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V představování škol sídlících na území městského obvodu Vítkovice pokračujeme i tentokrát. Více
o Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Ostrava se dozvíte na stranách 4 a 5.

Mír šíří dobrou náladu
Děti zpívaly a hrály na
velvyslanectví ve Slovinsku i v únoru!

Obzvlášť během mrazivých zimních měsíců je
důležité se nepřestat smát. Z nevlídného počasí
a brzké tmy totiž nejednoho chytne smutná nálada. V Divadle Mír ale proti ní umí účinně bojovat!
Není proto divu, že i únorový program této vítkovické scény je plný osvědčených komedií, u kterých divák velmi rychle zapomene, jak pochmurně
je někdy venku.

Úspěšný zájezd do Slovinska mají za sebou děti
a učitelé Základní umělecké školy Leoše Janáčka
v Ostravě-Vítkovicích. Spojené cimbálové muziky,
soubor zobcových fléten a komorní pěvecký sbor
vystoupily ve dnech 14. a 15. prosince na dvou
koncertech pořádaných Velvyslanectvím České
republiky v Lublani v kulturním domě města Škofja
Loka a v kostele sv. Jana Křtitele v Lublani.
Pokračování na straně 5

Klub seniorů se stěhuje!

Koncem prosince, přesně dvacátého, ženy z vítkovického klubu seniorů sbalily všechny své věci
v Domě u šraněk, označily krabice a připravily vše
na velké stěhování. Loučení s oblíbeným útočištěm nebylo jednoduché, ale – jak se říká – s každým koncem je spojen nový začátek, často začátek něčeho ještě krásnějšího… A tak tomu zřejmě
bude i v případě stěhování klubu seniorů.
Pokračování na straně 8

Pokračování na straně 10

Nepřehlédněte
Virtuální univerzita 3. věku

V únoru ve vítkovické knihovně odstartuje další
šestihodinová série přednášek Virtuální univerzity
3. věku. Aktuálním tématem je život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho – jednoho
z nejvýznamnějších umělců evropského baroka. Virtuální univerzita 3. věku je určena seniorům, starobním i předčasně starobním důchodcům, a studium je
zpoplatněno částkou 300 korun. Přihlásit se je možné
na prvním únorovém setkání. Jste srdečně zváni!

www.vitkovice.ostrava.cz

Změna úředních hodin služby
Czech POINT a pokladny

K 1. lednu došlo
ke změně úředních
hodin pro veřejnost
a občany u kontaktního místa Czech POINT a pokladny v budově Úřadu městského obvodu
Vítkovice na Mírovém náměstí.
Pokračování na straně 2

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů pro letošní rok je
splatný k 31. březnu. Úhradu můžete
provést bankovním převodem na účet
číslo 19–1649309349/0800 s uvedením variabilního symbolu nebo v hotovosti v budově radnice. Variabilní symbol a další podrobnosti k platbám zjistíte u správce poplatku (tel. č.: 599 453
130, kancelář č. 113).
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Změna úředních hodin služby Všímejte si,
Czech POINT a pokladny
kde parkujete!
Pokračování ze strany 1
Úřední hodiny pokladny
Pondělí a středa: 8–12 hod., 13–17 hod.
Úterý a čtvrtek: 8–12 hod., 13–14 hod.
Pátek:
8–12 hod.
Mezi služby systému Czech POINT patří
autorizovaná konverze dokumentů, založení a správa datové schránky a poskytování výpisů z informačních systémů veřejné správy. Jedná se především o výpisy
z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku,
z katastru nemovitostí či bodového hodnocení řidiče. Většina služeb Czech POINT je
zpoplatněna. Například správní poplatek za
výpis z rejstříku trestů činí 100 korun, poplatek za každou započatou stránku konvertované listiny je 30 korun a znovuvytvo-

Úřední hodiny Czech POINT
Pondělí a středa: 8–17 hod.
Úterý a čtvrtek: 8–14 hod.
Pátek:
8–12 hod.
ření přístupových údajů do datové schránky
je zpoplatněno částkou 200 korun. Zřízení
datové schránky je zdarma. Pro další podrobnější informace navštivte internetovou
stránku www.czechpoint.cz nebo se na nás
obraťte na tel. čísle 599 453 111 či osobně
v podatelně úřadu.
Upozornění: ověřování listin a podpisů na
úřadu se provádí na matrice, nikoli v kanceláři Czech POINT, a to v úředních hodinách
v pondělí a ve středu: 8–12 hod., 13–17
hod.

Přes šedesát tisíc špatně zaparkovaných
aut ročně v Ostravě kromě jiného brání i ve
svozu odpadu. Některými místy mívají řidiči
sběrných vozů OZO Ostrava často problém
projet. „V takovém případě nemohou být
ani vyprázdněny kontejnery zde umístěné.
Lidé žijící v těchto lokalitách si pak stěžují

Zimní údržba ve Vítkovicích

od 1. listopadu do 31. března následujícího
roku.
Zimní údržba je prováděna způsobem
odpovídajícím místním podmínkám a prováděna zejména odstraňováním sněhu
z vozovek pluhováním, posypem inertními,
případně chemickými materiály, umístěním
vhodného dopravního značení, odvozem
sněhu, zajištěním odtoku vody z vozovek
a preventivní ochranou vozovek před náledím.

Stejně jako loni je zajišťována zimní údržba místních komunikací III. třídy, parkovišť
a chodníků v našem obvodě prostřednictvím společnosti AHOS CZ a z nemalé části taktéž našimi zaměstnanci (VPP). Zimní
údržba je prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby komunikací
a chodníků ve Vítkovicích pro zimní období roku 2017 a 2018, který je zpracován
v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a nařízením města Ostravy. Tento
plán je závaznou normou pro síť místních
komunikací a chodníků na území obvodu
Vítkovice a vztahuje se pouze na místní komunikace, které má obvod ve správě. První sníh se tentokrát ve Vítkovicích objevil
4. prosince 2017, kdy byla zimní údržba zahájena.
Zimní údržba je činnost směřující ke zmírnění závad ve schůdnosti a sjízdnosti, jež
vznikají povětrnostními vlivy a podmínkami
v zimním období, přičemž zimní období trvá

Zaměstnanost

Ve Vítkovicích provádějí zimní údržbu
rovněž Ostravské komunikace, které se
starají o hlavní silniční průtahy a komunikace, po nichž jezdí autobusové linky. Dopravní podnik zajišťuje odstraňování sněhu
z tramvajových pásů (kolejišť) a zajišťuje
údržbu tramvajových nástupních ostrůvků.
Na hřbitově ve Vítkovicích provádí zimní
údržbu hřbitovní správa, která zajišťuje zejména schůdnost hlavních tras.
Dušana Bernatíková,
vedoucí odboru komunálních služeb

K 31. prosinci 2017 evidovalo ostravské kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR 15 944
uchazečů o zaměstnání. Oproti minulému měsíci se tento počet snížil jen o jednoho
uchazeče. Za uplynulý rok požádalo o zprostředkování zaměstnání v okrese celkem
19 928 osob, přičemž vyřazeno jich bylo 24 480. Celkově během tohoto období došlo
k poklesu počtu evidovaných uchazečů o 4 552 (–22,2 %). Nejvyšší nezaměstnanost
minulého roku byla na začátku období, kdy po lednovém nárůstu docházelo s výjimkou
července k postupnému poklesu stavu počtu nezaměstnaných osob.
O jedno volné pracovní místo se mohly koncem prosince 2017 v okrese Ostrava teoreticky ucházet až 3 osoby, což je stejný stav jako v předchozím měsíci, meziročně je
hodnota tohoto ukazatele nižší o 1,7 procenta.
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na přeplněné kontejnery a na to, že jsme
zapomněli přijet. Nezapomněli. Trasy i pravidelné termíny jízd sběrných vozů jsou
přesně dány, každé vozidlo je navíc opatřeno GPS, ze které je patrné, kdy a kde
se pohybovalo. Jenže naši řidiči nejsou
kouzelníci, aby projeli prostorem užším, než je vůz, za jehož volantem sedí,“
konstatuje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a předává slovo
Jiřímu Nováčkovi, jednomu ze řidičů svozových vozidel: „Tyto situace jsou opravdu stresující a značně nám komplikují průběh směny. Někteří majitelé vozů ignorují
dopravní značení a předpisy a svá auta
odstaví, kdekoli se jim zamane. Hlavně
že zaparkují. Na taková místa se musíme
vracet, volat městskou policii, a to nás
stojí čas, který nám zbytečně prodlužuje
směnu.“
Jak už bylo řečeno, společnosti OZO Ostrava pomáhá s řešením zmíněných potíží
Městská policie Ostrava. Strážníci se při
výkonu služby zaměřují především na ta
místa, kde špatně parkující vozidla ohrožují
bezpečnost a plynulost silničního provozu,
průjezdnost pozemních komunikací nebo
zabraňují v dopravní obslužnosti, tedy
i v odvozu komunálního a separovaného
odpadu. „Špatně parkující vozidla v okolí
kontejnerů jsou buď řešena strážníky v průběhu výkonu služby, nebo na základě přijatých oznámení občanů, kteří nás upozorňují na určitá místa. Blokování kontejnerů
nám rovněž oznamují sami řidiči sběrných
vozů, nebo informují dispečera a ten osloví
nás. Podle situace pak provádíme přímo na
místě příslušná opatření, k nimž patří i nařízení nuceného odtahu vozidla. V problematických oblastech také posilujeme výkon
služby zaměřený na eliminaci zmíněného
nešvaru,“ objasňuje Michal Maršo z Městské policie Ostrava a apeluje na řidiče, aby
si více všímali toho, kde svá vozidla zanechávají.
Text a foto:
Lenka Gulašiová
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Jednoho dne se probudíš a zjistíš, že ti nezůstal žádný čas na to, abys dělal věci, které jsi vždycky chtěl dělat. Dělej je teď!
Paulo Coelho

