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Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka
Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, srdečně zve společně s komisí školství a kultury
při Radě městského obvodu Vítkovice na tradiční venkovní akci, kterou je rozsvícení vánočního stromu
spojené s mikulášskou nadílkou. Stejně jako v loňském roce, i letos rozsvítíme vánoční strom na náměstí
Jiřího z Poděbrad, a to ve středu 5. prosince v 16.30 hodin. Vystoupí děti z vítkovických mateřských
a základních škol a možná přijde i Mikuláš! Poukázky na mikulášský balíček si zájemci mohou zakoupit
v období od 19. do 30. listopadu v MŠ Prokopa Velikého a ZŠ Šalounova, a to v obou budovách, jak v ulici
Šalounově, tak Halasově. Dalším prodejním místem je pokladna Úřadu městského obvodu Vítkovice,
a to v pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 16.30 hodin. Hodnota mikulášského balíčku je 100 korun.
Rodiče zaplatí 50 korun, zbývajících 50 korun je hrazeno z rozpočtu obvodu. Občerstvení je zajištěno.
Akce je určena dětem v doprovodu dospělé osoby.
Romana Filipová, referentka kultury

Zasadili jsme Strom
svobody

V rámci celorepublikové kampaně Stromy svobody 1918 až 2018, která je organizována v souvislosti se stým výročím vzniku Československa,
byla ve středu 24. října v parku u Divadla Mír slavnostně zasazena lípa. Pokračování na straně 3

Vítkovická drakiáda
na stadionu

Obrazová publikace
Vítkovice 1918–2018

Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, u příležitosti oslav 100 let republiky vydává
obrazovou publikaci, která mapuje vývoj městského obvodu během období let 1918–2018 a významná osmičková výročí v novodobých dějinách.
Pokračování na straně 5

V sobotu 29. září se uskutečnil třetí ročník Vítkovické drakiády.
Více na straně 5

Nepřehlédněte
Ustavující zasedání

Jména vítkovických zastupitelů, před nimiž je čtyřleté volební období, jsou známa
a my je navíc připomínáme na druhé straně
zpravodaje. Ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, na
kterém si zastupitelé ze svého středu
zvolí radu obvodu, se uskuteční ve středu
31. října.

www.ostrava.vitkovice.cz

Předvánoční knihovna

Tradiční předvánoční jarmark výrobků
dětských čtenářů se uskuteční 3. až 21. prosince během půjčování. Ani letos nebudou
děti v knihovně ochuzeny o čertí nadílku
s pestrým programem, která se bude konat
4. prosince od 15 hodin. Na akci s názvem
Čerti nikdy nespí je nutné přihlásit se předem.

Vítkovická světýlka

Mateřská škola Prokopa Velikého 37
pořádá již jedenáctým rokem lampionový
průvod s názvem Vítkovická světýlka. Ta
se uskuteční 1. listopadu v 17 hodin. Sraz
je v ulici Lidické u vchodu do sadu Jožky
Jabůrkové. Akce bude zakončena slavnostním ohňostrojem, na který finančně přispěl
městský obvod Vítkovice.
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Výsledky voleb v městském obvodu Vítkovice
Volební účast byla 29,67 procenta.
Strana ANO 2011 získala 3 794 hlasů (17,35 procenta), Ostravak
3 255 hlasů (14,89 procenta), Více pro Vítkovice, Patrioti a SPD
2 965 hlasů (13,56 procenta), Česká strana sociálně demokratická
2 492 hlasů (11,4 procenta), STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 800
hlasů (8,23 procenta), LEČO – LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA 1 756

hlasů (8,03 procenta), Občanská demokratická strana 1 751 hlasů
(8,01 procenta), Komunistická strana Čech a Moravy 1 600 hlasů
(7,32 procenta), Politické Hnutí Vítkovice 1 198 hlasů (5,48 procenta), Křesťanská a demokratická unie – Československá strana
lidová 670 hlasů (3,06 procenta), Romská demokratická strana
583 hlasů (2,67 procenta).

Celkem je voleno patnáct zastupitelů
Strana, hnutí

zvolený zastupitel

preferenční hlasy

ANO 2011

Strana, hnutí

zvolený zastupitel

preferenční hlasy

Česká strana sociálně demokratická
Leoš Koláček
63 let, OSVČ

216

Mgr. Libor Pavel
60 let, učitel

329

Sára Hudecová
22 let, mateřská dovolená

329

Dagmar Polívková
52 let, zaměstnanec

Radomíra Vlčková
58 let, manažerka,
radní Moravskoslezského kraje

269

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Mgr. Petr Kutěj
77 let, místostarosta

156

Roman Martinák
42 let, městský policista

271

LEČO – LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA
Petr Bašek
34 let, podnikatel

131

Petr Menšík
44 let, živnostník

251

179

Richard Čermák
35 let, živnostník

245

Občanská demokratická strana
Ing. Aleš Knott
43 let, jednatel účetní firmy
Komunistická strana Čech a Moravy
Vojtech Kiss
61 let, osoba samostatně
výdělečně činná

177

Politické Hnutí Vítkovice
Ing. František Kročil
58 let, OSVČ

105

Ostravak

Více pro Vítkovice, Patrioti a SPD
Ing. Bc. Aleš Dobrozemský, CSc.
55 let, vysokoškolský pedagog

239

Mgr. Bc. Drahomíra Bičánová
53 let, vedoucí zdravotního odboru

223

Svoz odpadu v zimě
Od 1. listopadu bude jako každoročně
ve všech sběrných dvorech OZO Ostrava
platit zkrácená zimní provozní doba. Sběrné
dvory v Porubě, Přívoze, Kunčicích a Zábřehu budou od pondělí do neděle zavírat
už v 18 hodin, ostatní ostravské sběrné
dvory budou mít ve všední dny otevřeno
do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Zkrácená zimní provozní doba v ostravských
sběrných dvorech potrvá do konce března
příštího roku.

Více informací o tom, jaký odpad, v jakém množství a kdy mohou Ostravané ve
sběrných dvorech bezplatně odevzdat, lze
nalézt na www.ozoostrava.cz. „Všem Ostravanům doporučujeme před návštěvou některého z našich sběrných dvorů sledovat náš
web,“ upozorňuje mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová a dodává: „Pokud se blíží
například státní svátek, vždy v Aktualitách
upozorňujeme na úpravu provozní doby,
naleznou tam i další užitečné informace.“

196

Už za měsíc určitě budou mnohé občany
zajímat termíny zimního svozu zeleně, který
tradičně začíná 1. prosince. Do konce listopadu tedy bude bioodpad z hnědých nádob
svážen ještě každé dva týdny, od prosince
do konce března jednou měsíčně. „Termíny
zimních svozů bude OZO Ostrava kromě
uvedení na webových stránkách doručovat
všem uživatelům BIO popelnic koncem listopadu také do schránek,“ dodává na závěr
Vladimíra Karasová.

