížil zásah ostravského gestapa, které zakázalo vítkovickým
hasičům během požáru konat svou povinnost. Po odklizení trosek
a po urgenci sousedící dívčí měšťanské školy bylo na místě synagogy v roce 1941 vybudováno školní hřiště, jež dosud slouží k výuce tělesné výchovy.
Dobrým znamením ale je, že nezapomínáme. Okrašlovací akci
zde uspořádal dne 24. října 2013 spolek Za krásnou Ostravu, kdy
mimo jiné vznikl na místě synagogy pomníček z kamínků ve tvaru
jejího původního půdorysu. Hmotným pozůstatkem po synagoze
je několik cihel a kachlí nalezených na školním pozemku. Ty byly
donedávna k vidění ve stálé expozici Domu u šraněk.
Pavel Březinský
Foto: Archiv města Ostravy a Archiv VÍTKOVICE

Návštěva kostela na Mírovém náměstí

Ve středu 13. prosince se v rámci komentovaných procházek po městském obvodu

Vítkovice uskutečnila prohlídka kostela sv.
Pavla na Mírovém náměstí. Vycházku s komentářem Lenky Kocierzové si nenechalo
ujít přes 70 návštěvníků. Kostel není běžně přístupný veřejnosti, a proto bylo velmi
poutavé si na chvíli posedět v dřevěných
lavicích, prohlédnout si úžasné malby na
stěnách a vyslechnout si kousek jeho historie. Kostel byl postaven v novogotickém
stylu podle projektu A. Kirsteina. Náklady
na stavbu kostela byly hrazeny převážně
železárnami. Samostatně stojící zvonice,
původně vodárenská věž, pochází z roku
1880. V komentovaných procházkách budeme pokračovat i nadále.

Romana Filipová, kulturní referentka
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Pískovcový náhrobek na vítkovickém hřbitově
Na vítkovickém hřbitově stojí pískovcový náhrobek člena vítkovického Sokola, gymnasty Josefa Botka, který zahynul v Českém domě 26. května 1924 při
tréninku na mistrovství republiky. „Stavbu náhrobku pro svého zahynulého
bratra sokola financovala TJ Sokol Vítkovice,“ napsala nám ve svém příspěvku Hana Bílá, která snímek zmíněného pomníku pořídila už dříve. „Obelisk je
velmi krásný, i když je již dost poškozen zubem času. Patrný je na něm dodnes používaný znak Sokola Vítkovice a reliéf kruhů, na kterých Josef Botko
cvičil a které se mu staly osudnými. Nedávno jsem na facebookové stránce
Zapomenutá Ostrava narazila v příspěvku pana Josefovského na krásnou dobovou pohlednici zobrazující původní vzhled pomníku a povšimla si textu vytesaného v jeho dolní části. Díky detektivní práci a ochotě pana Josefovského
se podařilo vyluštit téměř celý nápis, který dnes již, bohužel, neexistuje: K nejvyšší metě vzlétal, v sluneč… žití den, závistivým úderem blesku pad k zemi
roztříštěn. Sokole, jarý sokole, buď pokojný Tvůj sen! Skvělému …. Věnuje
Sokol,“ píše Hana Bílá a dodává: „Z nápisu je patrné, že si tehdejší sokolové
svého bratra vážili a velmi krásně se s ním rozloučili. Myslím si, že by historie Josefa Botka, člena vítkovické jednoty, stála za zmapování a zasloužila si
zmínku v historii jednoty na webových stránkách. Snad někde v kronikách Sokola existuje o jeho neblahém skonu zmínka nebo více podrobností. Občasná
péče o pomník, kytička, svíčka byly by hezkým gestem a připomínkou, že
sokolové na své bratry nezapomínají.“
Foto: archiv, Hana Bílá

