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Svoz velkoobjemových
kontejnerů
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Česká premiéra
v Divadle Mír

str. 10
Vizualizace vytvořená společností MS-projekce ukazuje, jak by to mohlo na náměstí Jiřího z Poděbrad
vypadat po dokončení plánované výstavby kulturního střediska.
Více na straně 2

Bikesharing? Jsme mezi
prvními v Ostravě!

Arogantní a nepravdivé
útoky se stupňují
Obyvatelům obvodu se v poslední době dostaly do rukou různé štvavé plátky, jejichž autoři
se neštítí ničeho. Pokud si cokoliv z toho, co vám
předhazují, chcete ověřit, volejte, pište, přijďte na
radnici. A dozvíte se pravdu.
Pokračování na straně 2

Památka zesnulých
Vítkovický hřbitov bude i v letošním roce u příležitosti Památky zesnulých mimořádně zpřístupněn
veřejnosti 1. a 2. listopadu od 8 do 21 hodin. Během října je hřbitov standardně otevřen od 7 do
20 hodin, v listopadu od 8 do 18 hodin.
Pokračování na straně 2
Vítkovice se v srpnu zařadily mezi první ostravské obvody, v nichž je možné využít ekologický
a zdraví prospěšný způsob dopravy a zapůjčit si
růžová kola společnosti Rekola Bikesharing.
Pokračování na straně 4

Ve Vítkovicích bude
zasazen Strom svobody
Ve středu 24. října bude v parku u Divadla Mír
slavnostně zasazena lípa. Stane se tak v rámci
celorepublikové kampaně Stromy svobody 1918
až 2018, která je organizována v souvislosti se
stým výročím vzniku Československa.
Pokračování na straně 6

Nepřehlédněte
Volby do zastupitelstev

V pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin se uskuteční
volby do Zastupitelstva městského obvodu
Vítkovice a Zastupitelstva města Ostravy. Podrobné informace byly zveřejněny v zářijovém
vydání zpravodaje, údaje týkající se možnosti
zažádání o přenosnou schránku naleznete na
straně 2.

www.ostrava-vitkovice.cz

Kašna na náměstí

V červnu se po delší odmlce k životu opět probudila kašna na Mírovém náměstí.
Tento architektonický prvek byl realizován koncem minulého století.
V roce 2004 byla kašna zrekonstruována a doplněna fontánou. V posledních letech
však byla opakovaně zaplavena technologická jímka, včetně všech součástí, a na funkci
kašny se odrazilo i stáří jednotlivých komponentů. „Proto jsme loni rozhodli o celkové
rekonstrukci kašny a sanaci technologické jímky. Tento vodní prvek, který v parních
letních dnech výrazně přispěl k osvěžení kolemjdoucích, je nyní důstojnou součástí
Mírového náměstí,“ říká starosta Petr Dlabal.
Pokračování na straně 6
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Arogantní a nepravdivé
útoky se stupňují
Pokračování ze strany 1
Společně s blížícími se volbami roste
útočnost těch, kteří víc než po čemkoliv
jiném touží dostat se do vedení radnice
našeho obvodu. A baží po tom tak moc,
že se neštítí ani arogantních a naprosto
smyšlených útoků, navíc cílených na konkrétní osoby.
Byly by k smíchu, kdyby nebyly tak zlé.
Čiší z nich vlčí hlad po prestižních funkcích.
A podle toho, z čeho nás neváhají nařknout, si asi dělají falešné naděje, že teď by
se konečně k té zlaté žíle mohli dostat oni.
Musím je zklamat. Na Klondike je to jiným
směrem. Na vítkovické radnici nic takového
neexistuje, jen dlouhodobá tvrdá práce při
důsledném respektování všech pravidel.
O tom ostatně svědčí i kontroly, které byly
na radnici na základě mnoha udání provedeny. Pokaždé potvrdily správnost našeho
konání. Těm, kteří udání posílali, děkuji.
Umožnili nám opět prokázat, že pracujeme
dobře a bez falší.
Petr Dlabal, starosta městského
obvodu Vítkovice

Moderní kulturní středisko nabídne
nové možnosti
Vítkovicím už dlouho chybí místo, kam by mohli občané v hojnějším počtu vyrazit za kulturními a společenskými zážitky. „Ano, na území obvodu sice stojí Český dům a Rothshild
Palace, ale ani jeden z nich není ve vlastnictví obvodu. Kromě toho prostory Českého domu
využívají ke svým potřebám členové T. J. Sokol Vítkovice a Rothshild Palace je dlouhodobě
uzavřen,“ říká místostarosta Petr Kutěj a dodává, že poté, co vítkovické zastupitelstvo schválilo záměr výstavby nového kulturního střediska, byla vypracována odborná studie. „Objekt
s kapacitou zhruba 250 osob by měl stát na náměstní Jiřího z Poděbrad v bezprostřední
blízkosti knihovny, s níž bude spojen zastřešeným spojovacím krčkem. Jeho součástí by
měla být kromě jiného i kavárna, která na náměstí doposud chybí,“ pokračuje s tím, že na
akci v hodnotě 40 milionů korun se bude obvod snažit získat prostředky z dotačních titulů.

Kdy požádat o přenosnou volební schránku?
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů úřad městského obvodu a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Více informací u Hany Stachníkové na tel.
č.: 599 453 136, případně lze kontaktovat
jednotlivé zapisovatelky:

VOLEBNÍ OKRSKY
23001 PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.,
Rostislavova 7, Ostrava-Vítkovice
23002 ZŠ HALASOVA, p.o., budova Halasova 30,
Ostrava-Vítkovice
23003 Dům zvláštního určení, Ocelářská 16,
Ostrava-Vítkovice
23004 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, p.o.,
Lidická 56, Ostrava-Vítkovice
23005 Střední škola technická a dopravní, p.o.,
Středulinského 8, Ostrava-Vítkovice
23006 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, p.o.,
Lidická 56, Ostrava-Vítkovice

Památka zesnulých
Pokračování ze strany 1
Rozšířené úřední hodiny má i kancelář
správy hřbitova, a to od 27. října do 3. listopadu každý den od 9 do 15 hodin s půlhodinovou polední pauzou.

2

Připomínáme návštěvníkům, že vjezd
na hřbitov motorovými vozidly je možný
pouze s předchozím souhlasem správy
hřbitova a po úhradě poplatku za vjezd.
Případný vjezd vozidla na hřbitov bude
umožněn pouze v době přítomnosti
správce.
Doporučujeme všem návštěvníkům
hřbitova, aby nenechávali žádné cennosti v zaparkovaných autech, dbali
zvýšené ostražitosti a především při
úpravě hrobů, aby dávali pozor na
své osobní věci, protože například
odložená kabelka je pro zloděje velkým lákadlem. Návštěva hřbitova
a vzpomínka na zesnulé pak může
být, bohužel, spojena i s touto nepříjemnou zkušeností. Přestože se ve
spolupráci s městskou policií snažíme
posílit bezpečnost, krádežím na hřbitově bez opatrnosti nás všech zabránit
neumíme.
Jan Hájek
jednatel společnosti Concordia

ZAPISOVATELKA

TELEFONNÍ ČÍSLA

Iva Adamíková

778 880 655

Jolana Krylová

778 880 656

Jarmila Pospíchalová

601 297 929

Beáta Štěrbová

778 880 657

Andrea Kudlejová

725 877 421

Sandra Dubíková

778 880 658

Stánky s květinami
u hřbitova
Na ploše před vítkovickým hřbitovem,
která je ve správě městského obvodu
Vítkovice, budou v období Památky zesnulých opět prodejní stánky s květinami
i dalšími doplňky na hrob. Přímo v areálu pohřebiště je také kancelář správy
hřbitova, kde lze zakoupit hřbitovní doplňky, svíčky, lampový olej atd.
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Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.