Workoutové hřiště v sadu Jožky Jabůrkové
Vstup na hřiště a jeho užívání jsou pouze
na vlastní zodpovědnost. Na každém prvku
může cvičit nanejvýš jedna osoba, používání zařízení objektu nad rámec běžného
užívání je zakázáno – zhotovitel/provozovatel neručí za případné následky tohoto
nesprávného a zakázaného užívání. V případě sdílení konstrukce více cvičenci dbejte
na vzájemné odstupy a koordinaci cviků tak,
aby nedošlo ke kolizím a zranění. Přístup
dětí do 15 let je povolen za doprovodu dospělé osoby, která je povinna zkontrolovat
cvičební prvky. Zařízení smí být využíváno
pouze osobami vyššími 140 cm. U jednotlivých cvičebních prvků je třeba dodržovat
stanovené věkové hranice.
Na hřišti je zakázáno kouření, konzumace
alkoholických nápojů, užívání omamných látek, rozdělávání ohně, vstupu s otevřeným

2

ohněm, používání zábavné pyrotechniky,
vnášení zbraní a ostrých předmětů. Zakázán je vstup zvířat, užívání objektu při zjištěném poškození a úmyslné poškozování,
přemísťování, znečišťování prvků a povrchu

hřiště. To je monitorováno kamerovým systémem.
Od listopadu do března je hřiště přístupné od 8 do 18 hodin, od dubna do října
od 8 do 20 hodin.

11 / 2018

Přátelství je součást lidského štěstí.

Slovo starosty
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte mi krátce se ohlédnout za dvěma
desítkami let, během nichž jsem svůj život
spojil s prací pro náš obvod. Do Rady městského obvodu Vítkovice jsem byl zvolen
v roce 1998. Čtyři roky jsem působil jako
radní, další čtyři jako místostarosta a v roce
2007 jsem byl poprvé zvolen starostou.
Nechci tu rekapitulovat vše, co se během
té doby ve Vítkovicích změnilo k lepšímu,
co se podařilo zrekonstruovat, rozvinout.
Bylo toho mnoho, každý rok přinesl novinky
a projekty, které obyvatelům Vítkovic zpříjemnily život v obvodu a v pozitivním smyslu slova upoutaly pozornost okolí.
Nejrozsáhlejší akcí, která se v daném
období uskutečnila, byl Integrovaný plán
rozvoje města s názvem Budoucnost Vítkovic, jehož osmnáct dílčích projektů bylo
zaměřeno na revitalizaci veřejných prostranství, regeneraci bytových domů i na zlepšení situace v oblastech ohrožených sociálním vyloučením. Celková investice města
ve výši zhruba 302 milionů korun k rozvoji
Vítkovic zcela jistě přispěla, i když ne se
vším, co bylo realizováno, se vedení obvodu
ztotožňovalo. Ale v listopadu letošního roku

Jan Werich

skončí pětileté období udržitelnosti projektu
a obvod bude moci začít realizovat změny,
které posunou jednotlivá místa opět o kus
dál. Jde například o úpravy na náměstí
Jiřího z Poděbrad, konkrétně o tzv. pergolu, která neplní svůj účel, nebo o pítko,
jež neodpovídá současným ekonomickým
a ekologickým požadavkům. Pozornost je
třeba soustředit i na způsob parkování na
náměstí tak, aby vzniklo více parkovacích
míst zejména v blízkosti pošty.
Zajištění dostatku prostoru pro parkující
vozidla bude i v budoucnu jedním z úkolů,
jimiž se vítkovická radnice bude muset zabývat. K těm dalším patří například vybudování nové obřadní síně na vítkovickém
hřbitově, rozpracovaný projekt výstavby
kulturního domu, o němž jsme více informovali v předchozím vydání zpravodaje,
či dokončení budování centrálních zdrojů
tepla, které jsme odstartovali v objektech
v Rudné ulici. Toho, co je rozpracováno
a na co může nové vedení vítkovické radnice navázat, je mnoho.
Pokud jde o mě, chci se soustředit na
rodinu a na práci pro Svaz tělesně postižených v České republice, kde působím
už čtyři desítky let. Jako předseda městské
organizace a od letošního roku také předseda vítkovické organizace mám spoustu

úkolů, jimž se
chci intenzivně
věnovat. A také
jsem byl osloven,
abych se zapojil
do činnosti sociální komise při
úřadu městského
obvodu a využil
tak svých zkušeností jak s prací
pro tělesně postižené, tak pro
seniory a osoby,
které potřebují sociální podporu a pomoc.
Rád se zapojím a rád budu dál přispívat
k tomu, aby se ve Vítkovicích lépe žilo.
Chci poděkovat všem, kolegům z vedení radnice i zaměstnancům vítkovického
úřadu, za dlouholetou spolupráci. A zejména děkuji občanům Vítkovic za jejich
důvěru, zapojování se do akcí a projektů
obvodu, za jejich pomoc i připomínky, díky
nimž jsme mohli obvod neustále rozvíjet.
Společným cílem všech, vedení obvodu
i jeho obyvatel, by i nadále měl být rozvoj
a prosperita Vítkovic. Držím palce, aby se
to dařilo!
Petr Dlabal
starosta městského obvodu Vítkovice

Tady jsme doma

Zasadili jsme Strom svobody

Pokračování ze strany 1
Městský obvod Vítkovice uspěl se svou žádostí u Nadace
Partnerství, která pomáhá pečovat o životní prostředí, a získal
předpěstovanou sazenici lípy srdčité. Ta byla ve středu 24. října
slavnostně zasazena za přítomnosti občanů a zástupců vedení
radnice. Součástí programu bylo také vystoupení žáků Základní
umělecké školy Leoše Janáčka.