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
leden nám opět připomněl, jak má vypadat
opravdová zima, a zároveň přidělal starosti
těm, kteří se starají o sjízdnost silnic a plynulost dopravy. Také v našem zpravodaji
přinášíme informace o zimní údržbě ve Vítkovicích, jež sníh pokryl bílým pláštěm. Ale
přiznejme si, dívat se na zimu pěkně z tepla domova je velice příjemné, romantické…
Doufám, že tento dobrý pocit mají obyvatelé domu v ulici Rudné č. 56 až 64, kde
nyní prožívají první zimu s novými kotelnami a rozvodem tepla i teplé vody. Ostatně
o tom si více přečtete v nové rubrice, kterou budete pravidelně nacházet na této
straně zpravodaje a která vás postupně
zavede do různých částí obvodu. Tentokrát se v ní ale nedozvíte, že obyvatelé
ve zmiňovaném bloku ulice Rudné nejsou

sami, kdo může hodnotit výhody kvalitnějšího zajištění tepla domova. V rozpočtu roku 2016 totiž byla zahrnuta i výměna
kotlů v ulici Ocelářské č. 41 a 43. Doufám,
že pozitiva této změny přispívají k dobré
náladě a hřejivé pohodě lidí, kteří tu žijí.
Mám pocit, ba dokonce jsem o tom přesvědčen, že takové zdánlivě menší projekty mají pro obyvatele někdy větší cenu
než mnohamilionové investice do časově
i objemově rozsáhlých akcí. Dotýkají se totiž přímo jich samotných a jejich každodenního života, zpříjemňují jim chvilky prožité
doma, v kruhu blízkých. A co si budeme
povídat, to, že byla zrekonstruována ulice
kdesi na opačné straně Vítkovic, je sice
významnou událostí v historii obvodu, ale
nikoliv v životě jedince. I proto se pokaždé
snažíme realizovat nejen stavby a rekonstrukce prospěšné z pohledu široké veřejnosti, ale i drobnější akce, které mají cenu
třeba jen pro několik obyvatel. Ale pro ně

jsou stěžejní a jejich
vyřešení je pro ně
velice důležité. Takovou zdánlivou maličkostí může na první
pohled být například
oplocení
dětského
hřiště za budovou
Veterinární
kliniky
Vítkovice, které bude
provedeno v letošním
roce. Uzamykání tohoto objektu zcela jistě
přispěje k většímu bezpečí místa i ke klidu
obyvatel žijících v jeho bezprostřední blízkosti. Ti snad ocenili i to, že jsme loni nechali nad toto hřiště zavěsit síť, která brzdí
míče létající při hře a nedovolí jim ohrožovat
okolí. Řeknete si drobnost. Ale možná právě ona je tím posledním dílkem skládačky
tvořící dobrý pocit z místa, kterému říkáme
domov.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Tady jsme doma
Konečně máme doma teploučko!

V tomto bloku topí dvě samostatné kotelny.

První zimní období, kdy jsou jejich byty
zásobovány teplem i teplou vodou z nových kotelen, právě prožívají obyvatelé
bloku č. 56 až 64 v ulici Rudné. Právě tady
byly v průběhu roku 2017 díky investici ve
výši 4,479 milionu korun vybudovány dvě
zbrusu nové kotelny. „Ta změna je moc
fajn, konečně máme doma teploučko. S gamaty jsme byt nikdy tak nevytopili,“ pochvaluje si Viera Čenšťáková, která bydlí v čísle

Tři králové ve Vítkovicích

Také Úřad městského obvodu Vítkovice
navštívili koledníci Tříkrálové sbírky. Tuto
největší dobrovolnickou akci každoročně
pořádá Charita Česká republika.

60. To, že nové kotelny jsou už v provozu,
oceňuje i Svatopluk Čech, domovník z čísla
62. Podotýká však, že zkušeností s novým
vytápěním zatím není mnoho a že je třeba
ještě vychytat drobnosti spojené s náběhem celého systému. „Musíme postupně
zjistit ten nejlepší způsob optimálního využívání nového topení,“ konstatuje.
Kotelna v domě č. 58 vytápí bytové domy
56, 58 a 60, kotelna v domě č. 62 protepluje 62 a 64. Obě provozuje společnost ČEZ
Energetické služby, která byla vybrána na
základě výběrového řízení. „Chtěli jsme,
aby se tohoto úkolu ujali profesionálové,
kteří mají dostatečné kapacity na to, aby byli
schopni v případě jakéhokoliv problému co
nejrychleji reagovat a nenechat obyvatele
bez přísunu tepla a teplé vody. Jsem přesvědčen, že jsme za rozumnou cenu získali
velmi dobrou kvalitu,“ zmiňuje starosta Petr
Dlabal a dodává, že zkušenosti z provozu
kotelen v první části objektu budou využity
při pokračování budování kotelen a rozvodů
topení v domech v Rudné ulici č. 44 až 52,

Mateřská škola
s novým vedením

V závěru roku 2017 ukončila
své působení v Mateřské škole
Prokopa Velikého její dlouholetá ředitelka Jana Smutná. Do
funkce ředitelky byla 2. ledna
uvedena Ema Hýžová. „Děkuji
paní Janě Smutné za práci, jejíž výsledky můžeme v našich
čtyřech budovách mateřské
školy vidět na každém kroku.
A vítám novou paní ředitelku
a těším se na spolupráci, jejímž cílem jsou veselé a zdravé
děti a jejich spokojení rodiče,“
říká starosta Petr Dlabal.

Gamaty, přímotopy a různé jiné typy vytápění vystřídala moderní technika.

na které jsou vyčleněny dva miliony korun
i prostředky z jiných zdrojů. „Po ukončení
sezony budeme vědět, zda tento způsob vytápění přinesl obyvatelům nově vytápěných
bytů i finanční úspory. Jedním z důvodů,
proč jsme se do budování kotelen v těchto
blocích pustili, byly kromě zvýšení komfortu
i časté stížnosti obyvatel na vysoké náklady
na vytápění,“ uzavírá starosta.
- gl -

Miminka z Vítkovické nemocnice

V loňském roce
se ve Vítkovické
nemocnici narodilo 1 511 dětí,
z toho 760 chlapců. Ve srovnání
s rokem 2016,
kdy přišlo na svět
1 565 miminek,
se drží porodnost
ve Vítkovické nemocnici na stejné úrovni. Nejoblíbenějšími jmény opět byla ta tradiční, česká. Mezi holčičími
jmény vítězily Eliška, Ema či Sofie, mezi jmény chlapců
zase Jakub, Jan či Adam. Nouze ale nebyla ani o několik
méně obvyklých jmen, například Kiril, Steve, Zachariáš,
Palermo, Luna, Melody, Feria či Babeta.
- mil -
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Ze života našich škol

