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Na náměstí Jiřího z Poděbrad se 5. prosince v 16.30 hodin rozsvítí vánoční strom.

Už brzy se rozsvítí
vánoční strom a přijde
Mikuláš
Už ve středu 5. prosince v 16.30 hodin bude
na náměstí Jiřího z Poděbrad rozsvícen vánoční
strom a děti se mohou těšit na mikulášskou nadílku. Poukázky na mikulášský balíček je možné
zakoupit do 30. listopadu. Více informací o akci
naleznete na webu obvodu a v listopadovém vydání zpravodaje.

Přání k Vánocům
i novému roku
Přeji všem obyvatelům Vítkovic i čtenářům našeho zpravodaje krásné prožití adventu i nadcházejících vánočních svátků.
Nastává období, kdy se ke svému okolí snažíme
chovat co nejlépe, mile a vstřícně. Bylo by nádherné, kdyby se nám podařilo alespoň zlomek té
láskyplné vánoční atmosféry přenést i do nového
roku. Aby v roce 2019 k sobě byli lidé tolerantní
a přistupovali k sobě s pokorou – té není nikdy
dost. Aby k sobě našli cestu a pomáhali jeden
druhému i všude tam, kde je to zapotřebí.
Přeji nám všem, aby v každodenním životě vítězila lidskost a slušnost, abychom měli radost
z každé maličkosti a každého okamžiku a aby nás
i naše blízké životem provázelo přátelství, láska,
štěstí a to nejdůležitější – zdraví.
Radomíra Vlčková
starostka městského obvodu Vítkovice

Vítkovické nemocnici je
165 let!
Naše republika letos slaví významné jubileum,
sté výročí svého vzniku. Oproti Vítkovické nemocnici je však stále ještě mladá. Ode dne, kdy
tehdejší majitel Vítkovických železáren baron Rothschild inicioval výstavbu nové závodní nemocnice ve Vítkovicích, totiž letos uplyne už 165 let.
Vítkovická nemocnice byla v rámci celého Rakouska-Uherska první závodní nemocnicí vůbec.
Péči zde v počátcích zajišťovala jen hrstka lékařů, kteří však měli na svou dobu k dispozici velmi
moderní vybavení. V roce 1878 se do čela nemocnice dostal na neuvěřitelných 41 let Maximilián
Munk, lékař z Vídně, který se zasadil o značné
prostorové i oborové rozšíření nemocnice.
Pokračování na straně 6

Rok 1926, léčba horským sluncem.

Nepřehlédněte
Vidimace a legalizace

Od 1. prosince provádíme ověřování podpisů nebo
kopií listin nově v kanceláři č. 111 (podatelna) v přízemí Úřadu městského obvodu Vítkovice. Podpisy
a listiny vám ve vítkovické radnici ověříme každý
pracovní den v těchto časech:
pondělí a středa 8–12 hodin, 13–17 hodin
úterý a čtvrtek 8–12 hodin, 13–14 hodin
pátek 8–12 hodin

www.ostrava.vitkovice.cz

Vítkovice 1918–2018

Ve středu 12. prosince se ve vítkovické
knihovně od 16 hodin uskuteční křest obrazové publikace Vítkovice 1918–2018,
která mapuje vývoj městského obvodu
během uvedených let. Zájemci si budou
moci knihu zakoupit přímo na křtu, nebo
následně na radnici obvodu.
Více na straně 2

Tak jaképak
almanachy...
Ve vítkovické knihovně se 18. prosince v 17 hodin uskuteční autorské
čtení spojené s křestem třetí básnické sbírky Libora Pavla s názvem
Tak jaképak almanachy... Ilustrátorem je Bob Rakušan.
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Projekty zaměřené na prevenci
kriminality
Městský obvod Vítkovice zrealizoval
v roce 2018 ve spolupráci s neziskovou
organizací CENTROM dva projekty: Poznáváme, učíme se a sportujeme – zájmové programy pro děti a mládež v lokalitě Vítkovice a Prevence sportem na
víceúčelovém hřišti na ulici Sirotčí.
Tyto projekty se uskutečnily za finanční
účasti statutárního města Ostravy pro-

střednictvím transferů v oblasti prevence
kriminality.
Projekty byly zaměřeny na smysluplné
trávení volného času dětí, doučování rizikové skupiny dětí a mládeže ze sociálně
vyloučeného prostředí, návštěvy kulturních,
výchovných, vzdělávacích a sportovních
akcí a zařízení a na motivační výlety.
-red-

Výuka dětí na dopravním hřišti.

Obrazová publikace Vítkovice 1918–2018
Uvedené snímky jsou jen malou „ochutnávkou“ knihy, která dává nahlédnout do historie našeho obvodu…

Rok 1911 – hasičská jednotka před zbrojnicí.

Bouřlivé ovace
pro Listověj
Listopadový živý koncert kapely Listověj ve vítkovické knihovně doprovázely fotografie Jany Molnárové a posluchač byl
provázen hudbou i obrazem naší krásnou
krajinou. Na závěr kapela sklidila ohromující
potlesk a slíbila, že za rok se do Vítkovic
opět vrátí. Přejeme kapele hodně sil a inspirace k novým písničkám.
-filFoto: Petra Chromková

Rok 1937 – návštěva Edvarda Beneše ve
Vítkovicích.

Cestování tuktukem po Jižní
Americe
Městský obvod Vítkovice připravil na
středu 16. ledna od 16.30 hodin v rámci
projektu Vítkovická mozaika další zajímavou akci. Tentokrát jde o cestovatelskou
besedu Neobyčejné příběhy jedné bláznivé expedice. Fotografka, cestovatelka
a kameramanka Jihočeské televize Šárka
Kašparová z Milevska nám přijede vyprávět o nevšední cestě napříč Jižní Amerikou
v netradičním dopravním prostředku – tuktuku. Čtyřměsíční expedici absolvovala loni.
Můžete se těšit na historky výhradně holčičí
výpravy, která se vydala na cestu plnou
zážitků a zažívala přitom nezapomenutelná
dobrodružství. Vše doplněné o spoustou
fotografií a videoukázek z cest. Besedou
bude provázet moderátor Petr Studenovský. Místem konání je Knihovna města

Nejlepší porodní asistentka
i sestra veřejnosti pracuje
ve Vítkovické nemocnici!
Velkého úspěchu dosáhla Petra Chromková, staniční sestra
porodních sálů gynekologicko-porodnického oddělení Vítkovické
nemocnice, které odborná porota soutěže Moravskoslezská sestra
2018 udělila ocenění nejlepší porodní asistentka. Petra Chromková
navíc zvítězila i ve veřejném hlasování v kategorii sestra veřejnosti.
Vyhlášení výsledků prestižní soutěže a předání ocenění proběhlo na
slavnostním galavečeru v aule Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava.
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Rok 1944 – I Haus v Ruské ulici po bombardování.

Ostravy, pobočka Vítkovice, Kutuzovova
14. Vstup zdarma.
Romana Filipová, referentka kultury

Sedmihlásek v Domovince
pro seniory
V úterý 23. října se děti ze sborečku Sedmihlásek z MŠ Kořenského vydaly do blízké Domovinky pro seniory, aby tam zazpívaly
pásmo písniček s doprovodem orffových nástrojů. Setkaly se tak
s generací svých prababiček, které se na ně hodně těšily a byly
překvapeny náročností písniček i šikovností našich malých zpěváčků. Odměnou byl dětem nejen velký potlesk, ale i sladkosti.
Toto setkání bylo první, ale zdaleka ne poslední. Domluvili jsme
se na další spolupráci a už teď se děti těší, až jim budou chodit
babičky k nám do školky číst pohádky před spaním. A my jim za
to zase brzy přijdeme zazpívat, zahrát si s nimi společenské hry
a trávit další společné chvíle.
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Žij každý den, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život.