Slavnostnímu zasazení lípy předcházela komentovaná vycházka
s názvem Putování za lípou, kdy jsme společně s Lenkou Kocierzovou prošli vítkovickými parky a v sadu Jožky Jabůrkové si prohlédli
Bezručovu lípu z roku 1937 a Lípu ČSSR z roku 1968. Připomínkou
slavnostního zasazení lípy bude pamětní kámen s datem výsadby,
který byl umístěn vedle lípy.
Romana Filipová, referentka kultury

3
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Ze života našich škol

Evropský den jazyků
Koncem září se v ZŠ Šalounova konal Evropský den jazyků.
Učitelé angličtiny ve spolupráci s třídními učiteli připravili se svými
žáky projektový den, do kterého se děti ve třídách různými způsoby
zapojovaly a spoluvytvářely program. Každá třída se zaměřila na
určitou zemi Evropy a vybrala si okruh, který chtěla zpracovat. Někoho zaujala historie, některé skupiny tradiční jídla nebo zajímavosti
o osobnostech z oblasti sportu. Součástí projektu bylo zpracování
písemného materiálu v programu PowerPoint, příprava tradičního
jídla a občerstvení, ukázka tance. Náš projektový den se moc
vydařil, všem se líbil. Těšíme se na další ročník.
Pavel Johanna, učitel anglického jazyka

Máme radost, když naše děti mají radost
Ve školním roce 2018/2019 začala ZŠ
Šalounova v Ostravě-Vítkovicích spolupracovat se spolkem Naše srdce – Amaro Ilo.
Tato organizace se věnuje dětem a jejich
rodinám. V prostorách školy, které spolek
může využívat bezplatně, se pedagogické
pracovnice v rámci volnočasových aktivit
scházejí s našimi prvňáčky pravidelně jednou týdně již od září. Cílem je naučit děti
smysluplně využívat volný čas, připravovat se na vyučování, rozdělit si čas mezi
povinnosti a zábavu. Formou hry se tak
prvňáčci učí vzájemné bezkonfliktní komunikaci, zdokonalují se ve vědomostních
i sociálních dovednostech, získávají patřičné

schopnosti, aby se bez potíží začlenili do
kolektivu školy.
Žáci předškolního oddělení a prvních
tříd se v září zúčastnili výletu do ostravské
zoo, který škola ve spolupráci se spolkem
zorganizovala. Děti si doplnily své znalosti,
rozšířily si všeobecný rozhled. Velkou radost měly i z projížďky vláčkem, kdy mohly
během jízdy v zoo pozorovat různá zvířata.
Všechny tyto aktivity mají děti zdarma
díky dotaci, kterou organizaci Naše srdce –
Amaro Ilo poskytlo statutární město Ostrava.
Foto a text: Jaromír Šedý,
ředitel školy

Ortoticko-protetičtí technici pořádají preventivní akci
Od září letošního roku otevřela AHOL
Střední odborná škola první třídu studia v oboru ortoticko-protetický technik. AHOL se tak stala druhou školou
v České republice a první na Moravě,
která má tento atraktivní obor ve své nabídce. Ortoticko-protetičtí technici jsou
v současné době více než potřební,
protože pacientů, jejichž kvalita života
je přímo závislá na funkční a moderní
ortotické nebo protetické pomůcce,
přibývá a tomu odpovídá i stoupající
potřeba odborníků.
Noví žáci se do studia ponořili s nadšením, o čemž svědčí i první akce, kde
své znalosti zúročí. Na stále patrnější
problém, jímž je plochá noha u dětí
a mládeže, se rozhodli upozornit formou
zajímavé akce pro veřejnost. V nové a podle
nejnovějších technických parametrů vyba-

vené odborné učebně budou jak v době dnů
otevřených dveří – 22. listopadu a 5. prosince 2018 i 12. ledna a 12. února 2019 –,

Medvídek Nivea
Mateřská škola Obránců míru se letos
opět zúčastní integračního a vzdělávacího
projektu Medvídek Nivea pomáhá dětem
v přípravě na školu. Díky tomuto projektu,
s nímž má mateřinka mnohaleté kladné
zkušenosti, obdržely učitelky pro předškoláky nový výukový materiál, který využívají
v průběhu celého školního roku. Jedná
se o sešit předškoláka, společnou stolní
hru a samostatné pracovní listy, z nichž si

4

děti samy vytvářejí herní materiál, doplňky
k hrám a experimentační činnosti. Vše je
výtvarně poutavě zpracováno ilustrátorem
Gabrielem Filcíkem, průvodcem je dětem již
dobře známý medvídek Nivea. Plnění jeho
úkolů se dětem velmi líbí. Účast v tomto
projektu je pro děti bezpochyby přínosem,
zpestřením přípravy na školu i příležitostí,
jak získat zkušenosti využitelné v běžném
životě.

tak i v rámci dohodnutých termínů se
zájemci z řad blízkých základních škol
provádět screening této v poslední době
stále frekventovanější vady. Výsledky
následně vyhodnotí a doporučí řešení.
Návštěvníci z řad školní mládeže i veřejnosti se tak budou mít příležitost seznámit s užívanými přístroji – konkrétně
s plošinou Sigma se softwarem statické
a posturologické analýzy rozložení tlaku,
váhy a opěrné plochy nohy, podobaroskopem pro vyšetření plochých nohou
a plošinou Runtime, snímající tlak při
chůzi a běhu. Jejich pořízení umožnil
projekt statutárního města Ostravy.
Celá akce proběhne pod monitoringem garanta oboru, kterým je Petr
Kravczyk, předseda ortopedicko-protetické
společnosti ČLS JEP. Všechny zájemce
srdečně zveme.
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Křest publikace se uskuteční ve středu 12. prosince

Obrazová publikace Vítkovice 1918–2018
Pokračování ze strany 1
Publikace je volným pokračováním knihy,
která byla vydána v roce 2002 u příležitosti stého výročí radnice městského obvodu Vítkovice. Nová publikace bude mít
stejný formát a bude obsahovat převážně
dobové fotografie s přechodem do současnosti. Mnohé fotografie, které městský
obvod získal z podnikového archivu spo-

lečnosti Vítkovice, ze soukromých sbírek
nebo z vlastních zdrojů, budou publikovány
poprvé. Zájemci si budou moci knihu zakoupit přímo na křtu nebo následně na radnici
městského obvodu Vítkovice.
Křest publikace se za účasti autorů a vedení radnice uskuteční ve středu 12. prosince od 16 hodin v Knihovně města
Ostravy, pobočce Vítkovice, ulice Kutuzo-

vova 14. Publikace byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostravy
na základě poskytnutého účelového neinvestičního transferu.

Zahájení provozu na parní dráze Vítkovice – Hrabůvka 5. října 1930.

Návštěva prezidenta Beneše v roce 1938. Na
snímku s generálním ředitelem Vítkovických
železáren Oskarem Federerem. Salutuje Václav Caiz, osobní pilot generálního ředitele.

Krátký projev generálního ředitele Vítkovic
Františka Hromka před slavnostním předáním budovy radnice obvodu byl zaznamenán
6. dubna 1992.