Slovo starosty
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rád bych vás pozval k imaginární procházce
Vítkovicemi. Projdeme kolem nejmladšího
ostravského Divadla Mír, za nímž do obvodu
přicházejí diváci ze širokého okolí, a které
se snažíme v rámci možností úřadu podporovat. Přes sad Jožky Jabůrkové s novým
workoutovým hřištěm se můžeme vydat
k ulici Rudné a projít kolem domů, v nichž
jsme prosadili rekonstrukci kotelen, a tím
přispěli k lepšímu bydlení. Rekonstrukce třetího bloku je naplánována na příští rok a já
věřím, že bude provedena, ať už vítkovickou
radnici povede kdokoli.
Nebo se můžeme
vypravit na opačnou
stranu a Halasovou
ulicí projít k hřišti
u školy Ahol. Čekají
je velké změny, protože se nám podařilo zajistit finanční prostředky na jeho rekonstrukci. Chceme, aby
hřiště bylo dopoledne k dispozici žákům
škol a v odpoledních hodinách veřejnosti.
Samozřejmě by bylo uzamykatelné, jak je
tomu například u hřiště poblíž veterinární
polikliniky. Jednak tím chráníme samotný
objekt, jednak klidný spánek obyvatel žijících v okolí. A jen nedaleko odtud v Hala-

sově ulici stojí budova základní školy. I s tou
máme spoustu plánů. Jedním z nich je prosklený výtah, díky němuž by školu mohli navštěvovat i žáci, kteří potřebují bezbariérový
přístup. A myslím, že by tato změna přispěla
i k oživení vzhledu objektu.
A můžeme jít dál, například k Syllabově
ulici, kde právě probíhá rekonstrukce, na
jejíž realizaci jsme získali státní dotaci. Cestou mineme domy na Štramberské ulici,
kde z původních bytů vytváříme menší,
o které je větší zájem. A my chceme, aby
lidé, od dětí až po seniory, chtěli ve Vítkovicích žít. I proto pro ně
připravujeme spoustu
akcí, které se setkávají
s velkým ohlasem veřejnosti. Například na
naši Petropavlovskou
pouť se sjíždějí lidé
z celé Ostravy i okolí.
K tomu, aby se tu cítili
nejen dobře, ale i bezpečně, by měl přispět
námi plánovaný větší
počet kamer nejen
v ulicích, ale i v objektech vybraných obecních domů.
Bezpečí obyvatel patří k našim prioritám,
stejně jako čistota obvodu. Jedním z míst,
kde se ve zvýšené míře staráme o pořádek, je vítkovický hřbitov. Už v minulosti
jsme investovali do jeho odvodnění a podařilo se nám prosadit i vznik kolumbária,
které se chystáme dále rozšiřovat. Dalším

Mahátma Gándhí
velkým úkolem je
výstavba nové obřadní síně, jež by
byla nejen důstojným, ale i komfortním místem konání
smutečních obřadů.
Chceme udělat vše
pro to, aby byla hotova nejpozději do
dvou let.
Projektů, které
chceme zrealizovat, je hodně. Ostatně v srpnu jsme Magistrátu města Ostravy předložili materiál
zaměřený na dlouhodobé investiční záměry
obvodu.
Budu rád, když se podaří zrealizovat nejen tyto projekty, ale také dokončit ty, které
už jsme nastartovali.
Mám pocit, že k detailnímu výčtu všech
našich aktivit a dokončených či rozpracovaných projektů by nestačilo všech dvanáct
stran zpravodaje. Ale kdo chce a má zájem,
nemá problém tyto informace získat. A kdo
o to nestojí, ten pozitiva neuvidí, ani kdyby
byla naservírována na stříbrném podnosu.
Naopak je ještě pohaní a prohlásí, že on
by to udělal jinak a lépe. Nevěřili byste, jak
často – a bohužel úspěšně – je tato taktika
využívána! A tím častěji, čím víc se blíží říjen, který je letos měsícem voleb. Je na
vás, abyste zvážili, komu dáte svůj hlas.
Přeji vám šťastnou volbu!
Petr Dlabal
starosta městského obvodu Vítkovice

Tady jsme doma
Pro Vítkovice jsme získali více než 35 milionů korun
na opravy chodníků a komunikací
Úřad městského obvodu Vítkovice je
dlouhodobě úspěšný v získávání prostředků
i mimo rozpočet obvodu. Nemálo dotačních
prostředků se podařilo získat například na
opravy komunikací. Díky žádostem, jejichž
zpracovávání se věnují především zástupci
vedení městského obvodu Vítkovice, vedoucí odboru komunálních služeb Dušana
Bernatíková a za odbor financí, rozpočtu
a školství Lenka Šindlářová, se povedlo
během necelých čtyř let získat více než
35 milionů korun jen z rozpočtu Magistrátu
města Ostravy – mimo ostatní dotační tituly.
„Vždy se snažíme využít všech reálných
možností, jak získat co nejvíc finančních
prostředků na dodatečné projekty realizované nad rámec rozpočtu obvodu. A těší
mě, že jsme v tom úspěšní,“ konstatuje
starosta Petr Dlabal a dodává, že obvod
se často zajímá o dotační tituly Magistrátu
města Ostravy. A v žádostech je úspěšný.
„Například v roce 2015 šlo o opravu
chodníku v ulici Starobní, kde celkové náklady představovaly 1,697 milionu korun
včetně DPH, 75 procent z částky přitom
tvořila dotace Magistrátu města Ostravy.
O rok později jsme byli úspěšní se žádostí

o finanční prostředky na opravu chodníku
v ulici Rudné v hodnotě 3,3 milionu korun
včetně DPH, na níž se magistrát ve finále
podílel 75 procenty. Devadesát procent
z celkového objemu 7,16 milionu korun se
nám podařilo získat na rekonstrukci místní
komunikace Obránců míru a sedmdesáti
procenty z 1,09 milionu korun magistrát
podpořil opravu místní komunikace v ulici
Uzavřené,“ pokračuje starosta Petr Dlabal
a dodává, že Úřad městského obvodu Vítkovice nevynechal jedinou příležitost oslovit
Magistrát města Ostravy se žádostí o další
finanční prostředky na rozvoj obvodu. „Loni
se nám díky dotačním titulům města podařilo opravit chodník v ulici Kořenského
v úseku mezi ulicemi Pasteurovou a Rostislavovou, kde celkové náklady činily 1,23
milionu korun včetně DPH, a podíl magistrátu byl devadesátiprocentní. Zajistili jsme
i finance na souvislou údržbu chodníků
podél místních komunikací Na Obvodu
a U Nádraží, na realizaci chodníků v ulici
Svatoplukově a na opravu místní komunikace v ulici Pasteurově. Náš aktivní přístup
slavil úspěch i v případě získání finanční
subvence určené na souvislou údržbu

místní komunikace Svatoplukovy, včetně
části chodníku. Stavba zatím není dokončena, nicméně z předpokládaných nákladů
ve výši 3,28 milionu korun včetně DPH hradíme 90 procent z prostředků města.“
V pestrém výčtu akcí v loňském roce
podpořených magistrátem je i souvislá
údržba místní komunikace Šalounovy
včetně chodníku a udržovací práce na
příkopu na konci lokality Sirotčí. „Letos finanční prostředky města, které jsme získali nad rámec rozpočtu obvodu, směřovaly
na souvislou údržbu chodníků podél místní
komunikace Erbenovy, kde z celkových
nákladů ve výši 5,86 milionu korun včetně
DPH hradil magistrát 70 procent. Stejný
podíl mělo město i na dalších akcích. Těmi
byla souvislá údržba chodníků podél místní
komunikace Středulinského v celkové hodnotě 1,4 milionu korun, zatím nedokončená
souvislá údržba místní komunikace Kořenského s předpokládanými náklady ve výši
4,59 milionu korun včetně DPH a zpracování vícestupňové projektové dokumentace
zaměřené na chodník v ulici U Cementárny,
kde se předpokládané náklady pohybují ve
výši 566 tisíc korun včetně DPH.“
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Ze života našich škol

Kluci, holky, spěchejte do naší školky!
Po prázdninách, kluci, holky,
spěchejte do naší školky!
Školička jak kytička,
slyšet je v ní písnička.
Zpívá dětem pro radost,
pro všechny má hraček dost.
Těmito verši jsme přivítali naše děti v novém školním roce 2018/2019. Byly zvědavé
na spoustu nových kamarádů, hraček a plny
zážitků z prázdnin. Také paní učitelky se
svých dětí už nemohly dočkat. Naším přáním je vidět dětskou radost a slyšet smích
dětí a veselé písničky po celý školní rok.
MŠ Prokopa Velikého