Vítkovická zdravotnická škola poskytuje
zázemí více než 1 100 žákům a studentům

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Ostrava byla založena
v roce 1933 a letos tak slaví již 85. výročí svého vzniku. Ústav pro vzdělávání
a výcvik porodních asistentek, jak zněl její
první název, byl zřízen při státní nemocnici
v Ostravě-Zábřehu. Během následujících
patnácti let změnila škola několikrát název
i místo. Až v roce 1949 získala budovu
v Ostravě-Vítkovicích, v níž působí dodnes.
Od roku 1937 do roku 2015 k ní patřila i budova v Klicperově ulici, která sloužila nejdříve jako škola, pak domov mládeže a od
roku 1991 opět jako škola. Od 1. září 1996
se původní Střední zdravotnická škola stala i vyšší odbornou školou zdravotnickou
a o rok později se sloučila se SZŠ a VOŠ
v Ostravě-Mariánských Horách v ulici Fráni Šrámka. Ta sloužila pro výuku oboru
rehabilitační pracovník a původně spadala
pod vítkovickou SZŠ, po sedmi letech se
tak vrátila zpět. Nově sloučená VOŠ, jež
se rychle rozrůstala, získala budovu v ulici
1. máje, která musela v té době projít rozsáhlou rekonstrukcí.
Současná ředitelka školy Jana Foltýnová
zde nastoupila v roce 1995 jako učitelka
matematiky, fyziky a informatiky, od roku
1999 pak zastávala funkci zástupkyně ředitele a od roku 2012 je ředitelkou školy.
„V době, kdy jsem nastoupila, probíhala
výuka ve třech budovách, a to ve Vítkovicích, v ulici 1. máje a v Klicperově ulici.
Výuka střední školy byla soustředěna ve
Vítkovicích, vyšší škola sídlila na 1. máje
a v Klicperově ulici se vyučoval nejprve
obor farmaceutický laborant, pak diplomovaný farmaceutický asistent, dietní sestra
a částečně zdravotní laborant,“ popisuje
původní rozdělení žáků a studentů v jednotlivých budovách s tím, že toto rozdělení se
časem ukázalo jako nepraktické. „Vítkovická budova je prostorově menší než objekt
na 1. máje a nemá tělocvičnu, kterou žáci
střední školy potřebují. A tak v roce 2013
došlo k přestěhování SZŠ do budovy v ulici
1. máje, kde je nejen velká tělocvična, ale
i kuchyň a jídelna, a VOŠ se nastěhovala do
Vítkovic. Tam se také přestěhovaly obory
a laboratoře z budovy v Klicperově ulici,
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kterou škola v roce 2015 definitivně opustila. Ve vítkovické budově byly vybudovány zcela nové laboratoře farmakognozie
a farmakologie a z evropských dodací pak
moderní multimediální laboratoř pro výuku
zubního technika. Tuto učebnu využívají
také diplomované dentální hygienistky, které se zde učí jak v denní, tak i v kombinované formě. Podotýkám, že jsme jedinou
školou na severní Moravě, která tento obor
vyučuje, a usilujeme nyní rovněž o otevření
oboru diplomovaná dětská sestra. Kromě
již zmíněných laboratoří jsou zde i odborné
učebny pro výuku diplomované všeobecné
sestry a zmodernizovaná učebna pro výuku psychologie. Ve 25 studijních skupinách
v denní i kombinované formě vzdělávání
zde studuje 538 studentů tříleté studijní
obory diplomovaný farmaceutický asistent,
diplomovaný zubní technik, diplomovaná
zubní hygienistka, diplomovaná všeobecná sestra – tento obor se v kombinované
formě studuje 3,5 roku – a částečně i diplomovaný nutriční terapeut, který má výuku
i v ulici 1. máje, a to z důvodu toho, že zde
jsou odborné laboratoře pro tento obor. Své
odborné zázemí má ve vítkovické budově
také studijní obor asistent zubního technika. Kromě toho zde probíhají akreditované
kurzy zubní instrumentář, sanitář a ošetřovatel.“
V průběhu let investovala škola do vnitřního vybavení vítkovické budovy, rekonstruovala odborné učebny, vybudovala
kompletně nové datové rozvody, opravila
interiéry a samozřejmě udržuje vše tak, aby
škola vyhovovala všem předpisům. Přesto je nutné do této
nádherné historické budovy investovat dál… „Budova potřebuje nová okna, opravit fasádu
a možná i střechu. Je to
nádherná škola se širokými
chodbami, vysokými stropy,
krásným schodištěm, doslova
z ní dýchá historie. Zaslouží si
patřičnou péči,“ apeluje ředitelka.
V budově v ulici 1. máje dnes
působí střední zdravotnická
škola. Denní čtyřleté a dálkové
pětileté studium zde studuje
573 žáků ve 23 třídách, a to v oborech zdravotnický asistent, asistent zubního technika, laboratorní asistent, nutriční asistent
a zdravotnické lyceum. Od 1. září 2018 se
otevře i učební obor ošetřovatel. Tato budova je zcela rekonstruována. V letech 2014
až 2017 zde byla provedena sanace sklepů, výměna oken, zateplení fasády, oprava
střech, rekonstrukce všech sociálních sítí
a všechny místnosti byly vymalovány.
„Postupně rekonstruujeme také datové
sítě, měníme zařízení a vybavení jednotlivých tříd, budujeme zázemí pro učitele
a podařilo se nám nově vybavit také tři od-

borné učebny oboru ošetřovatelství – novou chemickou laboratoř, laboratoř biologie
a psychologickou učebnu –, dále knihovnu
a studovnu pro žáky. Rekonstruovali jsme
také odborné laboratoře pro výuku nutričních asistentů a diplomovaných nutričních
terapeutů a vstup do budovy. V současné
době dokončujeme oddechovou zónu pro
žáky v zahradě,“ pokračuje ředitelka. Studenti SZŠ i VOŠ absolvují samozřejmě
v průběhu studia povinnou praxi v nemocnicích. Škola spolupracuje se všemi nemocnicemi na území Ostravy a dojíždějícím
studentům VOŠ zajistí praxi i v místě bydliště. Prostřednictvím programu Erasmus vyjíždějí žáci i studenti obou škol na zahraniční stáže, především do domovů pro seniory
do Anglie, Španělska i Slovenska.
„Kromě toho se naši žáci a studenti zapojují pod vedením svých lektorů do mnoha
edukačních projektů, které jsou určeny pro
mateřské školy a základní školy, jako jsou
projekty Zdravé děti, šťastní rodiče, Už to
vím, už se nezraním, To dám nebo Zdravý úsměv nebolí. Jednou z největších akcí
je Den zdraví SZŠ i VOŠ, který probíhá již
dlouhodobě, ale druhým rokem je pro žáky
SZŠ organizován formou turistických výletů s nejrůznějším zaměřením. Na VOŠ pak
probíhá den zdraví pro děti z mateřských
škol a žáky prvního stupně základních škol.
Studenti pro tuto akci vytvoří ve vítkovické budově improvizované ordinace zubní,
oční, chirurgickou, ORL, praktického lékaře
a samozřejmě nechybí ani doprovodný program složek záchranného systému – sanit-

ní vůz, policie, psovodi se svými ukázkami,
edukační a výukové pohádky. Akce se jen
loni zúčastnilo 392 dětí a musím říct, že
ohlas byl úžasný!,“ hlásí ředitelka a pokračuje: „Věnujeme se i rozsáhlé humanitární
činnosti a podporujeme například Tříkrálovou sbírku, sbírku organizovanou charitou,
Život dětem, Bílé pastelky nebo Český den
proti rakovině. A úzce spolupracujeme také
s organizací ADRA v podobě Setkávárny.
A více než 15 let zde máme také Univerzitu
volného času pro seniory.“
Lenka Hatlapatková
Foto: archiv školy
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Ze života našich škol
Dny otevřených dveří RB SOU
autoopravárenského

Jsi žákem základní školy a váháš, jakým směrem bude směřovat tvá
budoucnost? Zjisti si více informací o oborech, které tě lákají!
Vedení RB SOU autoopravárenského v Ostravě-Vítkovicích zve všechny žáky základních škol, případně i jejich rodiče nebo kamarády, na své dny otevřených
dveří, které se uskuteční ve středu 7. února od 14 do 18 hodin. Zájemci zde získají zcela
nezávazně veškeré informace o studijních oborech, které tato škola nabízí, a seznámí se
se zdejším prostředím a atmosférou. Všichni mohou nahlédnout do učeben a přítomní
zástupci školy zodpoví případné dotazy. To vše může pomoci nejen rodičům, ale hlavně
žákům základních škol v nejistém rozmýšlení, jakým směrem se vydat dál…

Už to vím, už
se nezraním

Projekt Už to vím, už se nezraním navázal
na pilotní projekt, který byl realizován v SZŠ
a VOŠZ v Ostravě v roce 2016. Realizován
byl prostřednictvím finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Děti zpívaly a hrály
na velvyslanectví ve Slovinsku

Pokračování ze strany 1
Více než hodinový program, složený ze
známých a méně známých vánočních písní a skladeb, se setkal v obou případech
s vřelým ohlasem publika, jak uvádí mimo
jiné i dopis s poděkováním od velvyslankyně České republiky v Lublani Věry Zemanové: „…Hudební pásmo, jež profesionálně připravili Vaši pedagogové a na němž
skvěle vystoupili žáci a studenti ZUŠ Leoše