Vítkovická drakiáda na stadionu

Podzim může začít! Komise sportovní při
Radě městského obvodu Vítkovice připravila pro děti a jejich rodiče již třetí ročník
Vítkovické drakiády. Ten se tentokrát konal v sobotu 29. září od 13 do 16 hodin na
rozcvičovacím hřišti Městského stadionu
v Ostravě-Vítkovicích, v ulici Závodní. Původní termín musel být na poslední chvíli
změněn – posunut z neděle na sobotu, a to
kvůli neplánovanému fotbalovému zápasu
mezi FC Baník Ostrava a Slavií Praha, který
byl kvůli větší televizní sledovanosti přesu-

nut z pátku 28. září na původní termín naší
drakiády, tedy na 30. září.
I přes změnu termínu se drakiáda vyvedla. Na rozcvičovací ploše je velký a ze
všech směrů dobře dostupný prostor pro
vypouštění draků, nedaleko je také velké
parkoviště. To vše vyhovuje jak organizátorům, tak účastníkům. Na děti čekal bohatý program s mnoha atrakcemi, například
velký skákací hrad Palma 3 v 1, elektrická
autíčka a soutěže o ceny. Všechny zábavné
atrakce byly pro děti zcela zdarma. Celou
akci moderoval Patrik Mácha, který s obvodem spolupracoval i v minulých letech.
Nově byla využita i silnější ozvučovací

technika a hudba byla dostatečně slyšet
po celém hřišti. Vstup byl pouze pro děti
s drakem a v doprovodu dospělé osoby,
návštěvníků bylo kolem 110. Akci přálo počasí a zároveň foukal velmi silný vítr, takže
všech 35 draků létalo hodně vysoko. Děti
i rodiče si užili úžasné odpoledne a všichni
byli spokojeni. V této tradiční akci bychom
rádi pokračovali i v dalších letech.
Texty na straně: Romana Filipová
Foto na straně: Archiv Vítkovice, a. s.,
soukromé archivy, Romana Filipová
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Poradna radí bezplatně

Bezpečný hřbitov

Jak o nemocného
pečovat doma

Hřbitov je pietní místo. Ale i tady je třeba být obezřetný a dbát o své bezpečí.

Poradna Charity Ostrava poskytuje
zdarma odborné sociálně -právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení (např. důchody, sociální
dávky), bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku.
Součástí poradenského týmu je právník,
který se specializuje na rodinné právo,
bydlení, zadlužení atd. Ve spolupráci se
spotřebitelskou poradnou organizace dTest
konzultujeme dotazy klientů z oblasti spotřebitelských práv. Zájemci o poradenství
nemusejí uvádět osobní údaje, služby jsou
bezplatné a dostupné lidem starším 18 let
v obtížné životní situaci.
Kontakt: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice.
Tel.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: poradna@ostrava.charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní
hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat
o nemocného člověka v domácím prostředí.
Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání
příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek. Ty je možné zapůjčit
v charitní půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace
můžete nalézt na webu Charity Ostrava:
http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Nejbližší termín kurzu je 15. listopadu od
14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše. Je
třeba se přihlásit předem u Anny Štefkové,
tel. č.: 599 508 533, mobil: 731 534 002
nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.

Výstava v galerii G

Vernisáž fotografií Vladimíra Půlpána se
uskuteční 13. listopadu v 17 hodin v galerii G, kterou provozuje Charita Ostrava
v Charitním středisku Gabriel, Čujkovova
3165/40a, Ostrava-Zábřeh. Výstava bude
přístupná ve všední dny od 8 do 16 hodin,
a to do 30. prosince.

Hospic hledá sestry

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/
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Od letošního roku je vítkovický hřbitov
zařazen do programu zvýšené ostrahy ze
strany Městské policie Ostrava. „Každou
středu, vždy mezi 10. a 14. hodinou, zde
lze počítat se zvýšenou frekvencí strážníků.
Jsem rád, že město hřbitov do tohoto programu zařadilo. Návštěvníci se zde díky
tomu mohou cítit bezpečněji,“ upozorňuje
na informaci, která je určena především seniorům, jednatel společnosti Concordia Jan
Hájek. „A samozřejmě stále platí, že kdykoliv v případě pocitu ohrožení nebo potíží
lze zavolat na tísňovou linku 156 a přivolat
si pomoc.“

Pozor na falešné kameníky!

Návštěvníků a především nájemců hrobových míst se týká i další informace. „Přímo
na hřbitově jsou často nabízeny kamenické
služby. Apeluji na všechny návštěvníky
hřbitova, aby se vyvarovali sjednávání jakýchkoliv prací při nahodilém setkání. Pokud
už je někdo osloví, měli by před zadáním
práce důrazně požadovat smlouvu, aby
bylo jasné, za jakých podmínek a s kým je
zakázka sjednána. Rozhodně by také neměli ihned na místě dávat zálohy. Vždy je
nejlepší sjednat si jakékoliv kamenické práce
přímo v kamenictví, dohodnout objednávku
přímo tam a teprve pak si podle potřeby
domluvit s kameníkem schůzku u hrobu,“
zdůrazňuje Jan Hájek a dodává, že reálně
existující a ověřené kamenické firmy jsou
prezentovány například na nástěnce v areálu hřbitova a přímo u hlavní brány zájemci
najdou provozovnu jedné z nich.
Postup šejdířů, kteří se na hřbitově čas
od času vyskytují, je velice důmyslný.
„Nejhorší na tom je, že se orientují na ty
nejzranitelnější osoby – seniory. Ti jejich
naléhání rychleji podlehnou a neumějí se
nátlaku ze strany podvodníků účinně bránit. A senioři mnohdy vůbec nevědí, s kým
jednají. Člověka, kterému dají jen tak zálohu, buď už vůbec neuvidí, nebo je práce
provedena nekvalitně a neodborným zásahem jsou napáchány nevratné škody na
hrobovém zařízení,“ pokračuje Jan Hájek.
„Máme několik případů, které jsme museli
řešit v součinnosti s policií, nebo se na po-

licii obrátili blízcí seniora, jenž podezřelou
zakázku sjednal.“
Jan Hájek zároveň upozorňuje, že nájemci hrobových míst jsou povinni jakékoliv
práce na hrobu oznámit správě hřbitova
a případné změny s ní odsouhlasit. „Pokud
tedy chce nájemce zrekonstruovat hrob,
musí oslovit správu hřbitova, která prověří,
zda o opravu žádá oprávněná osoba, tedy
nájemce. Oznámení je bezplatné a mechanizmus je nastaven tak, aby byly chráněny
zájmy nájemce. Stává se, že tyto práce
v dobré víře zadá jiný člen rodiny bez souhlasu nájemce hrobového místa a z toho
pak vyplývají různé komplikace,“ říká Jan
Hájek a upozorňuje na to, že pokud například nový, či zrekonstruovaný hrob nemá
požadované parametry, je nájemce vyzván
ke sjednání nápravy. „Vše je dáno zákonem
o pohřebnictví, který fungování hřbitovů
zcela jasně upravuje. Správce pohřebiště
pouze dbá na to, aby zákonné podmínky
byly splněny. Kromě toho má každé pohřebiště svým provozovatelem schválený
hřbitovní řád, ze kterého jasně vyplývají
podmínky provozu.“

Chcete se stát
smutečním řečníkem?