Editorial
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
spoluobčané,
vážím si důvěry
a možnosti být
starostkou obvodu, který vnímám jako křišťál
ostravské historie.
A budu ráda, když
se mi ve spolupráci s ostatními
radními, zastupiteli a také s obyvateli městského
obvodu podaří
udělat maximum
pro to, aby křišťálový lesk postupně získaly i Vítkovice současné. Pomáhat nám v tom bude i kvalitní
tým zaměstnanců úřadu, bez jejichž zkušeností bychom se při plnění tohoto náročného
úkolu neobešli. Čeká nás tvrdá práce, ale
můžu říct, že se na ni těším. Kdo mě zná, ví,
že když se do něčeho pustím, jdu za svým
cílem. A tím jsou teď pro mě rozvíjející se

Vítkovice plné spokojených obyvatel a prosperujících firem. Musíme do Vítkovic zpátky
dostat život. Ale ten tu nemůže vzkvétat,
pokud tu nebudou bydlet lidé všech generací, pokud se tu nebude dařit podnikatelům.
Vítkovice patří k srdci Ostravy a spoluvytvářejí historické jádro města. Právě zdejší
výjimečná atmosféra je jedním z atributů
zajímavých jak pro turisty, tak pro potenciální obyvatele. A na tom můžeme takzvaně
začít stavět náš rozvojový plán. Vítkovice
si zaslouží, aby byly tím nejlepším místem
vhodným k bydlení i podnikání, adresou, na
kterou je každý hrdý! Právě kvalita bydlení
je jedním z citlivých vítkovických témat, na
která se musíme zaměřit, aby odtud neutíkali mladí lidé a rodiny s dětmi. A nejde jen
o nové byty, ale také o příjemný veřejný
prostor, v němž se bude dobře cítit nejen
mladá generace, ale i ti dříve narození. A ty
všechny musíme naučit společně žít, vzájemně si pomáhat, protože jen tak se tu
budou všichni cítit dobře a nebudou odtud
odcházet jinam.
Kromě toho jsou Vítkovice cennou a historicky danou základnou pro podnikání.
S podnikateli, kteří zde působí, chceme co
nejvíc spolupracovat, podporovat je a zá-

V. V. Rozanov
roveň je zapojovat do veřejného života obvodu. Věřím, že takové vzájemné propojení
přinese ovoce v podobě dalšího rozvoje
a prosperity této městské části. A podobné
je to se školami, které jsou ve Vítkovicích
zastoupeny v tom nejširším spektru, od
školek až po Lékařskou fakultu Ostravské
univerzity. I tady se nabízejí široké možnosti,
jen je nenechat ležet ladem. Ale takové
chyby se nedopustíme.
Je toho víc… Úkolem Rady městského
obvodu Vítkovice je zaměřit se na investice,
výstavbu a na už zmíněné citlivé téma, jimž
je bydlení. Před námi jsou projekty, které
můžeme v krátké době startovat, i ty dlouhodobé, jimž se musíme neustále věnovat
a posouvat je kupředu. Naším hlavním cílem je teď rozpočet na příští rok, kde se
musíme soustředit na to, abychom finanční
prostředky zacílili tím správným směrem
a směřovali je tam, kde jsou nejvíc zapotřebí.
Jsem přesvědčena, že pokud budeme
postupovat takovým tempem, jaké jsme nasadili, podaří se nám naše sny a plány brzy
uskutečnit a pozitivní změny budou patrné
už za krátký čas.
Radomíra Vlčková
starostka městského obvodu Vítkovice

Nové vedení radnice
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Vítkovice bylo 31. října zvoleno nové vedení radnice. Starostkou
městského obvodu Vítkovice byla zvolena Radomíra Vlčková
(ANO 2011), do jejíž sekce spadají finance a rozpočet i bytové
a majetkové záležitosti. Uvolněným místostarostou se stal Leoš
Koláček (ČSSD), v jehož působnosti jsou výstavba, životní prostředí, stavební řád a sociální věci. Neuvolněnými radními jsou
Richard Čermák (Ostravak), který se zaměří na školství, Libor
Pavel (ANO 2011), v jehož sekci je kultura, a František Kročil

(Politické Hnutí Vítkovice), v jehož působnosti jsou komunální
služby.
Členy Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice jsou Petr
Bašek (Lečo – Lepší a čistá Ostrava), Drahomíra Bičánová (Více
pro Vítkovice, Patrioti a SPD), Aleš Dobrozemský (Více pro Vítkovice, Patrioti a SPD), Sára Hudecová (ANO 2011), Vojtech Kiss
(KSČM), Aleš Knott (ODS), Petr Kutěj (Starostové a nezávislí),
Roman Martinák (Ostravak), Petr Menšík (Ostravak) a Dagmar
Polívková (ČSSD).

Uctili jsme památku válečných veteránů
V neděli 11. listopadu uctili zástupci městského obvodu Vítkovice
společně se zástupci města, kraje, armády a občanských spolků

památku válečných veteránů a připomněli si sté výročí ukončení
první světové války.

Zleva: místostarosta městského obvodu Vítkovice Leoš Koláček,
starostka městského obvodu Vítkovice Radomíra Vlčková, náměstek
primátora města Ostravy Zbyněk Pražák a senátor Zdeněk Nytra.

Starostka Radomíra Vlčková a místostarosta Leoš Koláček položili
u příležitosti Dne válečných veteránů věnce u památníku Rudé armády v Komenského sadech.
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Ze života našich škol
Na výletě
v Bělském lese
Díky krásnému a teplému listopadovému
počasí vyrazily děti z Mateřské školy Erbenova do Bělského lesa pozorovat měnící se
podzimní přírodu a udělaly si ze všedního
dne nevšední.
Plnily spoustu úkolů, poznávaly stromy,
bylinky, opakovaly si jména lesních zvířat,
učily se správnému chování v lese i to, jak
mohou ony samy pomáhat přírodě. -polz-

Strašidla
ve školce
Koncem října se do Mateřské školy Erbenova nastěhovala strašidla. Všechny děti,
jejich rodiče, paní učitelky i ostatní zaměstnanci mateřské školy celý říjen tvořili strašidla z tradičních i netradičních materiálů
a postupně zdobili školku i její okolí. Rodiče
napekli a připravili úžasné stylové občerstvení a 31. října odpoledne vypukl velký
strašidelný rej. Pro děti byla připravena diskotéka, kouzelné dílny, fotokoutek a drobné
dárečky. Celá akce se moc povedla, líbila
se dětem, jejich rodičům i zaměstnancům
mateřské školy.
Renáta Polzerová
MŠ Erbenova 23