Janáčka, zpříjemnilo všem posluchačům
adventní čas a všechny předvánočně naladilo. S potěšením jsme si ve Vašem podání poslechli české i moravské tradiční
i méně známé koledy a vánoční písně. Oba
koncerty se těšily mimořádnému ohlasu
publika, jak o tom svědčí děkovné dopisy
od českých krajanů, kteří si koncert přišli
poslechnout.“

Food Galerie

Krajská sekce Asociace hotelů a restaurací ČR otevřela v našem regionu ojedinělou Food Galerii. Výstavní prostory vznikly ve Střední a vyšší odborné škole Ahol
v Dušní ulici ve Vítkovicích, kde se gastronomické obory vyučují již dvacet pět let.
Galerie poskytne prostor pro výstavy
umělců, jejichž inspirací, light motivem,
je gastronomie, ať už se jedná o ilustrace kuchařských knih, dekorování pokrmů,
umělecké ztvárnění dezertů i architektonický styl hotelů, restaurací a kaváren, nebo
kreslené vtipy.
Při zahájení výstavy ostravský fotograf
Jiří Kudělka poznamenal: „Vše, co je vytvářeno s vnitřním nasazením a láskou, je
svým způsobem umění. To mají ostatně
řemeslo výtvarné a kulinářské společné.
Přinášet nejen estetický zážitek pro naše
smysly, ale obohacovat nás i uvnitř.“ Téma
fotografií, které si autor Radim Golka zvolil,
zavádí do zákulisí kuchyně a technologie

řemesla kuchařského, jehož výsledky můžeme vidět na černobílých fotografiích s názvem Poslání mečouna mořského. A jaké
bylo poslání mečouna mořského? Přinesl
gastronomický zážitek, ukázal náročnost,
nadšení, zručnost hlavních aktérů i obdiv
ke kuchařskému umění a v neposlední řadě
pro něj vznikla Food Galerie. Které rybě se
to podaří?
- szt Foto: archiv školy

Cílem bylo zábavnou formou seznámit
děti se situacemi, které mohou vést k poškození zdraví. Formou edukace se děti
učily rozpoznávat nebezpečné situace
v běžných denních činnostech a sportovních aktivitách. Projekt byl aplikován také
jako edukační program dětí mateřských
škol. Zde jsme se zaměřili především na
prevenci termických poranění, které se
statisticky významně podílejí na úrazovosti dětí, a to především věkové kategorie
3 až 6 let. Na projektu se významně podíleli studenti oboru diplomovaná všeobecná
sestra Vyšší odborné školy zdravotnické
v Ostravě, kteří v rámci edukačního dopoledne pomáhali plnit dětem jednotlivé úkoly
na stanovištích.
V průběhu března 2017 byly zahájeny
přípravy edukačních programů zaměřené
především na zapojení nových studentů do
realizace projektu, dále na přípravu kulis
a kostýmů, které byly využity zejména při
edukaci dětí mateřských škol. V období od
dubna do listopadu roku 2017 studenti navštívili šest základních škol, v nichž edukovali 510 žáků, a pět mateřských škol, kde
se programu zúčastnilo 460 dětí.
Na základních školách byly pro děti připraveny úkoly na stanovištích zaměřených
na bezpečné chování v přírodě a v domácnosti, vytvářely dopravní situace, které
spolu se studenty vyhodnocovaly, učily se,
jak například reagovat v případě požáru.
V mateřských školách studenti předváděli
prostřednictvím pohádky již výše zmiňovaná rizika termických poranění. Také zde
děti vytvářely svými kresbami plakát s tematikou edukačního dopoledne a rovněž
byly odměněny omalovánkou a reflexními
přívěsky.
Projekt byl hodnocen kladně. Škola
a studenti se budou dále podílet na edukaci
dětí v prevenci úrazů, a to například v rámci
Dne zdraví, který škola organizuje každoročně již 15 let.

Škola letos slaví
85 let
5
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Úspěšná vítkovická florbalistka

Šestadvacetiletá slovenská reprezentantka Denisa Ferenčíková
v letošním roce vstupuje již do osmé sezony s družstvem 1. SC
Tempisch Vítkovice, s nímž získala za dobu svého působení dva
tituly mistra České republiky (2014 a 2016) a loni i druhý titul vicemistra ČR (2013 a 2017). K týmovému úspěchu patří také vítězství vítkovického ženského florbalového týmu v Poháru České
pojišťovny v letech 2015 a 2017 a bronz z roku 2013, dále stříbrná
medaile z Czech Open v roce 2016 a bronzová v letech 2010 a
2014 a rovněž fakt, že vítkovický tým se stal vůbec prvním českým
ženským týmem, který postoupil do finále Champions Cupu v roce
2014! Od roku 2013 je Denisa Ferenčíková dokonce kapitánkou
vítkovických florbalistek.
„Odmalička jsem milovala fotbal a hokej, ale jediný dívčí tým
v Tvrdošíně, kde jsem se narodila a žila až do ukončení střední
školy, byl florbalový. A tak jsem se vydala cestou florbalu. Začínala jsem asi v osmé třídě základní školy turnaji ve škole, o rok
později jsem se dostala do klubu FBK Tvrdošín. Ten však nehrál

extraligu, tak jsem jeden rok hostovala za Juventu Žilina, jeden rok
za Sereď. Pak už se Tvrdošín přihlásil do extraligy, tak jsem ještě dva roky hrála doma,“ popisuje své florbalové začátky Denisa,
která se po maturitě na obchodní akademii v Tvrdošíně rozhodovala mezi studiem ekonomicky zaměřené vysoké školy v Bratislavě
a v Ostravě. Zvítězila Ostrava, ale jen díky florbalu! „Chtěla jsem se
ve florbalu posunout dál. Měla jsem několik nabídek, ale Vítkovice
o mě projevily zájem jako první. Navíc pro mě bylo rozhodující
skloubit vysokoškolské studium s florbalem a důležitá byla i vzdálenost od domova. A Ostrava z toho vyšla nejlépe,“ dodává s úsměvem Denisa. Ta je v současné době již úspěšnou absolventkou
ekonomické fakulty VŠB-TUO a získala i práci v jedné ostravské
bance. Udržení fyzické kondice je tak pro Denisu čím dál náročnější. „Florbal není profesionální sport, hráčky nedostávají plat,
takže musím pracovat. A není to vůbec jednoduché. Ráno chodím
na osmou hodinu do práce, po práci jdu rovnou na trénink nebo do
posilovny a přicházím domů večer. A o víkendu mám zápasy. Moc
volného času mi nezbývá, ale ten, co mám, věnuji relaxaci nebo
rodině a přátelům. Na jakékoli koníčky už čas opravdu nemám.
Navíc i dovolenou si musím šetřit pro případ, že bych se dostala
na nějaký světový šampionát, který trvá několik dnů.“ Vítkovická
kapitánka a skvělá útočnice je totiž také oporou slovenského reprezentačního týmu, kde patří k nejplatnějším a nejproduktivnějším
hráčkám. „Slovensko jsem reprezentovala na mistrovství světa
už v kategorii U19 a třikrát i v kategorii žen, ale k medaili jsme se
zatím nepřiblížily. Na posledním šampionátu, který se odehrál na
Slovensku, jsme skončily páté.“
A jaké jsou plány oceněné vítkovické florbalové hráčky na další
období? „Chci hrát florbal, dokud mi to půjde. V rámci České republiky neplánuji žádný přestup, hraji za jeden z nejlepších týmů,
ale kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka ze zahraničí, nejlépe ze
Švédska, asi bych neváhala ani minutu. Mým snem je hrát ty nejvyšší florbalové soutěže světa,“ dodává Denisa, která si po dvanácti letech intenzivních tréninků a zápasů už život bez florbalu
nedovede představit. A pokud by si přece jen musela vybrat jiný
sport, táhlo by ji to prý určitě k fotbalu…