Společnost Concordia hledá člověka na
pozici smutečního řečníka. „Máme zájem
o někoho, kdo by byl schopen na základě
požadavků pozůstalých zpracovat smuteční
proslovy a také vést smuteční obřady. Mělo
by jít o tvůrčí a empatickou osobnost, která
by v proslovu dokázala vyjádřit to, co by
rodina chtěla vyslovit. Vzhledem k tomu,
že bude jednat s lidmi, kteří jsou ve složité
a emočně vypjaté situaci, musí tento člověk být psychicky odolný. A v neposlední
řadě musí být také organizačně schopný,
musí umět vystupovat a jednat s lidmi během smutečního obřadu, což mnohdy není
jednoduché,“ říká Jan Hájek a dodává, že
společnost Concordia dlouhodobě externě
spolupracuje s několika smutečními řečníky.
„Abychom mohli požadavky pozůstalých
plnit co nejlépe, potřebujeme takových spolupracovníků víc,“ uzavírá.
Lenka Gulašiová
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Střípky vítkovické historie

Několik poznámek k symbolům Vítkovic
Když se řekne symbol, mnoho z nás si vyjménem místním (Vítkovice) – což je doprovázeno přechodem od
mužského rodu životného k neživotnému (původní přípona -ici je
baví symbol státní. Úkolem tohoto příspěvku je
však přiblížit a popsat symboly městského obnahrazena příponou -ice, typickou pro takto utvořená místní jména).
vodu Vítkovice, které k němu náleží. Věnovat
Až doposud je vše jasné – zůstává však otázka, kdo je tím neznáse budeme původní vítkovické pečeti, obecmým Vítkem, jehož jméno dodnes zaznívá v názvu Vítkovic. Podle
nímu znaku, praporu i objasnění názvu obce
Ladislava Hosáka (1898–1972, český historik a vysokoškolský
i historii zdejší radnice, reprezentující světský
pedagog) byla obec pojmenována podle některého Vítka z Vikšúřad v centrální části tzv. Nových Vítkovic.
tejna – pravděpodobně podle Vítka z Vikštejna, který byl v roce
Velice často se ve Vítkovicích setkáváme
1369 držitelem biskupského hradu Schauenstein v Kopřivnici. To
Znak městského
s obecním znakem. Ale víme, jak vznikl a co
by současně dokazovalo, že se na kolonizaci Hukvaldska podílela
obvodu Vítkovice
znázorňuje? Původ znaku nalezneme již
také drobná šlechta z Opavska a ne členové významného českého
v obecní pečeti, na které bylo vyobrazeno sedm jedlí seřazerodu Vítkovců, na něž odkazují i další místní jména v oblasti Hukvaldska a Vítkovska (Vítkovice, Závišice, Vítkov).
ných v řadě do trojúhelníku, nejmenší byly na okrajích, největší
ve středu. Zmíněné jedle se nacházely v popředí na hrázi rybníka
Posledním v úvodu avizovaným symbolem Vítkovic je zdejší
a nad nimi letělo šest ptáků (husy nebo kachny). Tato scéna jasně
radnice. K její výstavbě došlo v letech 1901–1902, a to i přesto, že
odkazovala na vítkovickou vesničku s rybníky při řece Ostravici.
obecní výbor společně s Vítkovickým horním a hutním těžířstvem
Pečeť se stala v roce 1918 základem pro nově vytvořený městský
se touto myšlenkou zabývaly už od 80. let 19. století. Roku 1892
znak. Ten však nebyl schválen. I přesto jej Vítkovice používaly až
přišel podnět od tehdejšího generálního ředitele Vítkovických želedo roku 1924.
záren Paula Kupelwiesera vystavět radnici spojenou s měšťanskou
Právě tento historický znak je v současné době užíván městškolou chlapeckou. Pro tento účel darovalo Vítkovické horní a hutní
ským obvodem. Vlevo vyobrazená šachovaná orlice představuje
těžířstvo pozemek naproti kostelu sv. Pavla, na kterém byla nejprve
příslušnost Vítkovic k Moravě, vpravo nahoře kladívka symbolizují
v letech 1892–1893 postavena jen měšťanská škola.
místní doly i průmysl a vpravo dole už zmíněné jedle s rybníkem
Radnice si na zahájení výstavby počkala ještě osm let. Stavbu
a ptáky ukazují tzv. Staré Vítkovice.
projektoval vídeňský architekt Max von Ferstel. Obecní výbor zde
Z tohoto znaku vychází i prapor, který Vítkovicím usnesením
zasedal až do roku 1924, kdy byl rozpuštěn v souvislosti se slouč. 398/10 z 11. dubna 1995 udělila Rada města Ostravy. Prapor
čením Vítkovic s Moravskou Ostravou. Poté se v radničním objektu
tvoří „černý svislý pruh široký 1/3 délky listu s polovinou žlutovystřídalo hned několik institucí – Bezručova městská knihovna
-červeně šachované moa čítárna (potom místní lidová
ravské orlice vynikající od
knihovna), obvodní národní
dělicí linky a čtyři vodovýbor a archiv Vítkovických
rovné pruhy střídavě zelený
železáren, jenž se přestěhoval do nových prostor v roce
a modrý.“
Pokud se poohlédneme
1991 z důvodu vytvoření
městského obvodu Vítkopo vzniku názvu Vítkovice,
je odvozeno čelední přívice, čímž vyvstala potřeba
ponou -ovice od osobního
reprezentativní budovy pro
jména Vítek a znamená
účely obecní správy. V poli„ves lidí Vítkových“. Tento
stopadových letech tak radVítek byl pravděpodobně
nice opět plní svůj původní
zakladatel osady, ale mohl
účel. To už ale není případ
to být i význačný člověk,
zaniklého vítkovického fojts nímž se v určité době
ství, jež bylo po staletí sídlem
osada spojovala – kupřípředstaveného obce, a dnes
kladu majitel či lokátor.
se s ním setkáme pouze na
Jsme zde svědkem jevu,
historické fotografii.
Pavel Březinský
kdy se původní jméno obyFoto: Archiv Vítkovice
vatelské (Vítkovici) stává Pohled na vítkovickou radnici v roce 1905.