Televizory pro chirurgii

V listopadu předal Pavel Novotný, předseda správní rady Nadačního fondu Pavla Novotného,
chirurgickému oddělení Vítkovické
nemocnice nové televizory. Byly
pořízeny díky veřejné sbírce vyhlášené v červnu 2017. Potřebnou částku ve výši 113 666 korun
se podařilo shromáždit v říjnu.
Nadační fond spolupracuje s vedením Vítkovické nemocnice na
dalších projektech, jako jsou preventivní akce s názvem Den urologické prevence nebo Den onemocnění tlustého střeva a konečníku a v neposlední řadě dobrovolníci z řad
nadačního fondu zpříjemňují pobyt onkologickým pacientům na zdejším chirurgickém
oddělení během jejich pobytu. Slavnostního
předání televizorů se zúčastnili rovněž starosta městského obvodu Ostrava-Vítkovice
Petr Dlabal a tajemník úřadu Robert Šimek.
Po slavnostním předání si všichni hosté
prohlédli chirurgické oddělení, které pro-

Sbírka oblečení

Zaměstnanci Vítkovické nemocnice se
v listopadu zapojili do charitativní akce
organizované Nadací Agel a pro potřebné lidi sesbírali sedm pytlů a osm krabic
s oblečením, obuví, ložním prádlem či
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šlo v roce 2016 celkovou rekonstrukcí.
„Jsem moc rád, že televizory poslouží
správné věci a pacienti zase budou mít o
něco větší komfort a zázemí,“ řekl Pavel
Novotný. „Rád bych za celý nadační fond
poděkoval všem dárcům, zaměstnancům
nemocnice a také vedení městského obvodu Ostrava-Vítkovice, s nímž fond navázal
bližší spolupráci.“

ručníky. Dary pak převzali zaměstnanci občanského sdružení ADRA a také zaměstnanci
azylového domu Nová šance.
„V rámci vánočního sběru šatstva pro osoby v tíživé sociální či
finanční situaci, který již tradičně pořádá Nadace Agel, jsme
letos vybrali přes sto kilogramů
oblečení, ložního prádla a obuvi,“ říká Ivana Novosadová, koordinátorka akce ve Vítkovické
nemocnici.
„Zájem o vánoční sbírku byl ze
strany zaměstnanců nemocnice
opravdu velký, což je jasným důkazem toho, že solidarita mezi lidmi zdaleka
nevymizela. Upřímně děkuji každému, kdo
se do akce zapojil a přispěl do vánoční sbírky dle svých možností,“ říká členka správní
rady Nadace Agel Maya Nováčková.

Dělají dobro a cítí
se volně

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava koordinovalo v roce 2017 téměř 400
dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas
potřebným, a to bez nároku na odměnu. Stovky opuštěných a nemocných
seniorů, dětí a osob s postižením v Ostravě a okolí měly v průběhu roku možnost setkávat se s dobrovolníky centra
ADRA. Díky jejich přítomnosti mnohdy
zapomněli na svá trápení a bolesti a na
kratší či delší dobu z jejich životů zmizel
pocit samoty a beznaděje. Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava stále nabízí
volná místa pro zájemce o dobrovolnictví. Lidé se mohou přijít přihlásit k pomoci kteroukoli první středu v měsíci mezi
jednou a pátou hodinou odpolední na
adrese Jiráskovo náměstí 4, kde se dozvědí více.

Šance
na zaměstnání

Jste v evidenci Úřadu práce ČR déle
než 12 měsíců v posledních dvou letech?
Máte pocit, že 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, posílíte čtenářskou, numerickou
a finanční gramotnost. Můžete absolvovat
rekvalifikační kurz. Šikovné zaměstnáme.
Po celou dobu vám budou k dispozici zkušení mentoři. Budete absolvovat workshopy se zaměstnavateli. Veškeré aktivity
projektu jsou zdarma. Proplácíme jízdné
v plné výši.
Kontakt: 553 871 113, 739 227 247.
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Vítkovičtí atleti nezahálejí ani v zimě!
Už třetím rokem pořádá SSK Vítkovice
atletické závody i v zimě, a to v nové atletické hale nedaleko městského stadionu,
která poskytuje skvělé zázemí pro tréninky,
národní závody i velké mezinárodní mítinky. V polovině prosince se zde uskutečnily
vánoční závody mladšího a staršího žactva.
„Šlo o závody ročníků, které ve své kategorii už končí a v příštím roce se z nich stanou dorostenci nebo z mladších žáků starší
žáci. Mohli si zde naposledy zkusit vybojovat osobní rekordy v různých disciplínách
a samozřejmě i získat medaili,“ vysvětluje
princip závodů Oldřich Zvolánek, předseda SSK Vítkovice, a pokračuje: „Hala
opět ožila hned 6. ledna, tentokrát zahajovacími závody dospělých. Mezi atlety jde
o tréninkový závod, při němž se připraví na
následující důležité akce. Tou první bude
hned 13. a 14. ledna mistrovství Moravy
a Slezska ve vícebojích v hale, kde soutěží
všechny věkové kategorie. O týden později, v sobotu 20. ledna, čeká dospělé atlety
krajský přebor. Tady budou bojovat všichni,
od dorostenců až po muže a ženy. A v ne-