Bokolobka tým Ostrava se věnuje
sportovnímu koloběhu
Jedním z nejmladších oddílů SSK Vítkovice je Bokolobka tým Ostrava, který vznikl v roce 2015 díky čtyřem zakládajícím
členům. Cílem tohoto sportovního klubu
je podpořit koloběh v Ostravě a v blízkém
okolí. V současné době má Bokolobka tým
28 členů a další stále přibývají…
„Chceme prostřednictvím koloběhu ukázat dětem, mládeži i dospělým, že tento pohyb může přinášet spoustu radosti
a skvělých zážitků. A jdeme příkladem.
Naše sportovní reprezentace se zapojila
a pravidelně se úspěšně účastní všech významnějších závodů ve sportovním koloběhu v České republice. A někteří jednotlivci
z našeho týmu dokonce reprezentovali nejen Ostravu, ale i Českou republiku na Evropském poháru, v Rollo lize, na mistrovství
Evropy i světa. K těm nejúspěšnějším patří
Šárka Waldhauserová, která je vicemistryní
světa a vícenásobnou evropskou šampionkou ve sportovním koloběhu v disciplínách
kritérium a sprint,“ popisuje cíle klubu jeho
předseda Jiří Waldhauser a pokračuje:
„Sportovní reprezentace je však již jen pomyslná třešnička na dortu. Nejdůležitější
je rozšiřování povědomí o tomto krásném
a náročném sportovním odvětví. I proto
jsme vytvořili organizační tým a podílíme se
na pořadatelství závodů regionálního i celo-
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republikového charakteru. V Ostravě pořádáme závody pro dospělé již od roku 2015.
Jde o seriál běžeckých závodů Štafetová
míle, Koloběžka Poruba, Ostravské dupačky, Tréninky se Šárkou, 5. kolo Rollo ligy
a další.“
Ve svých aktivitách myslí Bokolobka tým
i na děti a mládež, uvědomuje si celospolečenský problém týkající se nedostatku pohybu a snaží se tento stav napravit. „V roce
2017 jsme zahájili projekt Koloběžky do
škol. Jde o čtyřkolovou soutěž pro děti ze
základních škol z celého Moravskoslezského kraje. Děti a mládež si zde mohou ověřit
své dovednosti a schopnosti na sprinterské
trati 400 m a absolvovat jízdy zručnosti na
koloběžkách. Více informací se zájemci
dozví na našich stránkách www.kolobezkydoskol.cz,“ pokračuje Jiří Waldhauser.
„Na tento projekt úspěšně navazuje i nově
otevřená Sportovní koloběžková akademie.
Jejím prostřednictvím mohou děti jednou
až dvakrát týdně navštěvovat kroužek, kde
se mohou zapojit do sportovních a pohybových her, a to i těch zapomenutých, jako je
tchoukball, ultimate, frisbee, miniházená,
košanda a podobně, a naučí se základy
atletiky i gymnastiky. Tréninky jsou od listopadu do dubna v tělocvičně ZŠ Kpt. Vajdy
v Ostravě-Zábřehu a v květnu, červnu a říj-

nu na atletickém ovále městského stadionu. Trénujeme ve čtvrtky od 14.30 do 15.30
hodin nebo v pondělky od 15.30 do 16.30
hodin.“ Pro více informací mohou zájemci
volat na tel. č.: tel. 605 557 656 nebo 777
114 187, přihlašovací formulář je také na
webových stránkách www.bokolobkatym.
cz.
Mottem Bokolobka týmu je přivést děti
a mládež zpět ke sportu a pohybu. Dveře
sem má otevřené každý, kdo sdílí stejné
hodnoty a má rád sport. S Bokolobka týmem Ostrava se můžete setkat i na mnohých ostravských sportovních akcích, jako
je Olympijský festival, Festival Sporťáček,
Český běh žen nebo Kroužkobraní.
www.bokolobkatym.cz
Texty na straně: Lenka Hatlapatková
Foto: archiv
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Střípky vítkovické historie
Okružní jízda tramvají po Vítkovicích
Snad každý Ostravan alespoň jednou v životě projížděl Vítkovicemi tramvají neboli, po ostravsku, lokalkou. Dnes Vítkovicemi
vede hned několik tramvajových tratí, na kterých je trasováno sedm
denních a jedna noční linka. Takže příležitostí, jak touto městskou
čtvrtí projet, je nemálo. Ale bylo tomu tak vždy? Odkdy zde tramvaje vlastně jezdí? Byly zachovány všechny původní tratě? A který
kolejový úsek je ve Vítkovicích nejnovější? Na tyto otázky se budou
snažit odpovědět následující řádky.

zrušena v roce 1964 v souvislosti s rušením těžby písku v místních
dolech a výstavbou Plzeňské ulice.
O rok později byla zrušena trať z let 1925 až 1929 z Mírového
náměstí přes Jeremenkovu, Lidickou a Zengrovu ulici ke stadionu
Vítkovických železáren Klementa Gottwalda. Jako hlavní důvody
pro likvidaci tohoto úseku se udává jeho nevhodnost pro zdvojkolejnění při výstavbě Rudné ulice. Než byla samotná trať zrušena,
byla využívána pro dopravu stavebního materiálu během stavby
tzv. Polanecké spojky mezi Polankou nad Odrou a Kunčicemi nad
Ostravicí. Nové železniční nádraží Ostrava-Vítkovice si žádalo také
spojení prostřednictvím městské hromadné dopravy, a proto podél
vlakových kolejí vznikla tramvajová trať mezi Závodní a Horní ulicí se smyčkou v přednádražním prostoru. Nyní není žádná z linek
na smyčce Nádraží Vítkovice ukončena. Pouze zde projíždějí linky
č. 6 a 11.

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

Příběh vítkovických tramvají se začal psát dne 18. srpna 1894,
kdy byl zahájen parní provoz na trati z Přívozu přes Moravskou
Ostravu právě do Vítkovic. Výhybny pro křížení tramvají byly zřízeny při zastávkách U jámy Jindřichovy a Na Hlubině. Úsek měřil
celkově 7,8 km a jízdní doba dosahovala 42 minut. Trať zpočátku
obsluhovaly 4 parní lokomotivy, 8 osobních a 6 nákladních vozů.
K její elektrifikaci došlo roku 1901. Jak už naznačuje výše uvedený
výčet vypravovaných vozů, existovala tu rovněž nákladní doprava,
v jejímž rámci jezdily parní tramvaje až do roku 1922. Můžeme říci,
že teď tuto trať opisuje, samozřejmě po nových úsecích, linka č. 2.
Další vítkovická trať byla zprovozněna na podzim 1907. Jedná
se o úsek z Mariánských Hor do Vítkovic vedený po dnešní ulici
1. máje. V současné době jsou po této ulici vedeny linky č. 3 (z Dubiny do porubské vozovny) a 12 (ze slezskoostravského Hranečníku na Dubinu). Prvotní plány však počítaly s postavením kolejí až
do sousední Hrabůvky. K tomu ale v letech 1906 a 1907 ještě nedošlo. Těsně poté, v létě 1913, byl zahájen provoz na drobné dráze z Vítkovic do Zábřehu nad Odrou, Pískových dolů. Tuto dráhu
provozovalo Vítkovické horní a hutní těžířstvo, které zde nasadilo
pro osobní dopravu parní motorový vůz „Komárek“ včetně parní lokomotivy s osobními vozy. Ty získaly přezdívku podle jména jejich
vídeňského konstruktéra F. X. Komarka.
V roce 1934 byla trať elektrifikována a zároveň dílny Vítkovické
závodní dráhy vyrobily pět nových motorových vozů. Vzor tramvajového designu konstruktéři nalezli u vídeňské soupravy motorového vozu typu M a vlečného m3. Dopravní podnik Ostrava zachoval
pro muzejní účely dvounápravový tramvajový motorový vůz č. 94
(tzv. „vítkovický komárek“), jenž byl vyroben v roce 1949 a osobní dopravě sloužil do roku 1975. K ukončení dílenských oprav došlo roku 1993, kdy tramvaj byla uvedena do stavu odpovídajícímu
2. polovině 60. let. Trať od zábřežské pošty do Pískových dolů byla

Tramvajová zastávka na Mírovém náměstí v 50. letech.

Za zmínku určitě stojí i projekt místní dráhy Mariánské Hory –
Brušperk, k jehož celkové realizaci nikdy nedošlo. V roce 1930
byl zahájen parní provoz od pošty v Zábřehu přes Závodní ulici na
starou Místeckou, kde se po odbočce na samotném katastru obcí
Hrabůvky a Hrabové nacházela provizorní konečná. Stejně jako
trať do Pískových dolů, byl i tento úsek v roce 1934 elektrifikován
a roku 1948 prodloužen do Hrabové-Ščučí. Jak už napovídá název
původního projektu, trať měla vést až do Brušperku (přes Novou
Bělou a Krmelín), avšak nebyla dostavěna. Ba naopak, celý tento
z poloviny splněný sen byl zničen roku 1975, kdy trať do Ščučí
ustoupila výstavbě nové Místecké ulice.
Období 2. poloviny 20. století ale nebylo pouze o rušení stávajících tratí. To dosvědčuje, že dne 14. prosince 1999 Dopravní
podnik Ostrava zahájil provoz na novém tramvajovém úseku podél
Místecké ulice. Po mnohaletém plánování došlo na rychlejší a kapacitnější spojení Hrabůvky s centrem města přes Vítkovice. Dnes
se po tomto úseku dlouhém 2,413 km můžeme projet linkami č. 1,
6 a 10. A ač se na první pohled může zdát, že bylo zrušeno mnoho
zdejších tramvajových drah i úseků, přesto Vítkovice doposud zůstávají kolejovou křižovatkou Ostravy.
Pavel Březinský
Snímky: Archiv VÍTKOVICE, a. s.