Zdravé oči a uši nejsou samozřejmostí

Úspěšní tanečníci
Tanečníci souboru TJ Sokol Vítkovice, oddíl Akcent Ostrava,
mají napilno. Celý podzim probíhají kola disco dance taneční ligy
v sólech, duetech a malých skupinách. A tak ani v neděli 11. listopadu nechyběli tito ostravští tanečníci na brněnském výstavišti,
kde se zúčastnili dalších disco dance kol moravské ligy i extraligy.
V nejmladší mini kategorii to roztančily Maruška Kudelová, která
získala zlatý pás, a Anabelka Abdallah, jež vybojovala stříbrný pás.
Zlato si z moravské ligy odváželo juniorské duo Šeremková a Dančevská a juniorská malá skupina MS Reunited, stříbro juniorka Adri
Klossová a bronz juniorka Vendy Dančevská. V extralize nejvyšší
příčku vybojovalo duo v hlavní věkové kategorii Pavlisková a Rozkošová, stříbro pak Šárka Pavlisková i se sólem a také juniorka
Patricie Michálková a bronz juniorka Barča Šeremková a juniorská
malá skupina Red Velvet.
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Začátkem listopadu navštívil Mateřskou školu
Obránců míru zrakově a sluchově postižený pan Holba
spolu se svou věrnou společnicí – vodicím psem Aminou. Pan Holba dětem popovídal o nástrahách, se
kterými se v běžném životě denně setkává, předvedl
jim pomůcky, které jemu a podobně postiženým lidem
pomáhají zvládat základní sebeobslužné úkony. Děti
i paní učitelky měly možnost prakticky si vyzkoušet,
jak správně rozpoznat a oslovit zrakově a zároveň
sluchově postiženého člověka a jak mu účinně pomoci
například v dopravním provozu.
Pro děti byla velkým lákadlem hodná a perfektně
vycvičená Amina, se kterou se mohly vyfotit a také
si ji pohladit. Díky této návštěvě si děti měly možnost
uvědomit, že zdravé oči a uši nejsou samozřejmostí, ale
že je to dar, kterého bychom si měli vážit a chránit ho.
Zaměstnanci MŠ Obránců míru
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Pozvání na dny otevřených dveří
v SŠTD Ostrava-Vítkovice
I letos se otevřou dveře Střední školy technické a dopravní
v Ostravě-Vítkovicích. Podívat se do prostor školy mohou nejen
zájemci o studium, ale i široká veřejnost. Začínáme už 4. prosince
a v průběhu tří dnů se všem návštěvníkům budou věnovat učitelé,
mistři i žáci školy. Příchozí si tak budou moci prohlédnout jak odborné nebo jazykové učebny teoretického vyučování, tak i moderně
zařízený autoservis nebo sportovní halu s posilovnou.
Škola nabízí širokou škálu učebních oborů zaměřených na silniční
dopravu, autoopravárenství a elektrotechniku a také studijní obory
se zacílením na železniční dopravu. V rámci regionu jsou jedinečné a po jejich ukončení mohou absolventi pracovat ve vysoce
specializovaných funkcích, například jako strojvedoucí, dispečer
nebo výpravčí.
Přijďte se podívat 4. prosince, 15. ledna nebo 12. února, vždy
od 14 do 18 hodin.

Projekt ERASMUS+
V době od 7. do 13. října navštívili
Střední školu technickou a dopravní
(SŠTD) Ostrava-Vítkovice v rámci
programu ERASMUS+ pedagogové
a žáci partnerských škol z Francie
a Polska. Projekt pokračuje druhým
rokem, kdy žáci středních odborných
škol se zaměřením na dopravu sdílejí praktické zkušenosti a odborné
znalosti formou týdenní stáže za
doprovodu svých pedagogů.
Pro zahraniční partnery byl připraven pestrý program, jehož součástí
byla prezentace školy. Žáci si mohli
vyzkoušet a procvičit některé praktické činnosti, například svařování,
pájení, zapojování elektrických obvodů nebo jízdu na trenažeru.
Zapojili se do výuky anglického jazyka a odborných předmětů, například do logistiky a diagnostických měření, a vyzkoušeli si práci
výpravčího v dopravním sále školy. Kromě programu ve škole navštívili také sociální partnery, kteří se podílejí na odborné praxi žáků.
Dalšími aktivitami, jejichž cílem bylo poznat Ostravu a Moravskoslezský kraj, byla návštěva Dolní oblasti Vítkovic, Slezskoostravského hradu, muzea TATRA v Kopřivnici a malebného Štramberku.
Žákům a pedagogům zahraničních škol se po celý týden věnovali
nejen vyučující, ale i žáci školy.
Projekt, který za českou stranu zaštiťuje a podporuje Moravskoslezský kraj, odbor školství, pokračoval v listopadu návštěvou naší
delegace ve Francii.

Svoz bioodpadu nekončí
Od 1. prosince až do konce března následujícího roku bude
bioodpad svážen jen jednou měsíčně. O termínech zimních svozů
budou uživatelé BIO popelnic informováni jak formou letáků, tak
na webových stránkách společnosti OZO Ostrava.
Do BIO popelnic patří kromě trávy, listí a menších větví také další
biologicky rozložitelný odpad, například slupky z ovoce a zeleniny,
zelené natě či skořápky ořechů. „Rozhodně tam však nepatří zbytky
tepelně upravovaných pokrmů ani biologicky rozložitelný odpad živočišného původu. Jejich přítomnost v BIO popelnici by znemožnila
další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu,“ upozorňuje
Vladimíra Karasová z OZO Ostrava.
„Bioodpad o větším objemu, například větve, trávu a listí shrabané při podzimním úklidu zahrad, doporučujeme celoročně odvážet
přímo do areálu naší kompostárny v Hrušově,“ navrhuje a dodává,
že kromě minimální čekací doby na odbavení je v Hrušově dalším
příjemným bonusem také možnost koupit kvalitní zeminový substrát nebo kompost. „Výhodou je tu rovněž naprosto jednoduchá
manipulace s biodpadem,“ objasňuje.
- gl -
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Vítkovické nemocnici je 165 let!
Pokračování ze strany 1

Rok 1924, zubní ambulance.

V období první republiky vzrostl počet
lůžek v nemocnici na 486 a zdravotnické
zařízení také získalo výborné renomé díky
vysoké odborné úrovni léčebné i ošetřovatelské péče. Na mezinárodní výstavě ve
Štrasburku v roce 1923 pak také nemocnice
obdržela za tuto kvalitu péče zlatou medaili.
Po druhé světové válce byly v nemocnici
vybudovány nové pavilony, mezi kterými nechybělo urologické, interní či gynekologicko-porodnické oddělení, které je i dnes chloubou nemocnice. V současnosti je porodnice
Vítkovické nemocnice největší soukromou
porodnicí v Česku a každoročně zde přijde
na svět více než 1 500 dětí.

Od roku 2005 je majitelem nemocnice
ale i pacientům z celého regionu. Řada odspolečnost AGEL, která kontinuálně invesdělení má pak i nadregionální působnost –
tuje do modernizace zdravotnické techniky
především centrum vaskulárních intervencí,
i zázemí. V posledních letech například
centrum péče o zažívací trakt, bariatrické
v areálu nemocnice vznikla nová lékárna,
centrum, centrum péče o matku a dítě
firemní mateřská škola, byla realizována
s největší soukromou porodnicí v repubrekonstrukce interního pavilonu, porodlice, a také radiologické oddělení. Součástí
nice, dětského oddělení, oddělení chirurnemocnice je 12 lůžkových oddělení a 25
gie a nového endoskopického pracoviště.
ambulancí.
Lucie Drahošová
Dále vzniklo nové
RDG pracoviště
a především nové
centrální operační
sály, včetně velkého
dospávacího pokoje
s deseti lůžky. V roce
2010 získala nemocnice statut iktového
centra, přičemž toto
iktové centrum bylo
také významně modernizováno.
Dnes zaměstnává
nemocnice 170 lékařů a 600 nelékařských zdravotnických
pracovníků, kteří poskytují lůžkovou i ambulantní péči nejen Foto VTN: Součástí nemocnice je dnes 12 lůžkových oddělení a 25
obyvatelům Ostravy, ambulancí.