Stmelit kolektiv hned na začátku roku je důležité!
V letošním školním roce bylo ve Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích otevřeno deset tříd prvních ročníků –
čtyři třídy studijních oborů, čtyři třídy učebních oborů, jedna nástavbová třída a jedna třída dálkového studia. Celkově bylo na
základě přijímacího řízení přijato 264 nových žáků, což je o 73
více než v loňském roce. Nový školní rok zde začal již tradičně
slavnostním přivítáním nových žáků ve společenském sále školy
za účasti všech členů vedení v čele s ředitelem Ing. Stanislavem
Zapletalem. A hned od druhého školního dne vyjížděli postupně
žáci všech prvních ročníků denního studia na cyklus dvoudenních
adaptačních kurzů do autokempu Kajlovec v Hradci nad Moravicí.
V krásném prostředí kempu pro ně byl připraven celodenní program, který je výbornou příležitostí, jak zábavnou formou poznat
nové spolužáky, nové učitele a pokusit se od počátku nenásilnou
formou stmelit zatím neznámý kolektiv.
Po ukončení kurzů už na žáky čekají studijní povinnosti. Vedení
školy přeje všem šťastný vstup do nové životní etapy, hodně štěstí
a úspěchů ve studiu.

Bikesharing? Jsme mezi prvními v Ostravě!
Pokračování ze strany 1
Stojany zařazené do systému sdílených
kol jsou umístěny u radnice, v Dolních
Vítkovicích, u prodejny Hruška, u parčíku
v ulici Šalounově v blízkosti Divadla Mír,
v parčíku v ulici Kutuzovově nedaleko dětského hřiště, na náměstí Jiřího z Poděbrad
a v ulicích Výstavní u cukrárny Ollies a Kutuzovova v úseku ulic Mírová a Prokopa
Velikého. Je možné vybrat si z několika
možností vypůjčení – pomocí aplikace, registrací na webových stránkách a zasláním
SMS nebo prostřednictvím Messengeru.
Prvních 15 minut služby je zdarma, dalších 45 minut stojí 18 korun a každá další
čtvrthodina vyjde na 6 korun.
-red-
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„Rád bych zopakoval loňské úspěchy,“ 90 let hokeje
HC VÍTKOVICE RIDERA
říká zápasník ve volném stylu
slaví 90. výročí založení

Tituly druhý vicemistr Evropy kadetů do
17 let v roce 2017 a několikanásobný mistr republiky v mládežnických kategoriích
a k tomu mnoho medailových umístění na
mezinárodních soutěžích – to je jen část
úspěchů talentovaného zápasníka Vojtěcha
Piskoře! Ten se zápasu ve volném stylu
věnuje asi od šesti let.
„K tomuto sportu mě přivedl tatínek, který
také mnoho let zápasil pod TJ Sokol Vítkovice a dnes zde trénuje nejmenší členy
klubu,“ vzpomíná Vojta Piskoř, jenž zanedlouho oslaví osmnácté narozeniny, a pokračuje: „Trénuji denně a před důležitým
turnajem i dvakrát denně. Součástí tréninku
je samozřejmě i nutná rehabilitace. Zápas
mě však velmi baví. Od začátku jsem věděl, že později nebude jednoduché skloubit
školu s tréninky, proto jsem nastoupil už
v šesté třídě na osmileté Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, které má
vypracovaný systém podpory sportovců.
Díky tomu se mi daří vše zvládat,“ pokračuje Vojta, pro kterého je loňské třetí místo

na mistrovství Evropy životním
úspěchem. A rád by ho letos
zopakoval. „Vážím si samozřejmě každého úspěchu, není
jednoduché se probojovat v tak
velké konkurenci k jakékoli medaili, natož k medaili na mistrovství republiky nebo Evropy,
případně na mezinárodních
soutěžích. Takže i z předloňských třetích míst na mistrovství republiky juniorů 2016,
mezinárodním mistrovství Polska, Velké ceně Plzně i turnaji
olympijských nadějí v Košicích
mám obrovskou radost.“
K Vojtovým úspěchům patří i druhé místo
na mezinárodním turnaji v Bratislavě a zlaté
medaile z mezinárodního turnaje v Mnichově, mezinárodního turnaje v Dunajské
Stredě a mistrovství republiky kadetů. Není
divu, že se dostal mezi desítku oceněných
vítkovických sportovců za rok 2017!
„Život bez zápasu a hlavně bez lidí, s nimiž se scházím, si nedokážu představit.
Když jsem byl malý, chtěl jsem hrát hokej,
ale postupem času jsem si zápas zamiloval a dnes už bych neměnil. A kdybych
přece jen musel, určitě bych zkusil nejdříve
nějaký jiný bojový sport,“ dodává úspěšný
zápasník ve volném stylu z klubu TJ Sokol
Vítkovice Vojtěch Piskoř, který má času
na odpočinek sice málo, ale když ho má,
tráví ho nejraději s rodinou nebo přáteli.
Po skončení sportovní sezony jezdívá rád
s kamarády chytat ryby. Rád také běhá,
jezdí na kole, plave a v zimě běhá na lyžích
nebo jezdí na snowboardu. A miluje také
cestování, kterého si i díky sportu užívá
dost.
– hal –

klubu, který spatřil světlo
světa v prosinci 1928 a od
prosince 1929 nese název
Vítkovice.

O zlatého Myšelína
Charitativní běh O zlatého Myšelína
v září podpořila trojice mladých fotbalistů –
dorostenci a zároveň členové širšího kádru
A týmu Tomáš Netolička, Ondřej Moučka
a Matěj Praus – společně se zástupci MFK
Vítkovice. Akce je pořádána na podporu
dětí z dětských domovů a je organizována
neziskovou organizací DUHA Zámeček.
Součástí programu byl i fotbalový turnaj,
jehož slavnostní výkop provedl záložník
MFK Matěj Praus. Jeho spoluhráč Ondřej
Moučka si s dětmi zahrál ping-pong.
Všichni účastníci charitativního závodu
dostali od MFK Vítkovice vstupenky na podzimní zápasy A mužstva.

Probojuje se vítkovický florbalista do sestavy
reprezentace na letošní domácí mistrovství světa?
Anketa Florbalista sezony 2017/2018 už
zná vítěze všech svých kategorií. A jsou
mezi nimi i vítkovičtí sportovci. Jako nejužitečnější hráči byli vyhodnoceni Lukáš Hájek
a Denisa Ferenčíková, oba z 1. SC Vítkovice. S Denisou Ferenčíkovou jsme vás již
na stránkách našeho zpravodaje seznámili,
dnes představíme nejen nejužitečnějšího
hráče sezony 2017/2018, ale také dalšího
z deseti nejúspěšnějších vítkovických sportovců – Lukáše Hájka.
K florbalu se tento úspěšný vítkovický
útočník dostal přes hokej, který hrál do
šestnácti let. Skončil zejména kvůli studiu,
které absolvoval na Gymnáziu Fr. Hajdy
v Ostravě-Hrabůvce. Poté ho kamarád přivedl k florbalu, který ho i díky lásce k hokeji
oslovil. Zhruba po dvou letech přestoupil
Lukáš do 1. SC Vítkovice, kde hraje dodnes.
V extralize bojuje po boku svých spoluhráčů
již sedmou sezonu. „Jsem rád, že se mi
podařilo najít sport, který mě takto oslovil
a v němž se mi daří. Těch sedm sezon
v extralize mi přineslo velmi mnoho. Díky

tomu, že máme v týmu relativně stabilní
hráče, sžili jsme se a jsme skvělá parta.
Já osobně jsem si zde našel kamarády na
celý život,“ říká Lukáš Hájek a pokračuje:
„Trénujeme čtyřikrát týdně, vždy večer. Díky
tomu jsem neměl problém zvládat školu
a minulý rok jsem úspěšně dokončil inženýrské studium ekonomie na VŠB.“
Lukáš společně se spoluhráči získal již
dvakrát ten nejcennější domácí titul – titul

mistra České republiky a třikrát se stal vítězem Poháru českého florbalu. A jaké jsou
jeho plány do budoucna? „Rád bych vyhrál
titul mistra republiky v ostravském superfinále v Ostravar Aréně a probojoval se
také do sestavy reprezentace na domácím
mistrovství světa v Praze v prosinci 2018,“
hlásí pětadvacetiletý útočník, který si život
bez florbalu, bez tréninků, bez kamarádů
a bez vyhraných i prohraných zápasů už
nedokáže představit. S hokejkou v ruce už
trénuje mnoho let, když připočítáme lední
hokej, takže by se s ní loučil jen těžko. Rád
však tráví volný čas na golfu se svou ženou,
rodinou či kamarády. Na víc nemá tento
obávaný a kromě jiného také nejužitečnější
hráč uplynulého ročníku TSL v současné
době čas. A bude ho mít ještě méně, protože se do konce roku stane poprvé otcem.
A další pozitivní zprávou je, že Lukáš navzdory nejrůznějším nabídkám ze zahraničí
bude i v následujících třech letech stále bojovat ve vítkovických barvách!
Lenka Hatlapatková
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Workout v sadu