7

2 / 2018

Klub seniorů se stěhuje!

onu pro seniory v Ocelářské ulici č. 16, ní fotografií a videí, kopírku i počítač. OstatPokračování ze strany 1
„O stěhování rozhodlo vedení městského a tak nám obvod nabídl i tuto variantu. Ta ní cenné věci a obrazy z Domu u šraněk si
obvodu. Ale my samy jsme cítily, že Dům se nám nakonec zalíbila více. Máme zde budou moci lidé brzo prohlédnout v knihovu šraněk prostorově nestačí pro všechny svou vlastní místnost, takže nebudeme ni- ně, kde budou postupně vystavovány.
Dosud se pravidelných setkání účastnilo
naše akce, část z nich jsme už pořáda- koho rušit a ani nikdo nás, a v blízkosti je
15 seniorek, takzvaných kmely v knihovně. Navíc v Domě
nových, na některá setkání přiu šraněk museli příchozí zvládcházeli i noví členové. „Můj mannout dost schodů do patra, což
žel říkává, že nejsme klub senimnohé od návštěvy klubu odorů, ale rodinný klub. Všechny
radilo,“ vysvětluje důvody stěženy si navzájem doslova sedly
hování Marie Kutějová, vedounejen zájmy, ale i povahou. Něcí vítkovického klubu seniorů,
které si dokonce po klubu choa její manžel Petr Kutěj dodádívají ještě posedět do blízké
vá: „V Domě u šraněk bylo už
hospůdky, což je taky moc fajn.
opravdu těsno. Na některé akce
A u nového sídla hospůdka taky
přicházelo i 40 až 50 lidí, kteří
nebude chybět. Je tam poblíž
postávali různě v uličkách, a to
luxusnější restaurace Roxbery
nebylo důstojné. Kromě toho
i restaurace U dvora. Všichni
jsme samozřejmě zohlednili
se už těšíme na první schůzky,
i náklady na provoz tohoto prokde naplánujeme náš následujístoru a pokusili jsme se klubu
cí rok. Chystáme se na besedu
nabídnout vhodnou alternativu.
s policií, s floristou – jako každý
Vzhledem k tomu, že část akcí
rok – a dokonce máme nabídbyla už loni pořádána v knihovku na setkání s kosmetičkou.
ně, kde je dostatek prostoru pro
nejrůznější kulturní setkání, na- Klub seniorů se přestěhoval do tohoto domu v Ocelářské ulici číslo 16. A stejně jako v uplynulých
letech budeme navštěvovat
bídli jsme jim nejdříve tuto možnost. Budova, v níž knihovna sídlí, se totiž kuchyňka i kulturní místnost na pořádání bowling, hrát různé deskové hry a chysstavěla jako kulturní dům. Ten však nebyl větších akcí. Vchod je takřka bezbariérový, táme i zájezd seniorů,“ dodává paní Kutětolik využíván, a tak tam našla své stálé takže mohou přijít i senioři, kteří se k nám jová.
A jak se do nového sídla klubu seniorů
místo knihovna. Do budoucna uvažujeme, dříve po schodech nedostali, a samozřejže bychom zde přistavěli ještě jeden větší mě i senioři z penzionu. Už se sem všich- v ulici Ocelářské 16 dostanete? Pokud nesál pro pořádání kulturních akcí, kterých se ni moc těšíme. Holky mi neustále volají, chcete jít pěšky, přiblíží vás tam autobus
účastní více lidí. Ten nám ve Vítkovicích po že by přišly pomoct zařizovat, vybalovat č. 50. Nastoupit můžete například na zaa že už by se rády všechny zase sešly. Ale stávce u Veroniky. Výstupní zastávka je
uzavření Rothschildova paláce chybí.“
Klub seniorů nabídku přestěhovat se v lednu probíhaly úpravy prostoru a míst- v ulici Rudné a jmenuje se Ocelářská. Od
do knihovny přijal, byť to znamenalo přijít nost také sloužila jako volební. Takže první, této zastávky se kousek vrátíte, projdete
o část soukromí. Prostor v knihovně, který pro nás zvelebovací schůzka se uskuteční kolem restaurace Roxbery, přejdete přes
má k dispozici, je totiž otevřený a schůzky začátkem února,“ pokračuje paní Kutějová ulici Zengrovu, po pravé straně minete
seniorů by byly limitovány otevírací dobou a dodává, že díky vstřícnosti vedení měst- červenou budovu RB SOU autoopravárenknihovny. Nakonec, jak už to tak bývá, vy- ského obvodu budou nové sídlo vítkovické- ského a po levé straně už uvidíte zelenou
ho klubu seniorů zdobit nejen obrázky, kte- budovu penzionu pro seniory.
řešil život vše sám…
- hal „Ještě než se o všem rozhodlo, uvol- ré si členky mohly v Domě u šraněk vybrat,
Foto: Lenka Gulašiová
nil se prostor po paní doktorce v penzi- ale klub bude mít i vlastní televizi k promítá-

Chobotničky v inkubátoru

Háčkované chobotničky podle zjištění
zdravotníků pozitivně ovlivňují zdravotní
stav nedonošených dětí. Čerstvě narozeným miminkům připomínají matčinu dělohu,
což je uklidňuje a zlepšuje jejich prospívání.
Pozitivní vliv těchto hraček potvrzují i zdravotníci Vítkovické nemocnice. „Filozofie
vkládání chobotniček do postýlek a inkubátorů nedonošených dětí přišla z Dánska,
kde vědci zjistili, že předčasně narozené
děti objímající chobotnice mají pravidelný tep, lépe dýchají a mají vyšší hladinu
kyslíku v krvi. Hebkost hračky totiž dětem
pravděpodobně připomíná hebkost dělohy
a chapadla zase pupeční šňůru. Miminko se tak cítí bezpečněji, jako by bylo ve
známém prostředí,“ vysvětluje Bohumila
Lokajová, vrchní sestra dětského oddělení Vítkovické nemocnice. Novorozenecké
oddělení doposud získávalo chobotničky
nepravidelně od dobrovolníků, nově ale
startuje spolupráci se spolkem Počteníčko,
který usiluje o aktivní zapojování seniorů do
veřejného života s cílem dodat jim pocit potřebnosti i volnočasové vyžití. V nejbližších
měsících by tak měly nové chobotničky pro
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oddělení uháčkovat šikovné babičky z domovů pro seniory či domů s pečovatelskou
službou. Pomocnou ruku ale může podat
kdokoliv. S ohledem na vysokou poptávku

po hračkách nemocnice uvítá nejen šikovné ruce, ale i materiál. „Velmi oceníme dary
v podobě bavlny, která by mohla posloužit
k výrobě chobotniček pro naše novorozence,“ říká Bohumila Lokajová s tím, že materiál mohou zájemci nosit přímo na novorozenecké oddělení Vítkovické nemocnice
každý všední den mezi 8. a 16. hodinou.
- mil -

Vánoční duch
v nemocnici

Ve Vítkovické nemocnici strávilo Štědrý
den zhruba 120 pacientů. Ti ve vánočně
vyzdobené nemocnici povečeřeli tradiční
rybu se salátem a měli možnost užít si bez
omezení návštěvu svých blízkých.
- mil Foto: Archiv Vítkovické nemocnice
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Olympijský festival nabídne více než 30 sportů