Jak se v Ostravě podnikalo před sto lety?
Ostrava byla nesmírně bohaté město, tady se peníze točily
a lidé si rádi užívali, na druhé straně byla veliká bída. Mělo to
takový americký ráz, byly zde vidět propastné rozdíly.
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC) hledá cesty,
jak podporovat podnikavost. Nasnadě je tedy otázka, jak to vlastně
v Ostravě bylo s podnikáním před zhruba sto lety. O tom vypráví
ředitelka Archivu města Ostravy Hana Šústková.

Průmyslníci na výsluní
Nejbohatšími podnikateli byli
majitelé dolů, hutí a podnikatelé
v chemickém průmyslu. Po roce
1918 už je obtížné rozklíčovat majitele velkých průmyslových podniků, protože přecházejí na akciové společnosti a vedení přejímají
manažeři. Jiné je to u dolů, tam
se jednalo o šlechtické rodiny.
Do roku 1945 šlo o rodinné podnikání, poté byli majitelé uznáni
za Němce a podniky nad 500
zaměstnanců byly znárodněny.
V Ostravě fungovaly malé
rodinné hutě, jako například
slévárna Rudolfa Sýkory v MaGutmann
riánských Horách i Moravské
Ostravě, ale ty nemohly dlouho
soupeřit s Vítkovickými železárnami. Ty si udržely, přestože šlo
o obrovský konglomerát, rodinné vlastnictví velkopodnikatelských
rodin Gutmannů a Rothschildů až do roku 1939, respektive 1945.
Známější jsou Rothschildové, dodnes se používá rčení „Nejsem Rothschild“. Poslední ostravský Rothschild – Eugen – žil
trvale v Paříži. Gutmanni jsou méně známí, pocházeli z Lipníka
nad Bečvou, nakupovali a prodávali uhlí na Ostravsku a hráli od
50. let 19. století významnou finančnickou a velkoobchodnickou
roli. Pak se etablovali ve Vídni a založili obchodní a finanční dům
„bratři Gutmannové“. V Zábřehu fungovala chemička rodiny Rütgers, jednalo se o říšsko-německý kapitál, který po první světové
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válce prodali. V polovině 70. let minulého století byl hlavní provoz
přesunut do Dezy ve Valašském Meziříčí.
V Ostravě podnikali nejen velcí podnikatelé, ale i živnostníci
a nejrůznější obchodníci. Živnostníci se sdružovali do živnostenských společenstev, jako například řezníci, uzenáři, obchodníci
s potravinami či jejich výrobci. Objevovali se taxikáři, prodejci aut
a pohonných hmot. Dařilo se soukromým lékařským praxím, dentistům a lékárníkům, známé bylo soukromé sanatorium doktora Kleina
v Grossmannově vile. Soukromě
podnikali advokáti, soukromníci
vlastnili stavební společnosti.
Byla zde spousta krámkařů, drobných živnostníků, kteří prodávali
potraviny a k tomu třeba petrolej.
Veškeré služby byly soukromé –
holiči, kadeřníci, pohřebnictví,
přeprava, fotografové, knihtiskárny, nakladatelství, papírenské
obchody atp.
Dá se říci, že v té době bylo
podnikání nutností pro uživení rodiny. V zaměstnaneckém poměru
bylo v Ostravě asi 50 procent lidí
v aktivním věku. Rodiny nedostávaly žádné dávky na vyrovnání
sociálních rozdílů, a tak bylo Rothschild
nutné hledat aktivně jiné cesty.
Podnikání nejprve zasáhla ve 30. letech velká hospodářská krize.
Tu malé podniky nepřežily a šly do konkurzu. Ani Vítkovice na tom
nebyly dobře a snižovaly své stavy o 50 procent. Podobně postižené krizí bylo luxusní zboží a stavebnictví. Nejvíce to asi postihlo
střední podnikatele, kteří v období boomu ve 2. polovině 20. let
investovali z půjček a v krizi museli půjčky vracet. Další ranou byla
2. světová válka, která svým neblahým průběhem ovlivnila osudy
tehdy většinou židovských podnikatelů a po válce bohatých německých velkopodnikatelů. V 50. letech, kdy byl upřednostňován především těžký průmysl, podnikatelské aktivity nebyly podporovány.
Iva Sokolovská
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Střípky vítkovické historie

100 let republiky,
110 let od povýšení Vítkovic na město
V tomto roce si naše republika i vítkovický obvod připomínají dvě význačná
výročí – 100 let od vzniku samostatného
Československého státu a též 110 let od
povýšení obce Vítkovice na město. Proto
bude třeba se na tyto události zaměřit podrobněji a nahlédnout především do dění
na počátku 20. století, které nás dovede
až k zásadnímu mezníku českých dějin,
roku 1918.
Když Vítkovice v roce 1902 konečně získaly reprezentativní sídlo obecního zastupitelstva – radnici, už jako by se symbolicky
dovršil přerod z kdysi zemědělské vesničky
v moderní průmyslové město. Důležitost
nově vzniklého továrního centra potvrdila
návštěva rakouského dědičného císaře,
českého a uherského krále Františka Josefa I. dne 28. června 1906 během X. moravských zemských střeleckých slavností,
které organizoval Moravskoostravský střelecký spolek.
Je nutno zmínit, že tato císařova návštěva nebyla ze strany Čechů v Ostravě
přijata zcela kladně s ohledem na nespokojenost s vedením města, jež bylo tehdy
zcela v rukou německé menšiny (národnostní konflikty mezi Čechy a Němci
byly před 1. světovou válkou časté a projevovaly se například demonstracemi či
tábory lidu). To také dosvědčovala kritika v českém tisku, zatímco německé
noviny vítaly panovníka se zápalem. Ve
Vítkovicích se císař setkal se zdejším starostou Johannem Vietzem, majiteli Vítkovických železáren baronem Rotschildem i baronem Gutmannem, generálním
ředitelem dr. Friedrichem Schusterem
a ředitelem Adolfem Sonnenscheinem.
V místních železárnách ho nejvíce zajímala
kupříkladu výroba děl i pancéřových desek
na válečné lodě.

Touto návštěvou
ale vše neskončilo.
O dva roky později, přesně 11. prosince 1908, došlo
k povýšení Vítkovic
na město. A jak reagoval denní tisk?
Tak třeba německé
noviny Ostrauer Zeitung ze dne 19. prosince 1908 prohlásily
„Heil der jungen deutschen Stadt!“ – „Ať
žije mladé německé
město!“ Naproti tomu
české listy Duch času
z 23. prosince 1908
vyjádřily svůj názor Císař František Josef
následujícími větami. 28. června 1906.
Vítkovice jsou „…nejzuboženější město. Neboť poslední Zlámaná
Lhota znamená, pokud se její autonomie
týče, více než-li toto nejnovější město. Vítkovicím schází nejdůležitější podmínka pro
město nevyhnutelná: autonomie obecní.
Neboť Vítkovice nejsou ničím jiným než velikou kolonií Rothschildovou. Ve Vítkovicích
vládne zvůle závodů a není volná úvaha
měšťanů…“
Představitelům města Vítkovice byl však
roku 1913 představen projekt vytvoření
tzv. Velké Ostravy, ke které se měly v budoucnu připojit též Vítkovice. S tím Vítkovičtí samozřejmě nesouhlasili, a proto byl
tento plán na několik let umlčen. Nakonec
tomu ale nezabránily a v roce 1924 se staly
Vítkovice součástí nově vzniklého města
Moravská Ostrava. Jeho částmi se staly
dříve samostatné moravské obce Hrabůvka,
Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Nová
Ves, Přívoz, Vítkovice a Zábřeh nad Odrou.