děli 21. ledna pak budou v krajském přeboru bojovat i žáci. Nejdůležitějším lednovým
závodem bude mezinárodní Mítink EACzech Indoor Gala spojený se 14. ročníkem
Ostravské laťky. Ten se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna. Na startu očekáváme zhruba
200 skvělých atletů, mezi nimiž nebudou

chybět ani naši reprezentanti jako Maslák,
Hejnová, Holuša, dálkař Juška a koulaři
Prášil a Staněk. A pokud bude zdravý, mohl
by dorazit i Kudlička. Na tomto mítinku mohou atleti plnit limity na mistrovství světa
v Birminghamu, které se koná už začátkem
března,“ dodává Oldřich Zvolánek.
Hned začátkem následujícího měsíce,
v pátek 2. února, budou v hale závodit žáci
na dalším mistrovství Moravy a Slezska. To
v sobotu 3. února čeká i dorostence, dorostenky, juniory, juniorky a muže i ženy. Ve
dnech 8., 13. a 20. února se uskuteční tři

závody Athletics Indoor Ostrava, do nichž
se může přihlásit každý, kdo chce závodit
nebo plnit limity na mistrovství světa. Jsou
to závody bez finančních odměn. A vše
opět vyvrcholí o víkendu 24. a 25. února,
kdy se v hale uskuteční mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců
a dorostenek. „Očekáváme, stejně jako loni,
okolo 600 startujících závodníků. O týden
později se pak v naší hale poprvé uskuteční
i mistrovství České republiky žáků a žákyň,
kterých očekáváme okolo tří set,“ pokračuje Oldřich Zvolánek a doplňuje, že kromě
těchto závodů tým SSK už nyní usilovně
připravuje další ročník Zlaté tretry a také
nejatraktivnější atletickou soutěž, která
bude v Ostravě zcela poprvé. Tou je Kontinentální pohár, jenž se koná 8. a 9. září. „Je
to obrovská akce, které se zúčastní zhruba
400 nejlepších sportovců z Evropy, Ameriky, Afriky a Austrálie – Oceánie. V každé
disciplíně mohou startovat jen dva nejlepší z daného kontinentu. Takže očekáváme
opravdu zajímavé souboje atletů.“
- hal -

Vítkovické gymnastky bojovaly na mistrovství republiky

Podzimní sezona moderních gymnastek MG Vítkovice patřila
soutěžím ve společných skladbách a soutěžím dvojic a trojic. Klub
připravoval čtyři dvojice (naděje, seniorky a dvě družstva juniorek)
a jednu společnou skladbu nadějí. Všechny gymnastky se zúčastnily mnoha závodů, většinou s velmi dobrým výsledkem. Vrcholem
pak byla účast na mistrovství České republiky v jednotlivých kategoriích. Účast na něm si na říjnových oblastních přeborech v Přerově vybojovaly dvojice juniorek Petra Kmochová a Ema Švančarová, dvojice seniorek Nikol Pavlovská a Stela Špundová a společná
skladba nadějí ve složení Ema Šobáňová, Aneta Lůzarová, Kamila
Kozáková, Tereza Mojžíšková a Bára Kaliská.
Mistrovství ČR společných skladeb, kam jely nejmenší gymnastky, se konalo 26. listopadu v Českých Budějovicích. Pro všechny
to byla nejen první zkušenost v soutěžích společných skladeb, ale
vůbec první zkušenost na takovéto vrcholové soutěži. Děvčata se

v kategorii nadějí umístila na krásném 11. místě z celkového počtu
22 skladeb.
O týden později, v sobotu 2. prosince, se ve Vyškově konalo mistrovství České republiky v kategorii dvojic a trojic. Dvojice seniorek
Pavlovská a Špundová se dostala mezi prvních 6 skladeb, které
postoupily do finále. Nakonec gymnasty obhájily 5. místo z celkem
13 skladeb.
Dvojice juniorek Kmochová a Švančarová do nynějška žádné
zkušenosti se společnými skladbami neměla, navíc patřila v kategorii juniorek k nejmladším závodnicím. Přesto dosáhla na krásné
7. místo.
Všem děvčatům patří velká gratulace za úžasné výkony a vzornou reprezentaci klubu a jejich trenérkám Klárce Dybalové, Martině
Nečasové a Haně Kyškové Nadkanské poděkování za obětavou
a dobře odvedenou práci.
- red -