Bohatou porci sportovních příležitostí nabídne fanouškům
Olympijský festival 2018, který se v Ostravě uskuteční od 9. do
25. února. Jeho centrem bude Ostravar Aréna, která se slavnostně
otevře už v pátek 9. února v 11 hodin, ve 14.30 hodin pak proběhne slavnostní otevření Korejské vesničky na Masarykově náměstí.
A sportovní program zavítá i do čtyř horských středisek Moravskoslezského kraje – na Bílou, do Mostů u Jablunkova, Karlova pod
Pradědem a Kopřivné pod Pradědem. Olympijský festival nabídne
návštěvníkům díky partnerům Českého olympijského týmu příležitost ke sportování i možnost zapůjčit si veškeré sportovní vybavení
v půjčovnách přímo v areálech festivalu.
Na parkovišti u Ostravar Arény vyroste snowpark, v němž se
budou moct vyřádit snowboardisté. Ti, kdo snowboardy ovládají,
budou mít k dispozici pumptrackovou dráhu, která obsahuje také
část pro jízdu na skateboardech a longboardech. Zájemci o biatlonový prožitek si mohou vyzkoušet biatlonovou střelnici, své místo

bude mít na Olympijském festivalu také mobilní skokanský můstek
K-4, vhodný pro všechny věkové kategorie, včetně malých dětí.
Připraven bude trenažér pro jízdu na saních a ledová plocha pro
jízdu na skeletonu a dvojbobu, závodní čtyřbob bude přistaven
k nahlédnutí. Chystá se představení rychlobruslařských disciplín
a příznivce volného bruslení čekají stovky metrů tzv. ledových cestiček. A diváci se mohou těšit i na komentovaný trénink extraligového týmu HC Vítkovice Ridera. „V programu budou zastoupeny
všechny sporty zimních olympijských her, což pro nás bylo prioritou,“ říká Naďa Černá, manažerka projektu Olympijský festival
2018. „Jsme rádi, že se představí také letní sporty, nebo netradiční
a adrenalinové disciplíny.”
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet také atletické disciplíny, zahrát stolní tenis na ministolech. Představí se korfbal, florbal, kiting,
k dispozici bude ledolezecká stěna a k vidění budou také ukázky
cheerleadingu nebo ropeskippingu. Pro milovníky sjezdového lyžování se chystají závody ve zmíněných čtyřech horských střediscích
Moravskoslezského kraje, kde bude program hlavně o víkendech.
Kromě obřího slalomu se zde bude závodit i ve snowboardingu
a zájemci se mohou těšit také na prezentace Horské služby, skialpinismu, ukázky sněžnic nebo představení fatbiků. „Jeden den
v rámci programu bude věnován paralympijským sportům – připraven je sledge hokej, krasobruslení pro handicapované nebo běh
na lyžích poslepu,“ dodává Černá. Vstupné na Olympijský festival
je 50 korun, děti do 150 cm mají vstup zdarma.
- red -

Zajímavosti z programu
Olympijského festivalu 2018

11. února – Raškův den: 50 let od zisku zlata v Grenoble 1968
14. února – Paralympijský den: Prezentace sportů pro handicapované
15. února – Korejský lunární nový rok: Oslavy v Korejské
vesničce na Masarykově nám.
17. a 18. února – Raškohrátky: Závody v severské kombinaci
20. února – Jak si připravit lyže… Výuka mazání s bývalým mistrem světa M. Koukalem
22. února – Nagano 1998: 20 let od zisku hokejového zlata

Osm týdnů vítkovické
fotbalové dřiny

Na prvním tréninku se trenérům Ludevítu Grmelovi a Romanu Vojvodíkovi hlásilo celkem osmadvacet fotbalistů. Muži Vítkovic zahájili začátkem ledna téměř dvouměsíční společnou přípravu na nadcházející
druholigové jaro.
„Na tréninku se sešly jednak staré známé tváře, s nimiž jsme dohráli
podzim, k nim ale přibyli talentovaní dorostenci, hráči, kteří touží u nás
získat angažmá, a také už i nová posila David Pašek,“ řekl Ludevít
Grmela, hlavní trenér MFK Vítkovice.
Vítkovičtí fotbalisté v lednu absolvovali i šest tréninků týdně a také
první přátelská utkání. „V trénincích střídáme umělku na stadionu, posilovnu, CrossFit tělocvičnu a bazén. Chceme klukům to nepříjemné období udělat co nejpestřejší. Ale přece jen budou muset nabrat i trochu
síly, což jim na druhé straně v tomto období neuškodí,“ vysvětlil Ludevít
Grmela s tím, že hráči už za sebou začátkem roku měli individuální
kondiční přípravu, do níž museli vstoupit 26. prosince.
Osmadvacetičlenný současný kádr budou muset trenéři samozřejmě
v průběhu přípravy zředit. A je také možné, že k současnému kádru
se ještě naopak i někdo připojí. „Zatím je jasné, že nám přibyl David
Pašek, a také to, že Martin Motyčka je už naším kmenovým hráčem.
Ale usilujeme také o některá další, ligou prověřená jména. Jejich jména si ale ještě nechám pro sebe, přece jen se nevyplácí vytrubovat
je do světa dřív, než dojde k definitivní dohodě,“ zdůraznil Ludevít
Grmela ještě před prvním tréninkem. „Jinak ale nejsme nijak tlačeni
k tomu, abychom museli unáhleně někoho posílat pryč, s oddíly jsme
domluveni na jejich testech v našem klubu. I proto budeme kádr zřejmě zužovat průběžně. Každý z hráčů dostane šanci předvést se, a jak
jsem už i jim řekl, je na každém z nich, jak s nabídnutou šancí naloží,“
dodal trenér MFK Vítkovice.
- red -
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Komentovaná
procházka Vítkovicemi

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

února
února
února
února
února

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

24. února
25. února

19 hod.
19 hod.

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

Ve středu 10. ledna jsme se společně
s Lenkou Kocierzovou opět prošli po městském obvodu Vítkovice. Tentokrát jsme vyrazili od Divadla Mír, kolem budovy pošty,
přes náměstí, kolem sadu Jožky Jabůrkové
a zakončení bylo v Ahol – střední odborné škole, kde probíhala výstava věnovaná
českému kreslíři, karikaturistovi, ilustrátorovi a humoristovi Jiřímu Winterovi známému pod pseudonymem Neprakta. Přestože
nám tentokrát vůbec nepřálo počasí, bylo
deštivo a velmi chladno, sešlo na neuvěřitelných 19 žen. Všem velmi děkuji za účast
a budu se těšit na další procházku naším
krásným obvodem, která by se měla uskutečnit v březnu, kdy již bude teplejší počasí.

Mír šíří dobrou náladu i v únoru!
Pokračování ze strany 1
Konkrétně se můžou míroví návštěvníci těšit na černočernou francouzskou komedii Bůh masakru (a to rovnou dvakrát),
newyorskou hru Drahoušku, to chce drink!,
další reprízu nejnovějšího přírůstku do rodi-

ny mírových her Mátový nebo citron aneb
Lupič v nesnázích a zapomenout se nesmí
ani na osvědčený hit Dva úplně nazí muži
(ti se v Míru objeví dokonce třikrát). Tak
hurá do divadla!
Foto: Archiv DM

Romana Filipová, kulturní referentka

Masopust Ostrava 2018

V úterý 13. února v 15 hodin bude na Masarykově náměstí zahájen desátý ročník
masopustu, ale už od 10 hodin to na náměstí zavoní domácí zabijačkou a nejrůznějšími sladkými i slanými dobrotami. Kdo
chce, může se – ať v maškarním přestrojení,
nebo bez něj – zapojit do průvodu masek.
Kromě tradičních masopustních převleků
zde budou k vidění i masky inspirované
20. až 40. lety minulého století, protože mottem letošního masopustu, který organizuje
Ostravské muzeum, je heslo Ať žije republika! To připomíná sté výročí vzniku státu.

Informace o programu naleznete na www.
masopustostrava.cz.
Foto: Viera Gřondělová
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Mátový nebo citron aneb Lupič v nesnázích

Týden prvňáčků

Ve vítkovické knihovně se v týdnu od 5. do 9. března uskuteční pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny. Součástí projektu je zábavný program, milým dárkem roční registrace do knihovny zdarma.

Ples Centra pro rodinu a sociální péči
Zdá se to neuvěřitelné, ale Centrum
pro rodinu a sociální péči letos slaví již
25 let svého trvání.
A jak jinak začít oslavy než hudbou, tancem, dobrou zábavou?
Zveme vás proto 9. února na ples Centra
pro rodinu a sociální péči (CPR).
Naši přátelé a příznivci již vědí, že ples
CPR je vždy originální, a to hlavně svým
tématem, který nás každoročně celým plesem provází. Jemu je podřízena výzdoba,
program, občerstvení, prostě celý večer.
A jak se nám za těch 25 let v Centru střídala roční období, letošní ples nese název:
V rytmu ročních dob.