Vaše zdraví

V červnu vzniklo v sadu Jožky Jabůrkové nedaleko lezecké věže workoutové
hřiště. Uživatelem může být prakticky kdokoli vyšší 140 centimetrů. Fitness neboli
workoutové cvičební prvky jsou v oblibě
hlavně u dospívající mládeže a pomáhají
rozvíjet jejich tělesnou kondici. Workout je
totiž sportovní aktivita, při níž cvičící člověk
využívá váhu vlastního těla, která zahrnuje
různé cviky především na hrazdě, bradlech,
žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích
a jiných konstrukcích. Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly
a vytrvalosti.

Zdarma vitaminy pro děti
i bazén

Kašna na náměstí
Pokračování ze strany 1
V návaznosti na rozhodnutí vedení obvodu byla odbornou firmou zpracována
projektová dokumentace a následně provedena celková rekonstrukce. Ta zahrnovala obnovu rozvodů pro filtraci a pro
trysku i kalových čerpadel, obnoveno bylo
také vypouštění retenční nádrže a odvětrání strojovny včetně montáže. Kašna umí
vytvořit tzv. vodní mlhu, takže přispívá ke
zpříjemnění podmínek na náměstí zvlášť
v parném létě. O tom se ostatně obyvatelé Vítkovic i jejich návštěvníci už přesvědčili.

Ve Vítkovicích bude vysazen
Strom svobody
Pokračování ze strany 1
Městský obvod Vítkovice uspěl se svou
žádostí a od Nadace Partnerství, která
pomáhá pečovat o životní prostředí, dostal předpěstovanou sazenici lípy srdčité
darem. Slavnostnímu vysazení lípy bude
předcházet komentovaná vycházka s názvem Putování za lípou. Společně s Lenkou
Kocierzovou si projdeme vítkovické parky,

sady a zahrady. V sadu Jožky Jabůrkové si
kromě jiného prohlédneme dvě již vzrostlé
lípy, jejichž osud je rovněž spjat s historií. Je
to Bezručova lípa pocházející z roku 1937
a Lípa ČSSR z roku 1968. Vycházka začíná
v 15 hodin. Sraz je před radnicí městského
obvodu Vítkovice. Vstup zdarma.
Romana Filipová
referentka kultury

Návrat do školních lavic znamená zvýšené riziko onemocnění dětí. To ovlivňují
vnější faktory – chladnější počasí i vnitřní,
tzv. kolektivní imunita. „Přichází-li dítě do
nového kolektivu, dostává se do nového
imunologického prostředí. Než si tělo vytvoří patřičné protilátky, je tu riziko akutního onemocnění, nejčastěji respiračního,“
vysvětluje Michal Hladík, přednosta Kliniky
dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a revizní lékař ČPZP.
Infekčním onemocněním se dá do značné
míry předcházet preventivními opatřeními.
Jako ochrana proti nejvážnějším onemocněním slouží v České republice zavedený
očkovací systém. Zároveň je možné využít
i další nepovinné vakcíny. Důležitým faktorem je rovněž dodržování hygienických
návyků, na které je potřeba u dětí dohlížet.
V neposlední řadě je vhodné doplňovat
vitaminy častější konzumací ovoce nebo
doplňků stravy.
„Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
podporuje prevenci infekčních onemocnění
dětí ve svých programech. Zákonní zástupci
dětí pro ně mohou získat příspěvek až 1 500
korun na očkování, která nejsou hrazena
z veřejného zdravotního pojištění. Od října
do prosince pak bude pojišťovna ve svých
pobočkách vydávat zdarma želé vitaminy
pro děti od 3 do 15 let,“ uvádí Elenka Mazurová, tisková mluvčí pojišťovny.
Také je vhodné vést děti k volnočasovým aktivitám. Odreagují se při nich
a mohou tu navázat i další kamarádství. „Česká průmyslová zdravotní pojišťovna proto podporuje své klienty a umožňuje jim vstup do vybraných bazénů
zdarma nebo se slevou na základě předložení průkazu pojištěnce. Speciálně pro
děti je pak možné využít příspěvek tisíc
korun na organizované plavecké kurzy,“
uzavírá Elenka Mazurová.

Svoz velkoobjemových kontejnerů
Ve spolupráci s odborem komunálních služeb, dopravy a bytovým
Úřadu městského obvodu Vítkovice poskytuje i v letošním roce
OZO Ostravakontejnery na velkoobjemové odpady z domácnosti.
Občané zde mohou bezplatně odložit svůj nepotřebný velkoobjemový odpad. Přistavení kontejnerů vždy do 14 hodin, odvoz
druhý den do 10 hodin.
Do velkoobjemového kontejneru patří: televizory, ledničky,
pračky, ždímačky, mrazničky, vysavače, rádia, koberce, stoly,
židle, skříně, matrace,
vany, dřezy, sanitární
keramika, lustry, pneumatiky apod.
Do těchto kontejnerů neukládejte cihly,
kamení, stavební suť,
odpady ze zeleně, komunální a nebezpečný
odpad.
Bližší informace podává: Dagmar Sošková
– tel. č. 599 453 124.
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U Cementárny u domu č. 31
U křižovatky ulic Rostislavova, Holubova
U křižovatky ulic Maixnerova, Pasteurova
Ulice Štramberská ve dvoře u domu č. 2
U křižovatky ulic Starobní a Středulínského (u Tesly)
Na Obvodu – parkoviště vedle popelnic
Ulice Sirotčí u domu č. 39
Ulice Sirotčí u domu č. 45
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova
U křižovatky ulic Věžní, Mírová
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru
nám. J. z Poděbrad (u ul. Erbenovy – plocha parkov.)
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova (u garáží)
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí.
Ulice Rudná před domem Rudná 56 (pod mostem)
U křižovatky ulic Sovova, Závodní
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova

22. 10.
22. 10.
23. 10.
23. 10.
24. 10.
24. 10.
25. 10.
25. 10.
25. 10.
26. 10.
26. 10.
26. 10.
29. 10.
29. 10.
29. 10.
30. 10.
30. 10.
30. 10.
31. 10.
31. 10.
31. 10.

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Střípky vítkovické historie

Evangelíci ve Vítkovicích

Evangelická modlitebna na nároží ulic Ocelářské a Obránců míru.