Prestižní moskevský soubor uvede v Gongu
nové zpracování Labutího jezera
Prestižní moskevský soubor Russian
Classical Ballet se v rámci svého mezinárodního turné zastaví vůbec poprvé
v Česku, aby zdejšímu publiku představil
nové zpracování Čajkovského Labutího jezera. Kromě Prahy soubor vystoupí v sobotu 10. listopadu v Gongu v Dolních Vítkovicích.
„Diváci uvidí jedny z nejpropracovanějších dekorací, které používají pouze přední
světová divadla. Do Ostravy přivezeme
okolo 12 tun techniky a vybavení, to jest
ozvučení, osvětlení, dekorací, kostýmů
a rekvizit. Co do počtu tanečníků na pódiu a členů technického týmu jsme vůbec

největším soukromým divadlem, které je
na turné v Česku,“ řekl promotér souboru
Pedro Martins. „Naši tanečníci absolvovali
nejvýznamnější choreografické školy v Moskvě, Petrohradu, Novosibirsku a Permu.
Součástí souboru jsou také tanečníci
z předních světových divadel, což naší
společnosti dodává punc prestiže a kvality
a také uznání publika,“ dodává.
Aktuální turné čítá 78 zastávek v evropských městech. Kromě Prahy a Ostravy se
představení uskuteční například v Berlíně,
Hamburku, Lisabonu, Ženevě či Curychu.
Vstupenky na ostravské představení Labutího jezera jsou v prodeji u společnosti

Foto: Archiv Russian Classical Ballet

Ticketportal, ceny se pohybují v rozmezí
790 až 1 490 korun.
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Vaše zdraví

Setkání jubilantů na radnici

Delší ordinační doba
endokrinologie

Endokrinologická ambulance Vítkovické
nemocnice rozšiřuje ordinační dobu o další
den v týdnu. Pacienti dosud mohli využívat
endokrinologickou ambulanci čtyřikrát týdně,
nyní již každý pracovní den. Ambulance, která
vyšetřuje a léčí pacienty s onemocněním žláz
s vnitřní sekrecí, především štítné žlázy, začne v rozšířeném režimu fungovat od října.
Vedení Vítkovické nemocnice tímto krokem vyšlo vstříc pacientům endokrinologické ambulance. Ordinační doba ambulance bude nově od října vždy v pondělí,
úterý a středu dopoledne od 8 do 12 hodin,
ve čtvrtek a pátek od 7 do 12 hodin. Odpoledne pak každý den od 12.30 do 14.30 hodin. Pacienti endokrinologickou ambulanci
naleznou v přízemí budovy H3. Do ambulance je nutné se předem objednat na tel.
č.: 595 633 245.

3D laparoskopická věž

V úterý 2. října se v obřadní síni radnice
městského obvodu Vítkovice sešli jubilanti
k oslavě svých narozenin. Po úvodním slovu
starosty Petra Dlabala vystoupili žáci z vítkovické základní školy působící v Halasově
ulici a okouzlili přítomné hudebním číslem
plným vřelých a milých básní a písniček. Na

závěr setkání popřál starosta městského obvodu společně s matrikářkou Milenou Pacnerovou všem přítomných hlavně pevné
zdraví a hodně sil a děti jubilantům rozdaly
drobné upomínkové dárky a předměty.
Romana Filipová,
kulturní referentka

Podzim v Domovince

Ukázat dutinu břišní operujícím lékařům
na monitoru ve full HD rozlišení a díky speciálním brýlím i trojrozměrně, tedy ve 3D,
umí nová laparoskopická věž Storz. Přístroj,
který Vítkovická nemocnice pořídila za téměř 3 miliony korun, využijí zdravotníci na
široké spektrum výkonů, od jednodušších
operací, jako je odstranění žlučníku, slepého
střeva či operace tříselné kýly, až po složité
zákroky, jakými jsou operace střev nebo
operace na břišní aortě.
Lékaři chirurgického oddělení Vítkovické
nemocnice ročně provedou asi 3 tisíce operací. Na třech odděleních chirurgie A, B, C
je ročně hospitalizováno v průměru 3 500
pacientů, kteří mají k dispozici klasické
i nadstandardní pokoje.

Vítkovická nemocnice
chutně

Jídlo pestřejší, chutnější a přímo na míru
konkrétním pacientům se nově podává ve
Vítkovické nemocnici, která od září změnila
dodavatele stravování.
„Pacientům chceme nabízet nejlepší
možné služby a k nim dobrá strava jednoznačně patří. Je připravována převážně
z českých surovin od regionálních dodavatelů a kuchaři se zcela vyhýbají náhražkám
potravin a kořenitým směsím, místo nich
používají bylinky a nedráždivé koření,“ říká
Olga Plačková, vedoucí nutriční terapeutka
Vítkovické nemocnice. „V případě, kdy pacient opakovaně odmítá jídlo, nebo trpí dlouhodobým nechutenstvím, připravujeme mu
jídelníček individuálně podle potřeby,“ dodává s tím, že Vítkovická nemocnice pro své
pacienty odebírá 200 až 300 jídel každý den.
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První podzimní den jsme v Domovince
pro seniory – Diakonie ČCE – střediska
v Ostravě přivítali zahradničením. Do nově
zakoupených mobilních zahrádek naši uživatelé sázeli trvalky. Jak se říká, práce jim
šla od ruky. Jedna uživatelka nabírala štěrk,
další sypaly hlínu a nejzkušenější „zahradnice“ vysazovaly trvalky.
Také nemohu opomenout psychickou
oporu těch, kteří aktivitě přihlíželi. Spolu-

práce to byla krásná a všichni si to užili. Ve
středu 3. října nás opět navštívily děti z komunitního a vzdělávacího centra Makovice
a svou přítomností zpříjemnily uživatelům
„jejich“ Den seniorů. Děti a senioři plnili
zadané úkoly, hráli deskové hry, zpívali,
povídali si a užívali společných chvil. Naši
uživatelé pak ještě dlouho rozjímali nad
společně stráveným časem.
Jitka Rýznarová

Ostrava má koncepci
rodinné politiky
Ostrava chce být městem přátelským
rodině, odkud lidé neodcházejí, rádi se do
něj vracejí a přicházejí sem žít svůj život.
S touto vizí postupně vznikala koncepce
rodinné politiky města Ostravy, kterou na
svém zářijovém jednání schválilo zastupitelstvo. Začíná tak proces naplňování navržených prorodinných opatření a cílů směřujících k podpoře ostravských rodin.
Koncepce rodinné politiky statutárního
města Ostravy na období 2019–2022 byla
vytvořena v rámci projektu Prevence ohro-