Smuteční slavnosti ve Vítkovicích po smrti T. G. Masaryka v roce 1937.

I. při návštěvě Vítkovických železáren dne

Než se tak stalo, přišli představitelé Vítkovic s návrhem vzniku tzv. Velkých Vítkovic
spolu s Hrabůvkou a Zábřehem nad Odrou,
ovšem neúspěšně.
Tyto výše uvedené vítkovické mezníky
doprovázely události první světové války
a následné založení nového státního útvaru
Československa, které se stalo jedním
z nástupnických států zaniklého Rakouska-Uherska. Češi tak získali po 28. říjnu 1918
spolu se Slováky, Němci i Rusíny a dalšími
národnostními menšinami nezávislý stát postavený na demokratických základech v podobě republiky. To se odrazilo v rezignaci
vítkovického městského výboru dne 23. prosince 1918, jenž se skládal z německé většiny. O několik dní později byla na zasedání
ustanovena nová správní komise města ve
složení 14 českých a 10 německých zastupitelů. V následujících letech se k německé národnosti hlásilo čím dál tím méně
osob, což můžeme dokázat na následném
srovnání. Roku 1910 se k ní ve Vítkovicích
přihlásilo z celkového počtu 23 151 obyvatel
15 990 osob. V roce 1921 to už bylo pouze
6 940 z celkem 27 358 obyvatel.
Posílení českého vlivu nejen na vítkovické radnici úzce souvisí se zrodem nové
československé země, o kterou se zasloužil
se svými blízkými spolupracovníky především prof. Tomáš Garrigue Masaryk (filozof,
sociolog a pedagog). Jeho osvoboditelské
i budovatelské dílo je nikoli jen historiky
oceňováno dodnes a právě letos si připomínáme Masarykův odkaz – 100 let republiky.
Už ne sice v původní podobě československé, jelikož pozdější politický vývoj si žádal
své – v roce 1993 vznikly dva samostatné
státy: Česká republika a Slovenská republika. To ale nemění nic na tom, že dědictví
Masarykovy humanity a myšlení jsou v každém z nás.
Pavel Březinský
Foto: Fotoarchiv Ostravského muzea,
Archiv VÍTKOVICE, a. s.
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Senioři navštívili Vizovice a Luhačovice
Zájezdy seniorů patří k velmi oblíbeným akcím, což je znát i na účasti. Nejinak tomu bylo
i 20. září, kdy vítkovický klub seniorů uspořádal
díky finanční podpoře ze strany městského obvodu Vítkovice výlet do Vizovic. Devětačtyřicetimístný autobus, který zajistila Danuška Báliková
ze sociálního odboru, byl během chvilky zaplněn
do posledního místečka! A jak si účastníci zájezd užili? Na to jsme se zeptali členky klubu
seniorů Marie Kutějové. „Byla to úžasná akce.
Projížděli jsme nádhernou krajinou Vsetínských
vrchů směrem na jih Moravy, cílem byly Vizovice, kde jsme navštívili firmu Jelínek. Na uvítanou jsme dostali štamprličku hruškovice a pak
nás seznámili s historií firmy, pustili nám i dokument, ukázali výrobu a také sklepy, kde se vše
uskladňuje. A jak jsme začali, tak jsme i skončili – na rozloučenou jsme dostali štamprličku
slivovice a výborného bezinkového likéru. Kdo
chtěl, mohl si zdejší produkty i nakoupit, třeba už
jako vánoční nebo narozeninové dárky.“

se výrobky i pečou. Zajímavé byly i figurky ze
sušeného ovoce. A ani odtud jsme neodcházeli s prázdnou, na památku jsme pro klub
seniorů dostali kousek vizovického pečiva.
Poslední zastávkou byly nedaleké Luhačovice, kde nás nemile překvapila uzavřená
hlavní lázeňská kolonáda, ale ani to nám
skvělou náladu nepokazilo. Po výborném
obědě se každý vydal svým směrem – někdo si prošel místní obchůdky a nakoupil
lázeňské oplatky, jiní obdivovali opravené
secesní domy nebo se projeli vláčkem,
a našli se i odvážlivci, kteří vyrazili pěšky
k přehradě. Celý tento nádherný den nás
hřály sluneční paprsky a tak i cestu zpět,
navzdory mírné únavě, provázela dobrá nálada a úsměvy všech účastníků zájezdu.
Už teď se těšíme na příští rok a věříme,
že se opět podaří zájezd pro seniory ve
spolupráci s novým vedením městského
obvodu zorganizovat.“
- hal -

Aktivní seniorky

Vaše zdraví
Prevence rakoviny střeva
a konečníku

V listopadu se ve Vítkovické nemocnici
uskutečnila ve spolupráci s Nadačním
fondem Pavla Novotného osvětová akce
Den prevence onemocnění tlustého střeva
a konečníku. Toto onemocnění je ročně
odhaleno u více než osmi tisíc pacientů
a je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. Stěžejní roli v léčbě této choroby přitom hraje především včasný záchyt, který významně ovlivňuje úspěšnost
léčby. „Jen ve Vítkovické nemocnici ročně
operujeme kolorektální karcinom u zhruba
130 pacientů,“ informuje Stanislav Jackanin,
odborný garant pro koloproktologii, a upozorňuje, že o odborné vyšetření by se měli
zajímat všichni, které trápí bolesti v oblasti
dutiny břišní nebo konečníku a problémy
s vyprazdňováním.
Pokud se objeví krev ve stolici, je na místě
vyrazit k lékaři okamžitě,“ vyzývá s tím, že
podle příznaků lékař indikuje v první řadě
vyšetření konečníku a rozhodne pak dále
o nutnosti provedení kolonoskopického vyšetření, které probíhá rychle a nenáročně.
Během několika minut se pacient navíc
dozví i výsledek.
-dr-

Foto: archiv
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Po prohlídce se účastníci zájezdu vydali
do středu Vizovic, kde navštívili Halovu pekárnu, kde mají jednu z nejstarších pecí na
vizovické pečivo. „Peče zde již čtvrtá generace rodiny Halových, což je znát na každém
kroku,“ pokračuje Marie Kutějová. „Výrobna
je vyzdobena spoustou drobností po rodičích
a prarodičích, je zde nádherný historický nábytek i fotografie. Vše je doslova zahaleno
kouzlem historie. Zdejší průvodkyně, paní
Kučerová, nás seznámila s výrobou tohoto
tradičního pečiva, které často zdobí vánoční
i velikonoční stoly. Dostali jsme recept a předvedla nám, jak se tyto krásné produkty vyrábějí. Ti statečnější a kreativnější z nás si dokonce mohli sami něco vyrobit.“ A pokud by si
čtenáři chtěli něco z vizovického těsta upéct,
stačí k tomu hladká mouka s lepkem a voda.
Těsto je však důležité velmi dobře zpracovat,
zde tomu věnují i tři hodiny, aby bylo vláčné.
Pak se musí nechat odležet. A velmi pomalu