Během mapování vítkovické historie jsme
se věnovali zdejšímu působení několika náboženských společenství: římskokatolické
církvi, židovské náboženské obci a Církvi
československé husitské. Tentokrát si přiblížíme existenci jednoho z dalších – Českobratrské církvi evangelické, která měla
v letech 1952 až 1999 ve Vítkovicích vlastní
sbor. Tato církev letos slaví 100 let existence a je proto na místě pohlédnout hlouběji k jejím kořenům. Ty můžeme hledat
už v roce 1781, ve kterém tehdejší císař
Josef II. vydal toleranční patent. Na základě
tohoto výnosu o náboženské svobodě byla
vedle římskokatolické církve „trpěna“ i další
vyznání, a to augsburské (luteránské),
helvétské (kalvínské) a řeckopravoslavné.
Evangelíci tak mohli například vykonávat
veřejné funkce, provozovat živnosti nebo
vlastnit majetek. Myšlenkově měli blízko
k husitství i odkazu bratrské církve.
Obě evangelické konfese ustanovily roku
1905 spolek Kostnická jednota, jenž navazoval na odkaz mistra Jana Husa a Jana
Amose Komenského. Rovněž usiloval
o zřízení evangelické teologické fakulty.
Vyvrcholením těchto sjednocujících tendencí
bylo v prosinci 1918 založení Českobratrské
církve evangelické vycházející z dědictví
české reformace. Do této nové církve ale
nevstoupily evangelické církve augsburského vyznání v těšínském Slezsku a na
Slovensku i němečtí evangelíci.
Jestliže se podíváme, jaká byla situace
evangelického vyznání na Ostravsku, zjistíme, že až do samotné poloviny 19. století
žila v Moravské Ostravě a přilehlých obcích
převážná většina věřících římskokatolického
vyznání. To se pomalu ale jistě začalo měnit od 50. let 19. století, kdy se ve městě

usazovalo obyvatelstvo z oblasti Pruska,
Těšínska (evangelíci augsburského vyznání)
nebo také z Haliče, Bukoviny i Horních Uher
(židé).
S tímto usazováním nových obyvatel
souvisel mírný nárůst věřících evangelického vyznání. Zatímco v 1. polovině 19.
století zde žil pouze jeden evangelík, a to
v důsledku protireformace, po roce 1855 se
k této víře přihlásilo 200 obyvatel. Evangelíci měli tehdy dvě možnosti účasti na bohoslužbě. Buď se dopravit vlakem do Suchdolu (liturgie v německém jazyce), nebo
dojít pěšky do Dolních Bludovic. V roce
1857 získali pozemek na dnešní Vítkovické
ulici (v místech současného římskokatolického kostela sv. Josefa – Don Bosco vystavěného v letech 1936 až 1937), na kterém
o rok později zřídili evangelický hřbitov.
Na tomto hřbitově byl v roce 1862 vysvěcen menší evangelický kostel a poté se
Ostrava stala filiálním sborem Orlové. Samostatný sbor v Ostravě vznikl roku 1875.
Na přelomu 19. a 20. století dosavadní kos-

Interiér evangelické modlitebny ve Vítkovicích.

telík u dnešní ulice Vítkovické už kapacitně
nevyhovoval. Počet evangelíků se zvýšil
na 4 tisíce, a proto bylo třeba přistoupit ke
stavbě nového chrámu. V letech 1905–1907
si vybudovali nový luteránský Kristův kostel v prostoru současného Husova náměstí
v Moravské Ostravě.
Roku 1920 byly ve Vítkovicích zavedeny
pravidelné evangelické bohoslužby, které
se konaly dvakrát do měsíce. O čtyři roky
později zde sbor Ostrava I sídlící v centru
města zřídil kazatelskou stanici, touha po
vlastním sboru vítkovických věřících však
stále rostla. K modlitebním účelům do konce
2. světové války sloužil Husův sbor Církve

československé nebo prostory hned několika škol. Tento stav se začal postupně
měnit od roku 1949, kdy se z kazatelské
stanice stává sbor, jenž se v roce 1952
osamostatnil. K vítkovickému evangelickému sboru tehdy náležely též obce Hrabůvka, Hrabová, Zábřeh, včetně sídliště
Jižní Město, a dále jedenáct obcí z okresů
Frýdek a Nový Jičín.
Prvofarářem sloužícím v letech 1952 až
1968 se stal Jiří Lejdar. Zmínit se chci též
o jeho nástupci Ludviku Klobásovi, za jehož farářování se ve Vítkovicích rozrostl
počet evangelíků na tisíc. To se vzhledem
k bohoslužbám slouženým v provizorních
prostorech stávalo stále více nevyhovující.
Naštěstí se v rámci nájemního vztahu podařilo získat prostor zrušeného hostince na
dnešním nároží ulic Ocelářské a Obránců
míru. Tento hostinec patřil původně Adolfu
Haberfeldovi, jenž byl mimo jiné předsedou Společenstva hostinských a výčepníků
soudního okresu Moravská Ostrava. Interiér
modlitebny byl velice skromný. K sezení
věřící užívali židle, v presbytáři se nacházel
obětní stůl a nad ním reliéf s vyobrazeným
beránkem Božím. Liturgický prostor doplňovalo harmonium. Takto adaptovaná hospoda nesloužila sakrálním účelům dlouho.
Od roku 1981 byly po dohodě třetího faráře
Petra Firbase s Církví československou bohoslužby opět slouženy v Husově sboru.
Důvodem tohoto kroku byly vysoké finanční
náklady na nájem. V současné době se
v budově bývalé evangelické modlitebny
nachází penzion pro trvalé bydlení.
Československý kostel evangelíci navštěvovali až do roku 1995, kdy začali dojíždět
do kostela na Husově náměstí v sousední
Moravské Ostravě. V době působení posledního faráře Romana Mazura byl vítkovický sbor 1. dubna 1999 sloučen s moravskoostravským sborem. Takto skončil vedle
židovské náboženské obce i náboženské
obce Církve československé husitské život
jedné z dalších ve Vítkovicích existujících
církví, díky níž jsme si připomenuli i pravdivý poznatek, že ani v období vládnoucího
komunistického režimu lidé nezapomínali
na svou víru a navíc dokázali získat kousek
místa pro setkávání s Bohem.
Pavel Březinský
Foto: Archiv Farního sboru
Českobratrské církve evangelické
v Ostravě

Vítkovice jako součást celku
Je rok 2018. Dějí se různé věci. Jednou z připomínek vzájemnosti
Čechů a Slováků byla akce uspořádaná 6. září v opavském Domě
umění v rámci festivalu 61. Bezručova Opava.
Součástí slavnostního večera byla autorská výstava slovenského
autora, akademického malíře Miroslava Brooše, instalace participačního charakteru Darovanie… zeme z môjho dlhodobého cyklu
Prenášanie zeme. Jedním z více než 150 zastoupených subjektů
byly i naše Vítkovice. Prst země z Vítkovic je součástí tohoto sběrného projektu a dokazuje sounáležitost ve vnímání vztahu a úlohy
člověka a přírody.
Karol Hercík

Zahrada MŠ
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Vítkovice na všesokolském sletu v Praze
Ve dnech 1. až 6. července
se konal XVI. všesokolský
slet, kterého se již tradičně
zúčastnili i sokolové z Vítkovic. Tentokrát zastoupeni
především mladou generací. Vše však začalo již rok
předtím, kdy bylo potřeba se
rozhodnout, do kterých skladeb se zapojíme, a započít
s nácvikem. Všeho se ujala
cvičitelka Barbara Vojvodíková, která již nějaký ten rok
vedla cvičení oddílu všestrannosti rodičů a dětí a mladších žáků. A tak rozhodnutí
bylo jasné – budeme cvičit
skladbu Méďové pro nejmenší děti a rodiče a skladbu
Děti, to je věc pro žactvo. Do
té druhé se později připojila V průvodu na Václavském náměstí
cvičitelka Alena Buroňová
se skupinou žáků ze sportovních her.
nácviků na stadionu v Edenu bylo i dost
Pro děti to byla nová skutečnost naučit se
času rozhlédnout se po Praze. Naše děti
spolu doplňovat, poslouchat hudbu a slova
byly na Vyšehradu, zhlédly loutkové předpísniček autorské dvojice Svěrák–Uhlíř.
stavení v Divadle Kampa, byly se osvěžit
A tak kromě krátkých nácviků ve cvičebních
v bazénu, navštívily zoo, kde se povozily
hodinách to byla nedělní soustředění, kde
na konících, pobavily se v bludišti na Petse vše secvičovalo. A takovou generálkou
říně, viděly pódiová vystoupení zahraničních
pak bylo vystoupení na červnovém krajském
sokolů v Tyršově domě i Sokol Gala v O2
sletu v Ostravě.
Aréně s prezentací nejlepších sokolských
Naši cvičenci odjížděli už 30. června vlasportovců atd.
kem do Prahy, aby se ubytovali v tělocvičně
Slet není jen společné cvičení ve
Sokola Vršovice a byli připraveni druhý
skladbách. Jsou to i sportovní akce a kulden už v 10 hodin na Václavském náměstí
turní vystoupení, a tak naši členové, kteří
spolu s dalšími 15 tisíci sokoly jít v průvodu
jeli na slet jako diváci, měli možnost se zúPrahou. Zážitek to byl obrovský a stejné
častnit slavnostního zahájení sletu v Národbyly i následující dny. Kromě společných
ním divadle. Slet zahájila sestra starostka