Milá akce s velkým ohlasem

Povedlo se. Den otevřených dveří
u vítkovických fotbalistů našel mezi
fanoušky odezvu. A všichni společně prožili na městském stadionu příjemné prosincové dopoledne.
Ve fanshopu narváno sice úplně
nebylo, přesto se celá parta příznivců klubu ráda potkala. A po uvítací
kávě a troše pálenky na zahřátí už
museli výkonný ředitel klubu Roman Galač a sekretář Radovan Řehulka odpovídat na všetečné dotazy. „Bylo fajn říct i některé novinky
z A-týmu. Třeba jsme se pochlubili
tím, že v momentálním kádru druholigového celku zase přibylo kmenových fotbalistů,“ pousmál se Radovan Řehulka.
Druhý prosincový pátek došlo
i na setkání fandů s fotbalisty a trenéry.
A to přímo v šatně, krátce před začátkem
posledního společného tréninku v roce
2017. „Upřímně řečeno, ještě jsem nic podobného nezažil. Ale bylo to fajn, popřáli jsme si hezké svátky, chlapi nám něco
málo řekli k podzimu, ovšem všechno se

to neslo v opravdu přátelské atmosféře,“
řekl útočník Vladimír Mišinský. „Pro mě je
to taky úplná novinka, sice už jsem zažil
nějaké besedy s fanoušky, ale tohle ještě
ne,“ doplnil věčně dobře naladěný obránce
Ondřej Cverna.
Hlouček příznivců si po krátkém setkání

s fotbalisty prošel prostory městského stadionu, včetně takových lahůdek, jakými jsou kabiny rozhodčích,
místnosti první pomoci či pokojů,
kde sídlívá nejen při fotbalových zápasech antidopingová hlídka.
Vizita se objevila dokonce i v kabině trenérů druholigového týmu,
kteří chystali plán lednové přípravy.
Papírování však rádi a s úsměvem
na chvíli přerušili a dali se se zvídavými hosty do řeči. „Jasně, Jirku
Bartla, Luboše Vlka nebo Míru Kadlece znám, vždyť to jsou všechno
plus minus mí vrstevníci, se kterými
jsme na hřišti něco odehráli. Oni
v barvách Vítkovic, já v dresu Zbrojovky,“ bylo slyšet s typickým brněnským přízvukem trenéra Ludevíta
Grmelu, který na podzim stál za výsledkovým vzedmutím Vítkovic.
A tak to šlo ještě další dlouhé desítky minut všude tam, kde se parta návštěvníků
zjevila… Debatovalo se, vzpomínalo, ale
hlavně se přálo, aby Vítkovice na jaře hrály
co možná nejdřív mimo sestupové pásmo.
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Další medaile
pro Akcent
Zástupci klubu Akcent Ostrava, který je
součástí TJ Sokol Vítkovice, se o prvním
adventním víkendu v Bohumíně zúčastnili
mistrovství České republiky v disco dance. A hned si odvezli tři zlaté, tři stříbrné
a dvě bronzové medaile! A nejen to! V nejobtížnější kategorii dospělých se duo Bára
a Markéta Haladejovy probojovalo až do
finále a obsadilo 5. místo! Navíc Nela Slezáková vybojovala v soutěži o pohár prezidenta CDO 4. místo. A těšíme se na vás
opět v novém roce v klubu Akcent (bývalé
kino Vítek)! I nadále přijímáme tanečníky
disco a show dance všech věkových kategorií a zatančit si mohou přijít i dospělí – taneční pro dospělé je od 14. ledna každou
neděli od 18 do 19.30 hod. A ženy v jakémkoli věku, které nemají partnera, nemusejí
zoufat, s námi si mohou zatančit v Dámské
jízdě Dance FIT, a to od 9. ledna každé úterý od 18 do 19 hodin. www.akcent-ostrava.
cz