Koncem loňského
roku se klub seniorů
přestěhoval z Domu
u šraněk do domu
s pečovatelskou službou v Ocelářské ulici.
Důvodem byl kromě
jiného i špatný přístup do klubu, který
byl umístěn v patře.
Nynější sídlo je takřka bezbariérové a je
přístupné všem dříve
narozeným, kteří mají
zájem se setkávat,
účastnit se nejrůznějších akcí, tvořit nebo
se třeba i malinko
vzdělávat.
„V současné době
se schází zhruba patnáct žen, ale zveme
všechny aktivní seniory a seniorky. Rádi
je přivítáme mezi sebou! Neděláme nic
náročného, naše schůzky jsou vždy příjemné a veselé,“ vysvětluje Marie Kutějová
a pokračuje: „Scházíme se každý čtvrtek
od 14 do 16 hodin, dáme si čaj nebo kafe,
některá z nás občas přinese i něco dobrého a povídáme si a plánujeme společné
akce. Nejčastěji se účastníme programů
v knihovně, kde nám v říjnu dokonce popřáli ke Dni seniorů a dostaly jsme i malé
dárečky. Spřátelenou organizací jsou místní
sokoli v Českém domě, kde jsme nedávno
byly na besedě o 16. všesokolském sletu.
Některé z nás se účastní i pravidelného středečního cvičení se sokoly od 9 hodin. Jednou měsíčně si chodíváme zahrát bowling
a díky tomu, že mezi sebou máme i Avon
Lady, míváme často také přednášky o kosmetice, jak stále vypadat co nejlépe. Stihly
jsme i posezení s floristou a v listopadu absolvovaly besedu v knihovně ke 100. výročí
vzniku České republiky a zavítaly jsme také

Foto: archiv

do parku Jožky Jabůrkové, kde je nové workoutové hřiště. Chtěly jsme vyzkoušet jednotlivé cvičební prvky a byla to legrace. Díky
akcím v knihovně se jedna z našich kolegyň
účastnila i kurzu pro seniory zaměřeného
na bezpečnost na internetu. Byl natolik zajímavý, že bychom rády přednášejícího pozvaly i k nám do klubu. V prosinci nás čekají
přípravy na Vánoce, takže budeme hlavně
tvořit různé ozdoby z přírodních materiálů,
ale i drobné dárky. A těšíme se na vánoční
posezení se staročeským kubou.
Rády bychom poděkovaly Petru Dlabalovi, Petru Kutějovi, Danušce Bálikové a Romaně Filipové za dlouholetou podporu klubu
seniorů i za to, že se účastnili našich akcí.
A byli bychom rádi, kdyby mezi nás čas od
času zavítali i ostatní zastupitelé. Věříme,
že ani nové vedení městského obvodu na
nás dříve narozené nezapomene a že naše
spolupráce bude pokračovat.“
-hal-
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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!
Pokračování z minula
V letech 1934 a 1935 se Vítkovice staly
mistrem Země Moravskoslezské a v přímém
boji také porazily mistra Slovenska. Nebylo
pochyb o tom, že mimo Čechy jsou právě
Vítkovice nejlepším klubem zbytku ČSR.
Tým SSKV nechyběl ani v prvním ročníku
nově vzniklé celostátní hokejové ligy. Dokonce historicky první utkání 3. ledna 1937
se hrálo právě ve Vítkovicích, SSKV v něm
remizoval s favorizovanou Spartou Praha
1:1 před tehdy grandiózní návštěvou téměř
tří tisíc diváků.
Nejúspěšnějším obdobím vítkovického
a tedy i ostravského hokeje byly éry začátku 50. let a přelomu 70. a 80. let. Dvě
zlaté generace Vítkovic udělaly z Ostravy
hlavní hokejové město republiky. Generace 50. let získala titul mistra v roce 1952
a k tomu ještě stříbrné medaile v letech
1950, 1951 a 1953, k tomu bronz v roce
1958. Druhá zlatá generace vyhrála mistrovský titul v sezoně 1980/1981, získala
stříbro 1983 a bronz 1979.

SSKV 1937

Ne vždy se ale dařilo. Vítkovice si prošly
i krizovými lety. Nejvíce v období 1967 až
1973, kdy dlouhých šest let hrály pouze
druhou ligu. Každopádně nejvyšší soutěž
se ve Vítkovicích a tedy i v Ostravě hraje
nepřetržitě od roku 1988, to znamená už
30 let! Během té doby hrály Vítkovice o titul pětkrát, bohužel vždy skončily ve finále
těsně pod vrcholem.
Bašty ostravského hokeje jsou notoricky
známy. Předně dnes již neexistující zimní
stadion Josefa Kotase u dnešní vlakové zastávky Ostrava-Stodolní. Byl to stánek, na
který se při maximální možné kapacitě vešlo
neuvěřitelných 22 tisíc diváků, byl postaven
v roce 1947 jako teprve pátý zimní stadion
Rok 1952, střídačka
v Československu a v roce 1955 se dočkal jako vůbec první
u nás kompletního
zastřešení. V 80. letech jeho roli převzala
nová multifunkční
hala na rozhraní
Vítkovic a Zábřehu,
dnešní OSTRAVAR
ARÉNA pro téměř
10 tisíc diváků, která
v letech 2004 a 2015
hostila mistrovství
světa v ledním hokeji.
Vítkovický hokej
není jen výčtem medailí a úspěchů, ale Rok 1981, mistrovský titul
také zástupem výborných hráčů, kteří se dostali do reprezentace,
či do zámořské NHL. K těm nejúspěšnějším
a nejslavnějším legendám patří jména Ladislav Staněk, Jan Kasper, Josef Mikoláš,
Miroslav Vlach, první vítkovický mistr světa
František Černík, Ladislav Svozil, Miroslav
Fryčer, Miloš Holaň, Roman Šimíček, Martin Prusek, vítězové Stanley Cupu Pavel
Kubina a Richard Šmehlík, který společně
s Davidem Moravcem vyhrál i olympijské
zlato v Naganu 1998. K zástupcům současné úspěšné generace patří například
Rostislav Olesz, který je letos kapitánem
aktuálního vítkovického extraligového
týmu. Za úspěchy stojí i výborní trenéři
minulosti, kromě jiných také Vladimír
Vůjtek nebo Alois Hadamczik. Oba mají
v současnosti nástupce v progresivním
Jakubu Petrovi.