Děti, to je věc

Hana Moučková a pak následovalo divadelní představení Naši furianti v provedení
sokolských divadelních souborů. V následujících dnech
se uskutečnila i další divadelní a loutková představení
a koncerty pěveckých souborů. Ve městě pak bylo
možno vidět četná pódiová
vystoupení sportovců a folklorních souborů. Turisté
zorganizovali noční výstup
na Petřín, v Tyršově domě
probíhaly četné workshopy
a semináře.
Vyvrcholením sletu pak
byla hromadná vystoupení
ve dnech 5. a 6. července
na stadionu Eden Aréna,
kterého jsme se zúčastnili
v uvedených dvou skladbách
pro děti a žáky. Navíc naši dospělí cvičenci vystoupili spolu s ostatními v česko-slovenské skladbě Spolu.
Všesokolský slet, jenž byl ve znamení
stého výročí vzniku republiky, byl velkým
zážitkem pro nás všechny, kteří se ho
zúčastnili, obzvláště pak pro naše mladé
a nejmenší cvičence. Ti při odjezdu z Prahy
ve vlaku vše bouřlivě hodnotili a již počítali, kolik už jim bude roků za dalších šest
let, v roce 2024, kdy bude následující slet,
a v jaké skladbě budou moci cvičit. A už
teď se těší, že si opět pojedou do Prahy
zacvičit!
Miroslav Buroň,
starosta T. J. Sokol Vítkovice

Méďové

Plánování rodičovství

Než do toho vletíš

Chcete být užiteční?

Seminář, který se uskuteční v sobotu
6. října v čase od 8.30 do 17.30 hodin, je
určen veřejnosti, jednotlivcům, mladým lidem, studentům, snoubencům i manželům.
Přijďte si udělat vlastní pohled, o co vlastně
jde, když se řekne plánování rodičovství
přirozenou metodou. Seminář se uskuteční
v prostorech u sester alžbětinek, Bezručova
395, Jablunkov.
Přednáší Maria Fridrichová a instruktoři
symptotermální metody.

Cyklus tří setkání s přednáškou a diskusí, postavený na reálných zkušenostech
manželských párů, pro mladé lidi před vstupem do trvalého vztahu a společného života. Místem konání je klubovna střediska
Rodina Centra pro rodinu a sociální péči,
v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice,
termín 16. října.
Více Maria Fridrichová, mfridrichova@
prorodiny.cz; mobil 731 625 618.

Pokud uvažujete, jak smysluplně využít
volný čas, staňte se dobrovolníkem. Osamělí senioři, děti v nemocnicích nebo lidé
se zdravotním postižením uvítají vaše návštěvy a vás tato setkání obohatí o novou
zkušenost. Přihlásit k dobrovolnické činnosti
se můžete 3. a 4. října nebo 10. října mezi
13. a 17. hodinou v Dobrovolnickém centru
ADRA Ostrava na Jiráskově náměstí 4.
Více na www.adraostrava.cz nebo na
tel. č. 605 784 584.

8

10 / 2018

Házenkáři zahájili sezonu!
Chceš se přidat?

12. ročník

Městský stadion Aréna
Ostrava-Vítkovice
(umělá tráva)
MFK
VÍTKOVICE

MFK
FK
K Vítkovic
V
Ví
Vítkovice
íttk
ko
k
ov
o

pořádá

čtyři turnaje přípravek
U 8 (roč. 2011 a ml.)
2010 a ml.)
UA9 (roč.
KAŽDÝ
KAŽ
ŽDÝ H
HRÁČ
RÁ
RÁČ
ÁČ DO
ÁČ
DOS
DOSTANE
STANE
TRI
TR
TRIKO
IKO N
NIKE
IK
KE
KE
U 10 (roč. 2009 a ml.)
U 11 (roč. 2008 a ml.)

9:00 - 13:30
14:30 - 19:00
9:00 - 13:30
14:30 - 19:00

Každý hráč dostane triko Nike.
Každý tým kategorie U8 a U9 obdrží 10 ks míčů Nike nejvyšší kvality.
Každý tým kategorie U10 a U11 obdrží 12 ks míčů Nike nejvyšší kvality.

Vítězné týmy obdrží sadu dresů Nike (18+2).

Turnaj malých
vítkovických fotbalistů!
Městský fotbalový klub Vítkovice pořádá 6. října již 12. ročník turnaje OSTRAVA CUP 2018! Na hřišti s umělou trávou na Městském
stadionu v Ostravě-Vítkovicích se tak utkají od 9 do 13.30 hodin
hráči U8 (ročníky 2011 a mladší) a U10 (2009 a mladší) a od 14.30
do 19 hodin pak hráči U9 (2010 a mladší) a U11 (2008 a mladší).
Všichni hráči dostanou upomínková trika, všechna družstva i kvalitní
fotbalové míče a vítězná družstva dokonce sady dresů!
A fandit můžete samozřejmě i vítkovickému A týmu, který bude
v rámci Fortuna národní ligy hrát doma 5. října s FC S. & B. Vlašim
a 26. října s Vitkorií Žižkov. Poslední domácí utkání se uskuteční
9. listopadu, kdy Vítkovičtí nastoupí proti 1. SC Znojmo SK.

V září národní
házenkáři z oddílu
SSK Vítkovice doslova vběhli do nového soutěžního ročníku, v němž budou
klub reprezentovat
tři družstva. Mladší
a starší žactvo (kombinované družstva
chlapců a dívek)
v mládežnických
kategoriích a ligoví
muži, kteří bohužel
po loňském sestupu
z nejvyšší soutěže
budou v letošním
roce hrát 2. ligu. Sezona začala pro mládež již v srpnu, kdy
se děti zúčastnily
soustředění v našem
už skoro domovském
stánku ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí. Soustředění podpořila Nadace OKD, které bychom tímto chtěli poděkovat! Díky těmto financím jsme mohli zapojit i děti ze širšího
okruhu členské základny. A ambice letošní sezony? Muži by chtěli
hrát střed, případně vyšší patra soutěže, a samozřejmě by se rádi
pokusili postoupit do nejvyšší soutěže. Hlavním cílem je budoucí
zapracování mladých hráčů do dospělé kategorie. Trenéři mládežnických kategorií by s družstvy chtěli postoupit do finálových
turnajů. Zda se to podaří, záleží na hráčích samotných. Dalším
prioritním cílem, který si oddíl vytyčil, je doplňování a vytváření
nových mládežnických družstev.
Proto zveme všechny děti od 7 do 15 let, které mají zájem
sportovat, aby navštívily některý náš trénink! Tréninky probíhají
každé úterý a čtvrtek od 16 do 17.30 hodin. Více informací naleznete na internetových stránkách oddílu http://www.nh-sskvitkovice.
hys.cz/.
Michal Kratochvíl, vedoucí družstev mládeže

Domácí druholigová utkání oddílu
Národní házené SSK Vítkovice
9. kolo – neděle 7. října, 11 hodin, SSK Vítkovice – TJ Stará Ves n/O
10. kolo – sobota 13. října, 16 hodin, SSK Vítkovice – TJ Jiskra Humpolec
11. kolo – neděle 14. října, 11 hodin, SSK Vítkovice – Sokol Dobruška

Pojďte tančit a poznejte život naplněný hudbou a tancem
Jen sto metrů od tramvajové zastávky
Mírové náměstí sídlí v ulici Mostárenské
taneční studio, které je od roku 2004 domovem dvou tanečních škol.