Divadlo Mír, Halasova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
www.divadlomir.cz, www.facebook.com/divadlomir
13.
14.
15.
18.
20.
22.
31.
11.
12.
13.
20.

ledna
ledna
ledna
ledna
ledna
ledna
ledna
února
února
února
února

19 hod.
19 hod.
19 hod.
19 hod.
19 hod.
19 hod.
19 hod.
19 hod.
19 hod.
19 hod.
19 hod.

22. února

19 hod.

24. února
25. února

19 hod.
19 hod.

Dva úplně nazí muži
Dva úplně nazí muži
O lásce
Drahoušku, to chce drink!
Bůh masakru
Mátový nebo citron aneb Lupič v nesnázích
Dva úplně nazí muži
Bůh masakru
Dva úplně nazí muži
Dva úplně nazí muži
Drahoušku, to chce
drink!
Mátový nebo citron
aneb
Lupič v nesnázích
Bůh masakru
Dva úplně nazí muži

Kulturní podzim ve Střední škole
technické a dopravní

Kouzlo tvorby
Josefa Lady

Určitě bychom si neměli nechat ujít výstavu, která nám umožní potěšit se obrázky
Josefa Lady a zavzpomínat na knihy svého
dětství. Ve vestibulu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě je až do konce
ledna k vidění 43 titulů, pohádek a dalších
knih, které Lada napsal a ilustroval, jako
například Kocoura Mikeše, Osudy dobrého vojáka Švejka, O chytré kmotře lišce,
Kroniku mého života, Vzpomínky z dětství,
Českého Honzu, Dvanáct pohádek z onoho
světa a mnohé další. Knižní výstava připomíná 130. výročí narození (17. 12. 1887)
a 60. výročí úmrtí (14. 12. 1957) tohoto
slavného českého malíře, autora, ilustrátora, karikaturisty a scénografa Josefa Lady.

International
Young Talent
Festival

Máš hlas jako zvon nebo slavík? Pak
se zúčastni unikátního soutěžního festivalu International Young Talent Festival,
který je určen zpěvákům od 8 do 26 let!
Uskuteční se v Ostravě ve dnech 10. až
12. května a zpěváky čeká nejen soutěžní kolo, ale také řada dalších koncertů
a doprovodný program. Soutěží se jen
ve dvou kategoriích – děti a dospělí –,
a pro přihlášení je třeba poslat s přihláškou i videonahrávku. Porota na základě nahrávek vybere finalisty, kteří se
účastní soutěžního kola přímo na festivalu. Veškeré informace a přihlášky do
soutěže jsou k dispozici na webových
stránkách www.talentfestival.eu nebo na
facebookovém profilu soutěže. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2018.
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V podzimním období se v SŠTD Ostrava-Vítkovice již tradičně věnujeme kultuře
více než jindy. V prvním pololetí školního
roku jsme společně se žáky 1. až 4. ročníků naší školy absolvovali divadelní maraton. V Divadle loutek Ostrava jsme zhlédli
představení Lebensraum na téma, co by se
mohlo stát, kdyby německý kancléř nabídl
šesti milionům židů z celého světa německé občanství, práci a bydlení v Německu,
aby tak odčinil historickou německou vinu
z druhé světové války. Poté jsme vyrazili
na představení hry Williama Shakespeara
Bouře, dramatickou romanci s napínavým
příběhem, ve kterém jsou obsažena všechna Shakespearova celoživotní témata:
vztah otce a dcery, sourozenecká rivalita,
síla lásky, zrada a pomsta, boj o moc i odpuštění.
Výuku odborných předmětů i dějepisu jsme doplnili o hru Nastupovat! Děják
z rychlíku, ve kterém s námi duch Vlakomil proletěl historií od průmyslové revoluce
v Anglii přes dvacáté století až do současnosti a proměnil tak dějepis v dobrodružnou výpravu do minulosti.
Životní osudy světoznámého anglického dramatika Williama Shakespeara jsme
si připomněli díky návštěvě Národního divadla moravskoslezského a hře Zamilovaný
Shakespeare, která vznikla podle stejnojmenného filmu ověnčeného sedmi Oscary.
Na začátku listopadu jsme v naší škole
v rámci 16. ročníku Měsíce filmu na školách
přivítali pamětníky Lea Žídka a Rostislava