žení rodiny ve městě Ostrava, spolufinancovaného prostředky z Evropského sociálního
fondu. Má šest priorit – komunikace s rodinami, komunitní život, prevenci ohrožení
rodiny, podpora mezigeneračních vazeb,
svobodná volba rodiny a vytváření zdrojů
pro podporu života rodin. První fáze její realizace se zaměří na vytváření podmínek
pro podporu života rodin v oblasti komunitního života, volnočasových aktivit, mezigeneračního soužití či slaďování rodinného
a pracovního života.
-lp-
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Ostrava hokejová = Vítkovice
Dvojnásobný mistr republiky, devítinásobný vicemistr, líheň, která dala
Česku i světu desítky
výborných hokejistů. Náš
národní sport, hokej, má
v Ostravě jediné synonymum, je jím HC VÍTKOVICE RIDERA. Klub,
který letos slaví 90. výročí!
Lední hokej se v českých zemích začal
etablovat kolem roku 1908. Ostrava začala
s tímto moderním sportem koketovat také
už před první světovou válkou, ale velice
nesměle. Po vzniku samostatného Československa a v období tzv. první republiky se
hokej u nás na Ostravsku začal rozvíjet ve
verzi „kanada“ – tak, jak ho známe dnes.
Hokejové týmy byly party sportovních nadšenců, především fotbalistů, atletů či tenistů,
kteří si novým odvětvím krátili dlouhou zimní
přestávku. Pod organizacemi fotbalových
klubů také vznikly první hokejové oddíly
Ostravy.
Přímým předchůdcem současného extraligového HC VÍTKOVICE RIDERA byl tým,
který založil cukrář a zmrzlinář Vilém Rokyta, velký sportovní nadšenec, který hrával
fotbal za SK Moravská Ostrava. Pod jeho
hlavičkou vznikl 23. prosince 1928 hokejový
tým SKMO Viléma Rokyty.
Po sezoně 1928/1929 fotbalový klub SK
Moravská Ostrava rozhodl, že v dalším

Strážci zákona
informují

Alkohol – jeden
z nejčastějších důvodů
zasahujících strážníků

V průběhu teplých dnů tohoto roku projednávaly hlídky městské policie přibližně
600 případů souvisejících s alkoholem. Nejčastěji strážníci řeší konzumaci alkoholu na
veřejných prostranstvích, kde je to vyhláškou města zakázáno. Protiprávní jednání
jsou odhalována prostřednictvím obsluhy
kamerového systému, strážníky v ulicích
a v mnoha případech na něj upozorňují
sami občané.

SSKV 1930

roce nebude hokejisty podporovat, ani na
svém hřišti nebude zřizovat kluziště. Hokejisté v čele s Rokytou se ale nechtěli vzdát
svého sportu, hledali útočiště jinde a našli
jej v jedné z největších sportovních organizací na Ostravsku, v SSK Vítkovice, ve kterém se už sdružovala řada sportů, ale hokej

mezi nimi chyběl. Na základě meziklubové
dohody se kompletně celý hokejový tým
SKMO i s vybavením přesunul na kluziště
Sportovního pavilonu ve Vítkovicích a organizačně se vtělil do SSK Vítkovice na první
ustavující schůzi 1. prosince 1929.
Pokračování příště

Další zlato
pro vítkovického boxera!
Dalším úspěchem se může pochlubit
oceněný vítkovický sportovec za rok 2017
Dominik Gloser. Tento již pětinásobný mistr České republiky v boxu získal koncem
září další zlato na MT města Sokolova
a Karlovarského kraje. Turnaje se zúčast-

nili boxeři nejen z Česka, ale i Maďarska,
Polska, Slovenska a Litvy. Ve finále porazil
teprve sedmnáctiletý Dominik Litevce Evaldase Eimantase vzdáním ve 3. kole, a tím
si vybojoval první místo.
František Šrubař
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Vzpomínání

Během letošního Týdne knihoven jsme
do té naší vítkovické pozvali dámy z klubu
seniorů, aby si během odpoledne nazvaného Vzpomínání popovídaly o svých zážitcích a vzpomínkách, jakkoli spojených
s Vítkovicemi a okolím. U kafíčka nebo čaje
a drobných pamlsků panovala vlídná atmosféra, kterou ještě umocnila milá návštěva
dětí z družiny ZŠ Halasova. Ty namalovaly
obrázky a došlo i na spontánní vystoupení
malého klavíristy, jenž zahrál Beethovenovu skladbu Pro Elišku. Moc děkujeme
všem zúčastněným za příjemné odpoledne
a budeme se těšit na další společné setkání
v prostorách vítkovické pobočky Knihovny
města Ostravy.

Knihovna v listopadu

V listopadu nás v knihovně čeká spoustu
zábavy pro malé i větší čtenáře! Kromě
klubu BOOKovka, jehož setkávání probíhá
každé úterý od 14.30 hodin a v němž budeme v průběhu listopadu velmi tvůrčí, se
děti mohou těšit na čtvrteční dílničky, neboť
Vánoce jsou za dveřmi a drobných radostí,
které potěší blízké, není nikdy dost. A naši
nejmenší příznivci knihovny? I pro ně a jejich rodiče máme vyžití. V klubu Sovičky zažijí pestrost podzimu všemi smysly a dozví
se, co vše musí příroda stihnout, než ulehne
k zimnímu spánku. Těšíme se na vás!

Divadlo Mír, Halasova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
www.divadlomir.cz, www.facebook.com/divadlomir
5. listopadu Central Park West
Moravské divadlo Olomouc
8. listopadu Ráno po tom
11. listopadu Jak důležité je mít Filipa
15. listopadu Mátový nebo citron
17. listopadu Ráno po tom
19. listopadu Kdo je pan Schmitt?
20. listopadu Kdo je pan Schmitt?
25. listopadu Dva úplně nazí muži

27. listopadu Úhlavní přátelé
Divadlo v Rytířské
28. listopadu Dva úplně nazí muži
1. prosince Kdo je pan Schmitt?
2. prosince Jak důležité je mít Filipa
5. prosince Bůh masakru
Všechna představení začínají
v 19 hodin.