TŠ Mládí
Tou první je TŠ Mládí, jejíž historie sahá
do roku 1978, kdy byla založena Marií Vlachovou, pod jejímž vedením získali tanečníci několik titulů mistrů republiky a klub
vychoval mnoho úspěšných tanečních
párů. V současné době se Marie Vlachová
věnuje, společně se svým synem Dušanem
Vlachem, kurzům společenského tance pro
dospělé. Ty začínají vždy v říjnu a v lednu
a jsou rozděleny podle taneční náročnosti.

Základní kurz bude tančit vždy ve středu
a mírně pokročilí tanečníci v pondělí, a to
od 20 hodin. Pro koho se však společenský
tanec stal nepostradatelným, může navštěvovat Klub tance dospělců, který probíhá po
celý rok vždy ve čtvrtek od 20 do 22 hodin.
Podrobnosti naleznete na www.tsmladi.cz.

Roots Company
Ostrava

dern dance našel cestu i k těmto tanečním
stylům a byl jedním z prvních lektorů street
dance v Ostravě. Těmto tanečním stylům se
zde můžete věnovat rekreačně nebo v soutěžních skupinách. Na své si přijdou nejen děti od 6 let, ale i rodiče v kurzu street
dance pro dospělé. Tanečníci se účastní
mnoha různých akcí, samotných soutěží,
vystoupení i projektů. Více informací na
www.rootscom.cz.

Druhou taneční školou, která na této
adrese působí, je Roots Company. Ta se
věnuje tanečním stylům street dance, tedy
hip hopu, house dance, dancehall, funky
a dalším. Vedoucím je Dušan Vlach, který si
přes společenský tanec, jazz dance a mo-
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Dny proti chudobě
13. ročník aktivit Dnů proti chudobě v Ostravě se uskuteční od 8. do 15. října u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení
chudoby. Pro širokou veřejnost je 8. října
od 8 hodin připraveno Ekumenické setkání,
11. října od 14 hodin odborný seminář v aule
Fakulty sociálních studií OU na téma samostatné bydlení a 15. října od 17 hodin proběhne v ostravském hypermarketu Globus
vernisáž výstavy Všude dobře – doma nejlíp fotografky Zuzany Samara a nejlepších
autorů z fotosoutěže Jak vypadá chudoba.
Dny proti chudobě pořádají Charita Ostrava
a Armáda spásy ve spolupráci s Fakultou
sociálních studií Ostravské univerzity a za
podpory statutárního města Ostravy.

Divadlo Mír, Halasova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
www.divadlomir.cz, www.facebook.com/divadlomir
6. října Ráno po tom
8. října Zamilovaný sukničkář
11. října Dva úplně nazí muži
14. října Den po tom
15. října Manželský čtyřúhelník
19. října Chantal Pouillan
20. října Bůh masakru
21. října repríza Mátový nebo citron

23. října
24. října
28. října
29. října

Ráno po tom
Kdo je pan Schmitt?
Kdo je pan Schmitt?
Dva úplně nazí muži

Všechna představení začínají
v 19 hodin.

Česká premiéra hry Ráno po tom

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.
Proběhnou také praktické ukázky a jsou připraveny informace o možnostech získávání
příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného
člověka. Ty je možné si 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/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 18. října od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice. Na školení se přihlaste
předem u Anny Štefkové, tel. č. 599 508 533,
mobil: 731 534 002, nebo e-mailem: cho.
hospicova.poradna@charita.cz.

Omluva
Snad tiskařský šotek, nebo spíš neuvěřitelná shoda náhod stojí za chybnou prezentací výsledků soutěže O cenu starosty. Za
špatně uvedené informace se omlouváme
Valentýně Rozehnalové z Prima školy, která
zvítězila v kategorii druhý stupeň základních škol. Řečeno slovy klasika „k takovému
politováníhodnému nedopatření dochází
maximálně třikrát za deset let“. A my si to
tentokrát vybrali najednou.
Redakce

Domov pro Pavla

V katedrále Božského Spasitele v Ostravě se bude 29. října konat koncert na
podporu chlapce, kterého těžké spontánní
zakrvácení do hlavy doživotně upoutalo na
vozík. Nyní mu hrozí, že přijde o domov.
Vstupenky lze pořídit na www.domovpropavla.cz, přes www.ostravainfo.cz, nebo
lze přispět darem prostřednictvím Konta
Bariéry, jež je partnerem akce.
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První novinkou již druhé sezony Divadla
Mír je hra současného britského dramatika Petera Quiltera se všeříkajícím názvem Ráno po tom. Tato moderní komedie
o lásce, sexu a jedné nekonvenční rodince
rozesměje naše diváky poprvé v sobotu
6. října, a to dokonce v české premiéře.
Představte si, že se po jedné divoké
páteční noci probudíte v cizí posteli vedle
cizí dívky. Jste nahý, nic si z předešlého
večera nepamatujete, nevíte, kde jste a kdo
to vedle vás leží.
Aby toho nebylo málo, tak postupně zjistíte, že si s vámi neznámá slečna hodlá naplánovat i společnou budoucnost, zatímco
vy stále neznáte ani její jméno. V tom náhle
vstoupí do pokoje její matka s připravenou
snídaní. Trochu šílená představa, viďte?

A to je jen začátek Tomova příběhu, který
odvypráví nejmladší ostravské divadlo ve
své nejnovější inscenaci Ráno po tom.
Hra je postavena na výborných dialozích,
které jsou permanentní přestřelkou vtipů.
Režie se ujal oblíbený polský režisér Grzegorz Kempinsky, v hlavních rolích se představí mladá herečka Karolína Hýsková a zakladatel divadla Albert Čuba, tuto ústřední
dvojici doplní oblíbená herečka z Komorní
scény Aréna Alena Sasínová-Polarczyk,
dále pak Robin Ferro a Vít Hofmann. Divadlo Mír tak opět propojí ostravské herce
z různých divadelních scén. Dramaturgyní
hry je Alice Olmová, scénografii a kostýmy
navrhl David Janošek, hru přeložil mladý
ostravský scenárista Jan Dvořák.
Jan Lipovský
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Knihovna pro vás
Říjen v knihovně

Vítkovice
umění – poznání – zábava

Knihovna města Ostravy, Kutuzovova 14, Ostrava-Vítkovice
4. října
9. října
11. října
18. října
24. října
25. října

14 až 16 hodin – klub seniorů – klubovna, Ocelářská 16
16 hodin – hudebně komponovaný pořad s Janem Burianem. Vstup
zdarma.
14 až 16 hodin – klub seniorů – bowlingový turnaj U Inny, Jeremenkova 15
14 až 16 hodin – klub seniorů – vycházka do parku Jožky Jabůrkové
spojená s cvičením na cvičebních strojích, které jsou v parku nově instalovány
15 hodin – komentovaná procházka s Lenkou Kocierzovou po parcích, sadech a zahradách. Zakončeno vysazením lípy svobody. Sraz
před radnicí Úřadu městského obvodu Vítkovice. Vstup zdarma.
14 až 16 hodin – klub seniorů – beseda v Českém domě se zástupci
TJ Sokol Vítkovice, Výstavní 113, Ostrava-Vítkovice

Připravujeme:
14. listopadu 17 hodin – koncert kapely Listověj doprovázený promítáním fotografií
Jany Molnárové. Místem konání je 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

Jak si zachovat zdravý rozum
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 přijede v úterý 9. října do Vítkovic, aby
od 16 hodin vystoupil v Knihovně města
Ostravy, pobočce Vítkovice, Kutuzovova
14, s pořadem Ekologie duše aneb Jak si
zachovat zdravý rozum. Program je prokládaný autorským čtením a fejetony, které

několik let pravidelně píše pro Týdeník Rozhlas. Vstup zdarma.
Romana Filipová,
kulturní referentka