Sochora, kteří žákům vyprávěli o svých
osudech. Letošním tématem jsou Příběhy bezpráví, ve kterých se žáci seznamují
s československými dějinami prostřednictvím příběhů lidí, kteří dokázali vzdorovat
komunistickému režimu a často museli
opustit své domovy. Žáci také viděli film
Ženy Charty 77.
Naše škola se zapojila také do projektu
Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI)
ve spolupráci s oddělením pro vzdělávání
a kulturu Židovského muzea v Praze. Společně se žáky třetího ročníku studijních
oborů silniční doprava a provoz a ekonomika dopravy jsme zasadili cibulky žlutých
krokusů jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí, které zemřely během
holocaustu. Žlutá barva krokusů připomíná
žlutou Davidovu hvězdu, jež byli židé nuceni nosit během nacistické vlády v některých
obsazených zemích.

V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna, v době, kdy
si připomínáme Mezinárodní den památky
obětí holocaustu. Naši studenti tak mohou
ostatním žákům vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují. Projekt Krokus pomáhá
mladým lidem pochopit problematiku šoa,
zvyšuje povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu, podporuje vzájemnou toleranci a respekt ve společnosti.
Karin Kalousová
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Knihovna pro vás
Leden v knihovně
DOSPĚLÝM

Vítkovice

● Fotografiemi pro radost
Do 31. ledna potrvá putovní výstava fotografií charitativního projektu. Akce je realizována ve spolupráci s příspěvkovou organizací Čtyřlístek.

umění – poznání – zábava
Knihovna města Ostravy, Kutuzovova 14, Ostrava-Vítkovice
Připravujeme:
12. února – cestopisná beseda S kolem kolem světa – Petr Mazal, který na kole
projel dvacet zemí, přejel poušť Gobi, Pamír Highway, Turecko, Kolumbii,
Jižní Ameriku a mnoho dalších míst. Vítkovická knihovna, Kutuzovova 14.
Vstup zdarma.
Kulturní činnost v Domě u šraněk byla k 31. prosinci 2017 ukončena. Klub seniorů působí každý čtvrtek nově v budově v ulici Ocelářské 16, Ostrava-Vítkovice.
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

Rozloučení s Domem u šraněk a přesun
kulturních akcí do knihovny

Ve středu 13. prosince se uskutečnilo
malé rozloučení s Domem u šraněk. Návštěvníci poseděli u sklenky kávy či čaje
a zavzpomínali na pět let v tomto historickém domě. Duch tohoto místa byl jedineč-

ný, ale jeho éra končí a nově začíná v příjemných a hlavně bezbariérových prostorách vítkovické knihovny. Toto nové místo
přivítají zejména starší a hůře se pohybující
návštěvníci, kteří měli velké problémy s výstupem do prvního patra Domu u šraněk.
Knihovna dále nabízí větší a prostornější sál
s kapacitou 60 osob. Tedy důstojné sezení
při přednáškách a akcích a nikoliv postávání v uličce a na chodbě, jak tomu mnohdy
bývalo v Domě u šraněk. Je potřeba udělat
tlustou čáru a otočit list. Moc se těším na
další zajímavé besedy a přednášky, které
budu organizovat ve vítkovické knihovně,
a vás všechny srdečně zvu. Vstup na
všechny akce je i nadále zdarma.

DĚTEM
● BOOKovka: Game fight
V úterý 16. ledna se od 14.30 do 15.30
hodin uskuteční odpoledne plné společenských her.
● BOOKovka: Hračky z obvazovačky
Výtvarné hrátky s gázou jsou připraveny na
úterý 23. ledna v čase od 14.30 do 15.30
hodin.
● Sovičky: Malý zdravotník
Na hravé povídání o lékařské profesi se
můžete v klubu rodičů s dětmi těšit ve čtvrtek 25. ledna od 10 do 11 hodin.
● BOOKovka: Cesta na Mars
Výtvarný workshop s Mimozou Bocin a studenty SUŠ – úterý 30. ledna od 14.30 do
15.30 hodin.