Central Park West –
jednoaktovka Woodyho Allena v Divadle Mír

Úžasný pořad
s Janem Burianem

Městský obvod Vítkovice připravil pro
všechny zájemce velmi zajímavý hudebně
komponovaný pořad s Janem Burianem.
Tento český básník, písničkář, prozaik,
moderátor, syn českého divadelníka E.
F. Buriana a vnuk operního pěvce Emila
Buriana přijel v úterý 9. října do Vítkovic,
aby vystoupil ve zdejší knihovně. Hudební
program, jenž se skládal z hry na klavír
a vlastní písničkové tvorby, proložil Jan Burian autorským čtením a fejetony, které již
několik let pravidelně píše pro Týdeník Rozhlas. Fejetony byly o Ostravě a zážitcích
s ní spojených. Jan Burian totiž do Ostravy
pravidelně jezdí, koncertuje tu a setkává
se s mnoha Ostraváky. O vystoupení byl
velký zájem a návštěvníci se příjemně bavili.
Jeden z nich, který byl v knihovně na akci
poprvé, sdělil: „Byl to úžasný podvečer plný
humoru. Už dlouho jsem se tak nebavil.“
Na početné účasti se nemalou měrou podílela i zajímavá spolupráce s měsíčníkem
Program a také propagace ve zpravodaji
Ostravská radnice. Zaměstnanci knihovny
jako vždy zabezpečili perfektní organizační
zázemí. Text a foto: Romana Filipová,
referentka kultury
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Kolegové z Moravského divadla Olomouc
se po loňském úspěšném představení Když
se zhasne opět vracejí do Divadla Mír, tentokrát se skvělou konverzační komedií Central Park West od jednoho z nejúspěšnějších
autorů 20. století – Woodyho Allena. Ten ji
napsal v roce 1995.
V pondělí 5. listopadu zkrátka nesmíte
v 19 hodin v Míru chybět. Odehraje se tu
typická smršť allenovských břitkých a skvěle
vypointovaných dialogů, čeká na vás partnerský pětiúhelník, ve kterém se snad ne-

vyznají ani jeho samotní aktéři. V jednom
newyorském bytě řeší dva manželské páry
odhalenou nevěru, krizi vztahu i krizi středního věku. Psychiatrička Phyllis se dozví,
že její nejlepší přítelkyně Carol měla poměr s jejím manželem. Předtím, než dojde
k pořádné konfrontaci, se navíc odhalí, že si
manžel Phyllis Sam našel mladou milenku
a hodlá se rozvést.
Vstupenky kupujte na portálu chcivstupenky.cz/divadlomir.
Foto: Jan Procházka
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Knihovna pro vás
Listopad v knihovně

Vítkovice
umění – poznání – zábava

1. listopadu
8. listopadu
14. listopadu
15. listopadu
22. listopadu
29. listopadu
Připravujeme:
12. prosince

14 až 16 hodin – klub seniorů – Ocelářská 16, beseda ke 100. výročí
republiky
14 až 16 hodin – klub seniorů – klubovna, Ocelářská 16, podzimní
tvoření
17 hodin – koncert kapely Listověj doprovázený promítáním fotografií
Jany Molnárové. Vstup zdarma.
14 až 16 hodin – klub seniorů – klubovna, Ocelářská 16, posezení
u kafíčka
14 až 16 hodin – klub seniorů – beseda v Knihovně města Ostravy,
pobočka Vítkovice, ulice Kutuzovova 14, spisovatelé a díla v období
1918–2018, sraz ve 14 hodin u knihovny
14 až 16 hodin – klub seniorů – klubovna, Ocelářská 16, tvořivá
dílna
16 hodin – křest nové obrazové publikace Vítkovice 1918–2018.
Místo konání – Knihovna města Ostravy, pobočka Vítkovice, ulice
Kutuzovova 14. Vstup zdarma.

KONTAKT:
Romana Filipová, kulturní referentka
Tel. č.: 599 453 122, mobil: 727 917 298
E-mail: rfilipova@vitkovice.ostrava.cz, web: www.vitkovice.ostrava.cz

Koncert kapely Listověj
ve vítkovické knihovně
Ve středu 14. listopadu si můžete od
17 hodin v prostorách vítkovické knihovny
v ulici Kutuzovově 14 užít koncert kapely
Listověj. Kapela, která hraje výhradně
vlastní tvorbu a do Vítkovic se vrací opět
po roce, přijede z Vysočiny. Při skládání
textů je kapela inspirována českou krajinou,
hudba je melodická a poutavá.
Koncert bude provázet promítání fotografií Jany Molnárové, díky nimž se pro-

jdeme kolem řeky Svratky nebo Orlickými
či Novohradskými horami. Na fotografiích
navštívíme také místa, kde žili a tvořili básníci Vysočiny, například Jakub Deml nebo
Bohuslav Reynek, a také místa poznamenaná poválečným odsunem a zvůlí padesátých let.
Všechny srdečně zveme. Vstup zdarma.
Romana Filipová, kulturní referentka
Foto: Jana Molnárová

DOSPĚLÝM
• Barevná fantazie
Výstavu výtvarných prací klientů centra
pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek si budou návštěvníci knihovny moci
prohlédnout od 1. do 30. listopadu během
půjčování.
• Druhý život knih
Od 1. do 23. listopadu se během půjčování uskuteční tradiční prodej vyřazených
knih. Přijďte si vybrat tu svou!
• Čínská medicína v naší zahrádce
Přednášky o tradiční čínské medicíně,
které jsou součástí studia Virtuální univerzity 3. věku, jsou naplánovány na středy
14. a 28. listopadu od 13 hodin.
• Vítkovická mozaika: Koncert kapely
Listověj
Koncert zorganizovaný ve spolupráci
s Úřadem městského obvodu Vítkovice –
středa 14. listopadu od 17 hodin.

DĚTEM
• Tvůrčí čtvrtky
Každý čtvrtek, vždy od 14.30 do
16.30 hodin, bude probíhat výroba drobností
na tradiční prosincový vánoční jarmark.
• Těší mě, že Vás poznávám!
V úterý 6. listopadu ve 14.30 hodin poznáme vítěze kvízů souvisejících s oslavou
stého výročí založení republiky.
• BOOKovka: To je pořád samá práce!
Na česko-anglické odpoledne s pantomimou se můžete těšit v úterý 6. listopadu od
14.30 do 15.30 hodin.
• BOOKovka: Game Fight
Tradiční odpoledne plné společenských
her. Kdy? V úterý 13. listopadu od 14.30
do 15.30 hodin.
• BOOKovka: Jak maluje mráz?
Výtvarná dílna inspirovaná uměním přírody, která je realizována ve spolupráci
s Úřadem městského obvodu Vítkovice,
se uskuteční v úterý 20. listopadu od 14.30
do 15.30 hodin.
• BOOKovka: Advent jméno mé
Klubové povídání o adventu spojené
s výrobou věnců si nemůžete nechat ujít
v úterý 27. listopadu od 14.30 do 15.30 hodin. Akce je realizována ve spolupráci
s Úřadem městského obvodu Vítkovice.
• Sovičky: Barvy podzimu
Příroda se chystá ke spánku i v klubu
pro děti a jejich rodiče, a to v pátek 30. listopadu od 10 do 11 hodin.
• Den pro dětskou knihu
Oslava svátku dětské knihy s překvapením se uskuteční v pátek 30. listopadu od
14 do 15 hodin.
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