Házenkáři zahájili zimní přípravu
Národní házenkáři mají za sebou první
velmi náročný půlrok aktuální sezony. V letošním ročníku mohl oddíl nasadit do soutěže tři družstva v mužských kategoriích.
Muži hrají aktuálně druhou nejvyšší soutěž
po loňském sestupu. V této soutěži ukazují, že svojí kvalitou a zkušenostmi patří
do vrchních pater tabulky. Po podzimních
zápasech skončili nakonec na prvním místě
s počtem 17 bodů a skóre 193 :152. Cílem
týmu bude udržet se v horní části tabulky
a případně se pokusit o návrat do nejvyšší
soutěže. Druhým týmem, který oddíl reprezentoval v oblastní soutěži, bylo starší
žactvo. Tento tým zatím plně neukazuje

svůj potenciál. Začátek sezony nebyl příliš podle představ trenérů. Družstvo staršího žactva skončilo na 6. místě se skóre
166 : 222. A v oblastní soutěži nastupovali
také nejmladší hráči, kteří si vedli mnohem
lépe než jejich starší kolegové. Toto družstvo dokázalo odehrát všechny zápasy na
vysoké úrovni a nad jeho síly bylo pouze
družstvo ze Studénky. I tak se mladší žactvo umístilo na 2. místě se skóre 160:102.
Pokud by se podařilo udržet toto umístění,
mohlo by se družstvo kvalifikovat na některý
z vrcholových finálových turnajů.
I když podzimní část byla ukončena, jednotlivá družstva nebudou zahálet. V zimě

je čekají turnaje v rámci programu Č. P.
nebo ZHP Severomoravské oblasti i turnaje v jiných oblastech. Tréninky se v zimní
přestávce přemístily do tělocvičen. Mladší
a starší žactvo trénuje v ZŠ B. Dvorského.
Termíny tréninků včetně turnajů naleznete na stránkách oddílu http://www.nh-sskvitkovice.hys.cz/. Michal Kratochvíl
vedoucí mládežnických družstev
V zimním období bude probíhat nábor
do mládežnických družstev. Informace
k náboru a kontakty naleznete na stránkách oddílu.
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Benefiční knižní bazárek
Srdečně zveme zájemce, kteří se chtějí
dozvědět více o hospicové péči, do Hospice sv. Lukáše, kde se v sobotu 1. prosince
koná v době od 10 do 17 hodin benefiční
knižní bazárek.

Divadlo Mír, Halasova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
www.divadlomir.cz, www.facebook.com/divadlomir
2. prosince Jak důležité je mít Filipa
6. prosince pronájem Ladislav Zibura
(17.30 hodin)
8. prosince pronájem Donutil
9. prosince pronájem S pydlou v zádech
11. prosince pronájem S pydlou v zádech
13. prosince Ráno po tom

15. prosince
16. prosince
17. prosince
20. prosince
31. prosince
Tygři

Dva úplně nazí muži
Bůh masakru
Kdo je pan Schmitt?
Mátový nebo citron
silvestrovský speciál Tři

Kromě 6. prosince začínají všechna
představení v 19 hodin.

Dárek Jam na podporu
lidí bez domova

Šestý ročník setkání ostravských muzikantů na benefiční hudební akci, zaměřené
na podporu žen, mužů a dětí bez domova,
se uskuteční 12. prosince od 19 hodin
v baru Modrá myš. Návštěvníci akce mohou pro klienty sociálních služeb Charity
Ostrava přinést vánoční dárek formou hygienických potřeb, teplých ponožek, čepic či
dalšího zimního ošacení, hraček, trvanlivých
potravin apod.

Jak pečovat o nemocného

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní
hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat
o nemocného člověka v domácím prostředí.
Na setkání s profesionálními zdravotními
sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se
dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se
sníženou pohyblivostí, a získáte související
informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Naučíte se nemocnému člověku podávat
stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku
proleženin. Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 13. prosince od
14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše,
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na
školení se přihlaste předem u Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002
nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.

Charitní Tříkrálová
sbírka 2019

Od 1. do 14. ledna budou s přáním štěstí, zdraví
a pokoje přicházet do ostravských domácností tři
králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané Charitou Česká republika. Již podevatenácté
budou předávat tříkrálové kalendáře a cukr
jako poděkování za podporu lidí v nouzi, ke
kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava
tato pomoc plyne.

Severní Irsko v galerii G

Soubor autorských fotografií Vladimíra
Půlpána s názvem Severní Irsko bude až
do 30. prosince k vidění v galerii G, kterou
provozuje Charita Ostrava v Charitním
středisku Gabriel, Čujkovova 3165/40a,
Ostrava-Zábřeh. Výstava je přístupná každý
všední den od 8 do 16 hodin.
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Činoherní projekt BULL aneb
Jen v únoru a nikdy víc
Divadlo Mír připravuje projekt, který bude
výjimečný nejen v porovnání s jeho dosavadní divadelní tvorbou, ale i v celorepublikovém měřítku. Jedná se o inscenaci s názvem BULL, kterou uvede pouze v únoru
2019 formou tzv. seriálové produkce. Hra
Bull pojednává o šikaně na pracovišti. Je
to příběh o tom, jak někteří jedinci dokážou pro svůj prospěch a pobavení udělat
prakticky cokoliv.
Výjimečnost celého projektu tkví v konceptu, jakým bude inscenaci uváděna,
v systému prodeje vstupenek, ve vizuálu,
v mimořádně dobře napsané hře, která
není pro repertoár divadla úplně typická,
a v neposlední řadě ve skvělém hereckém
obsazení, které se v Míru rozhodli odtajňovat postupně vcelku originální formou.
Jednotlivé reprízy budou uvedeny naráz v jednom měsíci, kdy prakticky každý
den se bude hrát pouze tato inscenace.
Podobný koncept mohou znát například
návštěvníci muzikálů, Divadlo Mír jej však
chce aplikovat i na činoherní představení.
V rámci České republiky se jedná o specifikum, a to i z hlediska požadavků, které
budou kladeny na herce. Od dob první republiky to totiž bude snad poprvé, kdy herci
budou hrát pouze jednu inscenaci bezmála
každý den. V minulosti to bylo například
Osvobozené divadlo, které právě tímto způsobem odehrávalo svá představení.
Divák bude již dopředu obeznámen s maximálním počtem repríz, bude znát datum
gala premiéry i všech repríz. Vše se odehraje pouze a jen v únoru 2019, je dosta-

tek času na zakoupení vstupenek a výběr
z mnoha termínů. Toto představení však po
únoru 2019 už divadlo nikdy neuvede.
Divadlo doporučuje s nákupem vstupenek příliš neotálet. Cena vstupenek se bude
postupně zvyšovat ve třech vlnách podle
toho, jak se bude únor 2019 blížit. První
cena vstupenek je dokonce levnější, než
je běžná cena na standardní představení.
Veškeré vstupenky a termíny představení
naleznete na webu www.divadlomir.cz.
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Knihovna pro vás
Prosinec v knihovně

Vítkovice

umění – poznání – zábava

5. prosince
6. prosince
12. prosince
13. prosince
20. prosince
Připravujeme:
16. ledna

16.30 hodin – rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka na
náměstí Jiřího z Poděbrad
14 až 16 hodin – klub seniorů – klubovna, Ocelářská 16, vzpomínkové
odpoledne
16 hodin – křest nové obrazové publikace VÍTKOVICE 1918–2018.
Možnost zakoupení knihy na místě. Vstup zdarma.
14 až 16 hodin – klub seniorů – klubovna, Ocelářská 16, tvořivá
dílna
14 až 16 hodin – klub seniorů – klubovna, Ocelářská 16, vánoční
posezení
16.30 hodin – cestopisná přednáška Šárky Kašparové o bláznivé
expedici pěti děvčat po Jižní Americe

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

Virtuální univerzita 3. věku
V prosinci končí další cyklus přednášek Virtuální univerzity 3. věku, který byl zaměřen
na tradiční čínskou medicínu a bylinky. Další série šesti přednášek nás čeká na jaře a tématem bude barokní architektura v Čechách. Bližší informace získáte v knihovně v ulici
Kutuzovově 14.