Nuda nehrozí

Nahlédněte spolu s námi do dění ve vítkovické knihovně a zpestřete v novém roce
svůj život nejen četbou, ale i zapojením
sebe či svých blízkých do rozmanitých aktivit, které se tu odehrávají.

Romana Filipová,
kulturní referentka

Pekelná koule lítala daleko!

V sobotu 9. prosince se ve Vítkovicích
uskutečnil závod ve vrhu koulí s příznačným názvem Pekelná koule, který pořádal
domácí oddíl Atletika Ostrava ZTP (dále
jen AOZTP). Soutěžilo se v kategorii mužů
a žen a závodníci předvedli skvělé výkony!
Padl nejeden osobní rekord, překonávali sami sebe, ale padl také národní rekord,
a to v kategorii F57. Paralympionik Jaroslav Petrouš z Atletiky bez bariér Pardubice poslal svou kouli do vzdálenosti 10 m!
Ani domácí závodníci nezůstali pozadu
a v obou kategoriích vybojovali krásná třetí
místa. Tento závod byl velmi kvalitně obsazen sportovci z celé republiky, kromě jiného paralympioniky Jaroslavem Petroušem,
Evou Kacanu, Miroslavou Obrovou, Alešem
Kisým a dalšími. AOZTP se tak po úspěchu
s pořádáním závodu Zlaté tretry pro hendikepované podařilo i tentokrát dostat do Ostravy špičkové sportovce a předvést tak pu-

Všem našim čtenářům přejeme všechno nejlepší do nového roku! Kolektiv
knihovny.

Bruslení se líbilo

bliku halový mítink na vrcholné úrovni. A ani
v roce 2018 nechce tento úspěšný klub zůstat pozadu a plánuje další soutěže ve sportu hendikepovaných. Máte-li i vy zájem nebo
znáte někoho ve svém okolí, kdo by rád atletiku vyzkoušel, neváhejte se obrátit na zástupce AOZTP. Přijímají mezi sebe všechny
věkové kategorie a postižení. Nabízí kvalitní
tréninky, zázemí, rady a pomoc. Více informací a kontakty: www.aoztp.cz.

Komise sportovní při Radě městského
obvodu Vítkovice připravila pro malé i velké, zdatné i začínající bruslaře na neděli 10.
prosince krásnou sportovní akci. Bruslilo
se v multifunkční hale u Ostravar Arény a
akci si nenechalo ujít přes 60 návštěvníků.
Začínající bruslaři mohli využít pomocné
tučňáky, medvídky a další zvířátka, která
pomáhají udržet stabilitu. Bruslilo se přes
hodinu na úžasné a dokonale vyčištěné ledové ploše.
Romana Filipová,
tajemnice sportovní komise
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Kurzy sebeobrany
Wa-te jitsu a Tchaj-ťi
ve Vítkovicích

Všimněte si!

Ostravar Aréna a čtyři lyžařská střediska!
V únoru při příležitosti zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018 se Ostrava stane součástí olympijského festivalu
se stejným cílem, jako v předchozích letech
– přitáhnout fanoušky k aktivnímu sportu,
podpořit v nich zájem o zdravý životní styl
a zároveň fandit českým reprezentantům,
tentokrát v Koreji. A tak i Ostrava už podruhé
ožije olympijským děním a v době olympijských her v Pchjongčchangu 2018 představí odvážný koncept. Centrem olympijského
festivalu se stane Ostravar Aréna, kterou
doplní čtyři známá lyžařská střediska Moravskoslezského kraje – Kopřivná a Karlov
pod Pradědem v Jeseníkách, Bílá a Mosty
u Jablunkova v Beskydech. Ostrava tak
láká fanoušky na sportoviště ve zcela přiro-

zeném prostředí. Hala je známá jako aréna
místního hokejového týmu a
v posledních letech
hostila
mnoho vrcholných akcí, včetně mistrovství
světa v hokeji,
tudíž je pro lidi
zcela přirozené zavítat právě sem na sportovní akci. Navíc část sportovního programu bude připravena na prostranství před
halou.
Zdroj: www.olympijskyfestival.cz.