Koncert kapely Listověj
Ve středu 14. listopadu se v prostorách Knihovny města Ostravy, pobočce
Vítkovice, ulice Kutuzovova 14, uskuteční

od 17 hodin koncert kapely Listověj. Kapela, která hraje výhradně vlastní tvorbu,
se do Vítkovic vrací opět po roce. Hudba
je melodická a poutavá, texty jsou inspirovány krásnou českou krajinou. Koncert
bude provázet promítání fotografií, jejichž
autorkou je Jana Molnárová, a díky nimž
se projdeme kolem řeky Svratky, Orlickými
či Novohradskými horami. Na fotografiích
navštívíme také místa, kde žili a tvořili básníci Vysočiny, a také místa poznamenaná
poválečným odsunem a zvůlí padesátých
let. Všechny srdečně zveme. Vstup zdarma.
- fil Foto: Jana Molnárová

DOSPĚLÝM
• Barevná fantazie
Výstavu výtvarných prací klientů centra
pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek budete moci zhlédnout od 1. do 30. října
během půjčování.
• Čínská medicína v naší zahrádce
První přednáška o tradiční čínské medicíně se v rámci studia Virtuální univerzity 3. věku uskuteční ve středu 3. října od
13 hodin.
• Vítkovická mozaika: Ekologie duše
aneb Jak si zachovat zdravý rozum
V úterý 9. října od 16 hodin – hudebně
komponovaný pořad Jana Buriana. Ve
spolupráci s Úřadem městského obvodu
Vítkovice.
• Uplynulé století ostravské hudební
kultury
Beseda s violoncellistou a hudebním
pedagogem, profesorem Janem Hališkou,
nejen o koncertním umění a hudebním školství. Čtvrtek 18. října od 16 hodin.

DĚTEM
• Těší mě, že Vás poznávám
Kvíz oslavující sto let vzniku Československé republiky. Od 1. do 30. října během
půjčování.
• BOOKovka: Game Fight
Tradiční odpoledne plné stolních a společenských her se uskuteční 9. října od 14.30
do 15.30 hodin.
• BOOKovka: Jako Amos
Učitelé v knihách a mezi nimi. Povídání
o tomto povolání je připraveno na úterý
16. října od 14.30 do 15.30 hodin.
• BOOKovka: Sbal si mě!
Tvůrčí dílna, ve které si originálně obalíme knihy a sešity, bude otevřena v úterý
23. října od 14.30 do 15.30 hodin. Akce je
realizována ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Vítkovice.
• Sovičky: Škola hrou
Hraní a povídání o povolání učitele je
v klubu pro děti a jejich rodiče naplánováno
na pátek 26. října od 10 do 11 hodin.
• BOOKovka: Uč a zkoušej
Když se role obrátí a děti se stanou učiteli. To si vyzkoušíme v úterý 30. října od
14.30 do 15.30 hodin.

Týden knihoven
Týden knihoven se uskuteční ve
dnech 1. až 5. října.
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Všimněte si!

Ostrava slaví 27. a 28. října
100 let republiky. Více na
www.ostrava100.cz

Týden knihoven

BOOKovka: Vítky v krvi

Nepřehlédněte akci Týden knihoven,
která se ve vítkovické knihovně uskuteční
ve dnech 1. až 5. října.

Na povídání o historii Vítkovic a místech,
která v nich máme nejraději, bude čas
v úterý 2. října od 14.30 do 15.30 hodin.

Vítkovická
panoramata

• Na 13. října je kvůli výměně kolejí na
smyčce Výškovice naplánována výluka na
linkách č. 2, 7 a 15.

Vzpomínání

Celotýdenní kvíz je pro všechny dětské
znalce Vítkovic připraven od 1. do 5. října
během půjčování.

Audiotéka
Propagace a poslech audioknih. Kdy?
V úterý 2. října od 15 do 17 hodin.

Setkání vítkovických seniorek ve čtvrtek
4. října od 14 do 15 hodin.

Pohádky
vítkovických žen

Ilse Weber a Lenka Kocierzová. Pátek
5. října od 14.30 do 15.30 hodin.
Foto: Archiv Divadla Mír

Staňte se součástí sboru!
Svatováclavský hudební festival oslaví
sté výročí vzniku republiky ojedinělým
projektem, do kterého se může zapojit
každý hudební nadšenec. Buďte součástí
velkého sboru a přijďte na koncert Slovenského komorního orchestru Bohdana
Warchala 14. října v 16 hodin do evangelického Kristova kostela v Ostravě (červený
kostel)! Spojené pěvecké sbory Ostravy
a Těšínska spolu s orchestrem pod vedením Ewalda Danela uskuteční naprosto

ojedinělý koncert, kdy se každý může stát
účinkujícím a zažít neopakovatelnou atmosféru velkého koncertu. Na programu je hudební Československo, tedy Janáček, Suchoň a Dvořák! Tak do toho pojďte s námi
– stáhněte si zpěvník na www.shf.cz, z),
kde najdete také bližší informace o času
zkoušky a realizaci koncertu. Připojte se,
začněte trénovat, oslavte hudbou sté výročí
vzniku republiky a na vlastní kůži zažijte, že
koncert v kostele je zážitek!

100.
výročí vzniku
republiky

EVANGELICKÝ KRISTŮV KOSTEL

VSTUPNÉ 150,-KČ
senioři, studenti, ZTP 100,-Kč
ZTP/P 50,-Kč / děti do 15 let zdarma

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

JANÁČEK / SUCHOŇ / DVOŘÁK

OSTRAVA-CENTRUM

Přijďte
si s námi
zazpívat

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

ZPĚVNÍKY KE STAŽENÍ

on-line na www.shf.cz nebo v místě
konání koncertu 30 min. před zahájením

vstupenky on-line
a více informací na

www.shf.cz

• S výlukou na linkách č. 2 a 7 musíte
počítat 27. a 28. října, kdy budou probíhat
práce na rekonstrukci mostů v ulici Výškovické.
• Výluka na linkách č. 31, 45, 57, 62 a 74
do konce listopadu 2018 je zapříčiněna rekonstrukcí mostu na ulici Rudné.
• Výluka na linkách č. 50 a 73 do konce
listopadu 2018 kvůli rekonstrukci mostu
přes ulici Místeckou.

Strážci zákona
informují

Před jízdou požil alkohol

Šedesátiletého řidiče zastavila 25. srpna
ve Vítkovicích hlídka městské policie poté,
co nerespektoval zákaz odbočení. Při projednávání přestupku pak hlídka pojala podezření, že je řidič pod vlivem alkoholu, neboť
z jeho dechu byl cítit, a také jeho artikulace i pohyby tomu nasvědčovaly. U řidiče
proto byla provedena orientační dechová
zkouška, která prokázala hladinu alkoholu
ve výši 2,46 ‰. Na místo byla přivolána
hlídka Policie ČR, která si věc převzala
k šetření.

Senior linka pomohla

Slovenský
komorní orchestr
14/10/2018 / 16.00

informuje

• Máte rádi historická vozidla. Pak neváhejte a 6. října při vyhlídkové jízdě historickými tramvajemi do Zátiší oslavte výročí
elektrizace dráhy údolím Porubky.

V uvedeném termínu si budou návštěvníci knihovny moci během půjčování prohlédnout výstavu knih o Vítkovicích a Ostravě.

Za tajemstvím
Vítkovic

Dopravní podnik

Dne 14. srpna ve tři hodiny po půlnoci
přijala městská policie tísňový signál ze
zařízení Senior linky. Po příjezdu na místo
strážníci zjistili, že 82letá žena ve svém bytě
upadla a udeřila se do hlavy. Jelikož si stěžovala na bolest hlavy, přivolali na místo
záchrannou službu. Ta rozhodla o převozu
ženy na ošetření do nemocnice. Už o den
později vyjížděla hlídka znovu, tentokrát
však v odpoledních hodinách. Osmdesátileté ženě se udělalo nevolno a měla problémy s dýcháním, proto vyslala tísňový
signál ze zařízení Senior linky. Strážníci
proto na místo přivolali záchrannou službu.
Zasahující lékař rozhodl o převozu ženy
do nemocnice.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE, povolil odbor kultury MMO pod č. r. MMO 95/96–PP ze dne 7. 2. 1996, uzávěrka příštího čísla bude 18. 10. 2018, ZDARMA, Zpravodaj městského obvodu Vítkovice vydává jako měsíčník Úřad městského
obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, IČO 00845451, www.vitkovice.ostrava.cz.
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