I když téma plesu je pokaždé jiné, ples
zůstává „naším“ plesem. Ceny mírné, jídlo a pití v hojnosti, program bohatý, tanec
dle libosti a další klasické plesové atrakce.
Letos se ples bude konat již podruhé v noblesních prostorách Domu kultury města
Ostravy a s výbornými muzikanty kapely
PHS.
Všichni přátelé a známí, příznivci Centra pro rodinu, všichni, kdo jste o nás ještě
neslyšeli, ale rádi se dobře bavíte, všichni,
kdo přemýšlíte, jak letos hezky prožít plesovou sezonu, jste srdečně zváni!
Vstupenky jsou v prodeji na:
ples@prorodiny.cz nebo 777 244 989.
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Knihovna pro vás
Únor v knihovně
DOSPĚLÝM

Vítkovice

● Vozka ZOOM 2017
Výstava toho nejlepšího z fotosoutěže magazínu Vozka bude k vidění po celý únor.
● Gian Lorenzo Bernini

umění – poznání – zábava
Knihovna města Ostravy, Kutuzovova 14, Ostrava-Vítkovice
12. února 16.30 až 18 hodin cestopisná přednáška S kolem kolem světa. Vstup zdarma.
Připravujeme:
Ve středu 21. března se ve vítkovické knihovně od 16.30 hodin uskuteční přednáška
o Žítkovských bohyních. Srdečně zveme. 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

S kolem kolem světa
V pondělí 12. února se od 16.30 hodin
bude konat ve vítkovické knihovně v ulici
Kutuzovově 14 cestopisná přednáška Petra Mazala, který na kole projel 20 zemí,
přejel poušť Gobi, Pamír Highway, Turecko,
Kolumbii, Jižní Ameriku a mnoho dalších
míst. Cestovatel a dobrodruh nám přijde

v první části svého povídání vyprávět o své
cestě po Asii. Na podzim uskutečníme pokračování zaměřené na Ameriku. Přednáška bude zpestřena autorovými fotografiemi
z cest. Vstup zdarma.
Romana Filipová,
kulturní referentka

Bohyně to neměly nikdy jednoduché
Ve středu 21. března se ve vítkovické
knihovně uskuteční od 16.30 hodin jedinečná a velmi nevšední přednáška Jany
Molnárové o Žítkovských bohyních. Ženách, které žily v magické krajině kolem
obce Žítkové na Moravských Kopanicích
v Bílých Karpatech. Tyto ženy to neměly nikdy lehké. Pronásledované režimem
či nenávistí lidí, kterým jejich zaříkávání nepomohlo. Pro někoho čarodějnice
a podvodnice a pro jiné moudré ženy,
které si své dovednosti a tajemství předávaly z generace na generaci po mnoho
desítek let. Přednáška navazuje na cyklus Putování po tajemných místech Čech, Moravy a Slezska. Pro velký ohlas zařazujeme
další přednášku o tajemstvích naší země. Vstup zdarma.
- fil -

Fotografiemi pro radost
V lednu se v naší vítkovické knihovně
uskutečnila první vernisáž putovní výstavy
projektu Fotografiemi pro radost. Pražský
stejnojmenný spolek se snaží prostřednictvím kulturních, společenských a sportovních akcí propojit zážitky osob s mentálním
postižením s okolním světem. Na vernisáži
se o krásné dopoledne v rytmu a s úsměvem na tváři postarala skupina Rytmy ostravského Čtyřlístku a báječná káva Mental
Café. Ostrava duněla!
Více informací o projektu můžete najít na
internetových stránkách fotografiemiproradost.cz.

Foto na straně: archiv

Nová série přednášek Virtuální univerzity
3. věku, tentokrát o jednom z nejvýznamnějších umělců evropského baroka, se
uskuteční ve dnech 7., 14. a 28. února vždy
od 13.15 do 14.15 hodin.
● S kolem kolem světa
Cestopisná přednáška ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Vítkovice – pondělí
12. února (viz informace na této straně).

DĚTEM
● BOOKovka: Game fight
V úterý 16. ledna se od 14.30 do 15.30
hodin uskuteční odpoledne plné společenských her.
● BOOKovka: Hračky z obvazovačky
Výtvarné hrátky s gázou jsou připraveny na
úterý 23. ledna v čase od 14.30 do 15.30
hodin.
● Sovičky: Malý zdravotník
Na hravé povídání o lékařské profesi se
můžete v klubu rodičů s dětmi těšit ve čtvrtek 25. ledna od 10 do 11 hodin.
● BOOKovka: Cesta na Mars
Výtvarný workshop s Mimozou Bocin a studenty SUŠ – úterý 30. ledna od 14.30 do
15.30 hodin.
● Den bezpečnějšího internetu SID 2018
Tvořte, připojte se a sdílejte s respektem,
lepší internet začíná u každého z vás. A to
v úterý 6. února od 4.30 do 15.30 hodin.
● BOOKovka: Game Fight
Odpoledne společenských her. Kdy? V úterý 13. února od 14.30 do 15.30 hodin.
● BOOKovka: Okořeněné umění
Výtvarné hrátky s roztodivnými surovinami
se uskuteční v úterý 20. února od 14.30 do
15.30 hodin.
● Sovičky: Býti kuchařem
Hravé povídání o kuchařské profesi je v klubu pro děti a jejich rodiče připraveno na
čtvrtek 22. února od 10 do 11 hodin.
● BOOKovka: Bon apetit!
Povídání o kuchařské profesi a kulinářství,
smart recepty a ochutnávka domácích jednohubek, to vše v úterý 27. února od 14.30
do 15.30 hodin.
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Všimněte si!

Vítkovický ples
V sobotu 20. ledna se v hotelu Clarion
uskutečnil už dvaadvacátý ročník plesu
městského obvodu Vítkovice. „Atmosféra,
k níž tentokrát kromě jiného fantasticky přispěla i vystoupení Heidi Janků a Bohuše
Matuše, byla opět skvělá! Díky podpoře ze
strany reklamních partnerů to byl i letos ples
na velmi vysoké úrovni,“ vrací se k příjemné
akci starosta Petr Dlabal a upozorňuje na
fakt, že součástí plesu bylo rovněž vyhlášení nejlepších vítkovických sportovců. „Blahopřeji jim k dalšímu úspěchu a zároveň
děkuji za skvělou reprezentaci jména Vítkovice nejen na území republiky, ale také ve
světě,“ dodává.

Dublin pět prvních
míst!

V listopadu se v Dublinu konalo otevřené
mistrovství Irska. Vzhledem k tomu, že se
TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu, podařilo
získat finanční prostředky z Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy,
odcestovali naši zápasníci nejprve na soustředění ve skotských městech Edinburghu a Glasgow, kde trénovali společně s
místními skotskými zápasníky. „Následně
jsme se přesunuli do irského Dublinu, kde
jsme před samotným turnajem absolvovali
dva společné tréninky se zápasníky z Irska
a Polska. Samotného turnaje se zúčastnilo 129 zápasníků s Irska, Polska, Kanady
a Česka. Pořadatel vylosoval jednotlivé
zápasníky do váhových kategorii tak, že
děti měly v průběhu dne dvě až tři utkání.
Našim se vedlo nadmíru dobře. Ve svých
utkáních ani jednou neprohráli a obsadili
tak první místa,“ informuje Roman Piskoř
z TJ Sokol Vítkovice, oddílu zápasu. „V žácích ve váze do 35 kg zvítězil Max Bystroň,
ve váze 38 kg Lukáš Brandl, ve váze do
57 kg Dominik Kaliský, ve váze nad 57 kg
Samuel Bystroň a v kadetech Jiří Dušek ve
váze do 54 kg. Na třetím místě se umístil ve
váze nad 57 kg Petr Grygerek, který prohrál
pouze v prvním kole se svým oddílovým kamarádem Samuelem Bystroněm.“
- pis -

Zlaté Košice

V prosinci se sedm vítkovických zápasníků zúčastnilo tradičního mezinárodního
turnaje ve slovenských Košicích Memoriálu
M. Athanasova. V konkurenci 116 zápasníků ze Slovenska, Maďarska, Běloruska,
Ukrajiny a Moldavska jsme vybojovali tato
umístění: Na prvních místech se umístili ve
váze do 33 kg Daniel Mrštík a ve váze do
62 kg Samuel Bystroň. Na druhých místech

Nejlepší sportovci Vítkovic v roce 2017
1. Simona Vrzalová, atletika
2. Nikol Ogrodníková, atletika
3. Patrik Bartošák, hokej
4. Jakub Zemaník, atletika
5. Petr Soukup, cyklistika
6. Vojtěch Konečný, atletika handicapovaných
7. Vojtěch Piskoř, zápas
8. Dominik Gloser, box
9. Lukáš Hájek, florbal
10. David Kopřiva, zápas
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se umístili ve váze do 30 kg Robin Říha
a ve váze do 62 kg Petr Grygerek. Třetí
místo získal Max Bystroň ve váze do 36 kg.
Ve váze do 28 kg skončil pátý Richard Tešnar a osmá Julie Kovářová. Samuel Bystroň byl zároveň vyhlášen nejtechničtějším
zápasníkem v kategorii mladších žáků.
Roman Piskoř,
TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
www.zapas-vitkovice.cz
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