Český svaz Wa-te jitsu dó je regionálním
vůdcem opravdových bojových umění. Sídlo má ve Vítkovicích v ulici Lidické 9, kde
probíhají tréninky již od roku 1989. Najdete
zde všechny skupiny, od začátečníků k pokročilým přes mládež a dospělé až po seniory. Stačí si vybrat z kurzů Tchaj-ťi klášterní
forma, sebeobrany Wa-te jitsu původem
z Okinawy – kolébky bojových umění –
a výuky se zbraněmi jako je vějíř, meč Tien,
rokušaku bo (tyč), nunchaku (cep) a další.

Rozzářené Sluníčko

posezení v Domově Sluníčko,“ oceňuje
starosta Petr Dlabal vstřícnost obou přítomných zástupců firem. „K příjemné atmosféře přispěly i děti ze ZŠ U Haldy. Program

Hanshi Jan Vasilenko, sebeobrana Wa-te
jitsu.

Ve čtvrtek 14. prosince zavítali mezi klienty Domova Sluníčko starosta obvodu Petr
Dlabal, zastupitel Leoš Koláček, Ivan Baier,
majitel firmy Apollo, a Jan Pjaták, jednatel
společnosti Vamoz. „Vážím si toho, že se
podnikatelé, kteří působí na území Vítkovic,
aktivně zapojují do dění v obvodu jak svou
přítomností na akcích, tak finanční podporou. To platí také o příjemném adventním

i vlastnoručně vyrobené dárky, které seniorům předaly, udělaly všem přítomným
velkou radost,“ uzavírá Petr Dlabal.
Foto: Leoš Koláček

Už to nevidíme černě

Dopravní podnik Ostrava (DPO) odstartoval kampaň Už to nevidíme černě, která
je zaměřena na problematiku černých pasažérů, nedodržování přepravních podmínek a změnu systému vymáhání pokut. „Prioritou jsou cestující, jejich komfort
a bezpečí. Chceme jasně vzkázat těm, kteří
za naše služby platí a dodržují naše přepravní podmínky, že si jich vážíme. A těm,
kteří je porušují, že teď to s námi mají ještě
těžší,“ vysvětluje důvod kampaně generální
ředitel DPO Daniel Morys.
Od 1. ledna 2018 se zároveň zvýší snížená sazba tarifní přirážky, tj. pokuta přímo na
místě, ze 700 na tisíc korun. Aktuálně DPO
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eviduje více než půl milionu nezaplacených
pokut u téměř 75 tisíc cestujících v celkové výši skoro sedm set milionů korun. Po
skončení kampaně bude vedení DPO řešit
předání nedořešených případů třetí straně s cílem zajistit jejich účinné vymáhání.
„Naše analýza ukázala, že v posledních
pěti letech jsme úspěšně vymohli zhruba
pětinu tarifních přirážek za jízdu načerno.
Dopravní podnik je tu v prvé řadě proto,
aby dobře sloužil svým cestujícím, a ne aby
svou energii v takové míře soustřeďoval na
vymáhání pokut a případné soudní a exekuční spory,“ vysvětluje důvod tohoto rozhodnutí Daniel Morys.

Hanshi Jan Vasilenko (10. dan), který je
hlavním trenérem Českého svazu Wa-te
jitsu, mistrem světa a doposud aktivním závodníkem, vychoval desítky medailistů. Šedesát vítězných titulů v kategorii dospělých
a dětí ze světových a evropských soutěží
je toho důkazem. Naposledy v listopadu
2017 jeho svěřenci vybojovali na mistrovství Evropy WSF a Světovém poháru WSF
dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové
medaile.
V sebeobraně Wa-te jitsu se naučíte účinné a jednoduché techniky postavené na přirozených instinktech. I slabší a zranitelnější
se můžou úspěšně ubránit, když ví, jak na
to!
Kurzy Tchaj-ťi ve Vítkovicích pomohly mnoha lidem najít smysl života, cvičení
hraje zásadní roli při řešení vážných zdravotních problémů a dokáže dostat člověka
ze stresu. Při výuce Hanshi Jan Vasilenko
čerpá z vlastního příkladu a pochopení.
Udělejte si radost, můžete si užívat cvičení dle výběru sami nebo s celou rodinou.
Udělejte pro své zdraví maximum, studujte
bojové umění. Nové kurzy začínají od ledna
2018.
www.watejitsu.eu
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