EkoVánoce
Pod tímto názvem se skrývá beseda
s Petrou Nedbálkovou, která se v knihovně
v Kutuzovově ulici uskuteční ve čtvrtek
13. prosince od 16.30 hodin. Petra Nedbálková vyrábí pod značkou Recyklátor látkové
a záclonové pytlíky, které jsou ekologickou
alternativou mikrotenovým sáčkům, a také
tašky, batůžky, módní a bytové doplňky.
K jejich výrobě používá například košile,
povlečení, závěsy a vdechuje jim tak ži-

vot v nové funkci. Protože Vánoce jsou za
dveřmi, tématem besedy budou ekologičtější způsoby balení dárků a účastníci si
vyrobí vlastní šitý pytlíček na dárek. Jste
srdečně zváni!

DOSPĚLÝM
• Kontrasty Ukrajiny
Výstavu fotografií Miroslava Hodečka, koordinátora rozvojových projektů Střediska
humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské,
bude možné navštívit od 30. listopadu do
31. prosince během půjčování.
• Vánoční jarmark
Drobnosti pro potěchu duše i těla, vyrobené
našimi dětskými čtenáři, si můžete pořídit od
1. do 21. prosince během půjčování.
• Čínská medicína v naší zahrádce
Přednáška v rámci studia Virtuální univerzity 3. věku se uskuteční ve středu 12. prosince od 13 hodin.
• Vítkovice 1918–2018
Křest obrazové publikace ve středu 12. prosince od 16 hodin. Akce ve spolupráci
s Úřadem městského obvodu Vítkovice.
• EkoVánoce
Beseda s Petrou Nedbálkovou, autorkou
značky Recyklátor.

DĚTEM
• Čerti nikdy nespí
Čertí nadílka s pestrým programem se
uskuteční v úterý 4. prosince od 15 do
16.30 hodin.
Akce je realizována s finanční podporou
Úřadu městského obvodu Vítkovice.
• BOOKovka: Krámek
Přijďte vyměnit nasbírané moriony za pěkné
ceny, a to během půjčování ve dnech od
10. do 14. prosince.
• BOOKovka: Výlov perlorodek
Vyhodnocení nejlepších lovců perel se
uskuteční v úterý 11. prosince od 14.30 do
15.30 hodin.
• BOOKovka: Čekání
Na úkoly na každý den k ukrácení předvánočního času se můžete těšit ve dnech 17.
až 21. prosince během půjčování.
• BOOKovka: Vánoční pohoda
V úterý 18. prosince můžete od 14.30 do
15.30 hodin ochutnávat cukroví a povídat
si o vánočních tradicích.
• Sovičky: Krtek a Vánoce
Hraní, povídání a tvoření v klubu pro děti
a jejich rodiče je naplánováno na pátek
21. prosince od 10 do 11 hodin.
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Všimněte si!

Senior linka
Osmdesátiletá žena vyslala tísňový signál
ze zařízení Senior linky. Strážníci Městské
policie Ostrava k seniorce, které se udělalo nevolno a měla problémy s dýcháním,
přivolali záchrannou službu. Zasahující lékař rozhodl o převozu ženy do nemocnice.
Podobná situace se může stát kterémukoliv
z dříve narozených. Nebylo by dobré začít
také uvažovat o zřízení Senior linky, která
dokáže rychle a efektivně zajistit pomoc?
Náklady jsou plně hrazeny statutárním městem Ostravou.

Podmínky
k získání zařízení

• samostatné bydlení, trvalé bydliště na
území města Ostravy a znevýhodnění v podobě věku nad 60 let, nemoci atd.
• zaevidování žádosti (žádosti jsou přijímány pouze písemnou formou prostřednictvím strážníků okrskářů, strážníků na
kterékoli služebně Městské policie Ostrava, nebo příslušného sociálního odboru),
telefonicky MPO akceptuje pouze žádosti

o demontáže, opravy či změny Senior linek
• možnost ověření údajů v místě bydliště
seniora – žadatele příslušným pracovníkem
MPO
• zakoupení SIM karty do zařízení (200 korun ročně), což je jediná investice ze strany
žadatele
Zařízení se skládá z řídicí jednotky a dvou
tlačítek. Řídicí jednotka umožňuje příjem
signálu a musí být trvale umístěna v místě
napájení (tedy v elektrické zásuvce). Jedno
z tlačítek je umístěno do blízkosti vstupních
dveří a druhé nosí osoba stále při sobě.
Tato tlačítka jsou plně funkční pouze ve
vnitřních prostorách bytů či domů. Pohyb
podezřelé osoby u bytu či domu tak uživatel
Senior linky snadno ohlásí jedním zmáčknutím tlačítka připevněného u dveří. V tomto
případě strážníci neprovádějí zpětná volání,
ale na místo ihned vyjíždějí.
Bezprostřední ohrožení života či zdraví
uživatel ohlásí zmáčknutím tlačítka, které
nosí při sobě. V tomto případě strážníci

telefonicky kontaktují ohroženou osobu
a podle potřeby vyjíždějí sami, nebo kontaktují další složky integrovaného záchranného systému.
Projekt Senior linka zaznamenal takový
ohlas, že v současné době jsou všechna
dostupná zařízení nainstalována. Ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody
však intenzivně pracujeme na navýšení
celkového počtu těchto zařízení. Prosíme
proto o trpělivost, naší snahou je postupně
uspokojit prosby všech žadatelů.
Bližší informace získáte na tel. čísle
720 735 125 v pracovních dnech od 8 do
15 hodin.
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åHRGNOiGDWVLMHGĤOHåLWpSRFHOêåLYRW
1H]DSRPtQHMPHDOHDQLQDGDOãtGĤYRG\SURþ
E\FKRP VL PČOL PČVtþQČ RGNOiGDW QČFR ERNHP
9åG\ E\FKRP PČOL PtW N GLVSR]LFL N RNDPåLWpPX
SRXåLWtFFDWURMQiVREHNPČVtþQtFKYêGDMĤDE\FKRP
VHNYĤOLUR]ELWpSUDþFHSRUXãHDXWDDSRGQHPXVHOL
]DGOXåRYDW GUDKêPL VSRWĜHELWHOVNêPL ~YČU\
'ORXKRGREČMãt YêSDGHN SĜtMPĤ Y SĜtSDGČ QHPRFL
QHERQH]DPČVWQDQRVWLPĤåHPHNUêWVWĜHGQČGRERX
UH]HUYRX QD NWHURX VH SUiYČ VWDYHEQt VSRĜHQt
YêERUQČKRGt$QHWĜHEDSĜLSRPtQDWåHYHVWiĜtVHWL
PODGãt]QiVEXGRXPXVHWVSROpKDWVStãHVDPLQD
VHEHQHåQDVWiW

3ĜLMćWHVHSRUDGLWRYODVWQtPSRKRGRYpPE\GOHQtQDQRYČ]UHNRQVWUXRYDQRXSRERþNX
0DVDU\NRYRQiPčVWt2VWUDYD
3UiYč]GHPiWHQ\QtPRåQRVW]tVNDWN35e0,,.ÿ
'É5(.QDYtF²VWĝtEUQRXLQYHVWLÿQtPLQFL

NECHTE SVÉ
STAVEBKO
ZDRAVĚ RŮST
Nyní s Prémií 2 000 Kč
a zhodnocením 3,76 % ročně
Detailní podmínky a platnost akce Prémie 2 000 Kč naleznete
na www.modrapyramida.cz. Modrá pyramida si vyhrazuje
právo akci kdykoliv ukončit.

Kateřina Mlynářová,
oblastní ředitelka
tel.: 732 522 444
e-mail: katerina.mlynarova@mpss.cz
modrapyramida.cz
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