Městská policie
Ostrava

Čtenářský klub
pro dospělé

➥ str. 8

➥ str. 13

Třetí sezona
Divadla Mír

➥ str. 14

www.vitkovice.ostrava.cz

Vítkovický zpravodaj
Vydává SMO, MOb Vítkovice

září 2019

měsíčník/číslo 9, ročník 23

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
V pondělí 16. září v 15.30 hodin se
v budově vítkovické knihovny uskuteční
zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, na které jsou srdečně zváni
i občané.
Radomíra Vlčková
starostka městského obvodu Vítkovice

Slavnostní okamžik
na stadionu

Dominik Trubianský s reprezentačním týmem.

Vítkovický karatista vybojoval
bronz na mistrovství světa
Vítkovický karatista Dominik Trubianský, který v průběhu celého roku úspěšně
reprezentoval ostravský SHOTOKAN KARATE KLUB ATTFIS (TeamATTFIS, skupina
A), vybojoval v národní reprezentaci bronzovou medaili v kategorii chlapců kata do
12 let. Úspěšného sportovce a další členy
týmu přivítala 1. srpna ve vítkovické radnici starostka Radomíra Vlčková. „Moc ráda
jsem se s Dominikem, který je kromě jiného

vítkovický rodák a navštěvuje zde základní
školu, potkala a poděkovala mu za skvělou
reprezentaci republiky, našeho kraje, Ostravy i Vítkovic. Je příkladem pro všechny
své vrstevníky,“ prohlásila a dodala, že poděkování patří i trenérům, rodičům a všem,
kteří Dominikovi vytvářejí zázemí. „Jsem si
jistá, že bez kompletního týmu by takového
úspěchu nemohl dosáhnout!“

Pokračování na straně 4

VÍTKOVICE AKTUÁLNÍ

Strážníci uspořádali pro děti z Vítkovic
odpoledne plné her
Ve středu 14. srpna 2019 od 14 do 17 hodin se v sadu Jožky Jabůrkové v Ostravě
‑Vítkovicích uskutečnilo odpoledne plné
sportovních aktivit a kvízů. Městská policie Ostrava připravila pro děti řadu stanovišť, mezi kterými nechyběl fotbal, střelba
z luku, hod na cíl či pétanque. Kromě sportovních aktivit byl také prostor na omalovánky a kvízy, které se mj. týkaly tématu
bezpečnosti silničního provozu.
Pokračování na straně 4

Starostka Radomíra Vlčková společně
se starostou Ostravy‑Jihu Martinem Bednářem předali 20. července na Městském
stadionu ve Vítkovicích cenu novým šampionům české ligy amerického fotbalu,
hráčům Prague Lions.
Text: - gl 
Ilustrační foto: - rv -

Zasportujte si na víceúče‑
lovém hřišti pro veřejnost
v Halasově ulici.
Více informací na stranách 2 a 12

Šalounka se připravila
na nový školní rok
I když byly prázdniny v plném proudu
a děti si je spokojeně užívaly, v obou budovách, v ulici Šalounově i Halasově, se uklízelo, opravovalo, malovalo, zdobily se nejen
třídy, ale i chodby. Zkrátka práce jako „ve
škole“. Chtěli jsme, aby se dětem i všem zaměstnancům ve škole líbilo. Vše jsme stihli
a 2. září můžeme ve škole přivítat nejen stávající žáky, ale hlavně naše nové prvňáčky.
Alena Tůmová, zástupce ředitele
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Stanovení základních podmínek u pronájmů částí
pozemků v k. ú. Vítkovice a k. ú. Zábřeh‑VŽ
Rada městského obvodu Vítkovice rozhodla svým usnesením č. 0445/
RMOb‑Vit/1822/17 ze dne 29. května 2019 u pronájmu částí pozemků
parc. č. 243/1, zahrada, parc. č. 348/2,
zahrada, parc. č. 348/9, zahrada, vše
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a částí pozemku parc. č. p. 467/1, ostatní
plocha, zeleň, k. ú. Zábřeh‑VŽ, obec
Ostrava, část obce Vítkovice, sloužící
k účelu zřízení a užívání zahrádek, posezení a místa na hraní pro děti apod.,
které netvoří funkčně související celek

s domem, stanovit základní podmínky:
pronajímané části pozemků budou
pronajaty žadatelům s trvalým pobytem
na území městského obvodu Vítkovice
bydlící v blízkosti pronajímaných částí
pozemků;
žadatel o pronájem části pozemku
doloží, spolu s žádostí o pronájem části
pozemku a souhlasem se zpracováním
osobních údajů, potvrzení o bezdlužnosti
vůči statutárnímu městu Ostravě a statu-

tárnímu městu Ostravě – městskému obvodu Vítkovice; potvrzení o bezdlužnosti
žadatele nesmí být starší než 6 měsíců;
po zařazení žádosti o pronájem části
pozemku do seznamu žadatelů o pronájem části pozemku‑zahrady je žadatel povinen každoročně svou žádost obnovovat,
popřípadě aktualizovat; neobnovení žádosti o pronájem části pozemku – zahrady
žadatelem má za následek její vyřazení
ze seznamu žadatelů o pronájem části
pozemku – zahrady.

Rekonstrukce a výstavba víceúčelového hřiště

Realizace stavby Rekonstrukce a výstavba víceúčelového hřiště
na ul. Halasova, Ostrava-Vítkovice byla provedena v období od
října 2018 do června 2019 v rozsahu zpracované projektové dokumentace firmy Projekt 2010, s. r. o. Jedná se o vybudování nového
hřiště na místě stávající asfaltové a zatravněné plochy v oploceném
areálu u střední odborné školy a Základní školy Halasova, v městské památkové zóně Ostrava‑Vítkovice.
Nové sportovní víceúčelové hřiště o rozměru 35 × 34 m je rozděleno na dvě části o velikosti 2 × 17,5 × 34 m, s umělým vodopropustným sportovním TPV povrchem na pružné podložce ET
a potřebným vybavením pro jednotlivé sporty. Hřiště č. 1 (červené)
bude sloužit pro volejbal, nohejbal, tenis nebo 2x streetball a č. 2
(zelené) pro tenis, házenou a malou kopanou. Obě hřiště jsou opat-

řena ocelovým oplocením se záchytnou síťovinou a dřevěnými
mantinely. Pod celou plochou bylo vybudováno vodní dílo pro
odvodnění do vsakovací jímky.
Stavba byla provedena vítězem výběrového řízení firmou STAVIA – silniční stavby, a. s., která ji úspěšně dokončila před stanoveným termínem. Celkové náklady na realizaci představují částku
ve výši 9,207 milionu korun.
Je předpoklad, že v dopoledních hodinách budou tato víceúčelová hřiště využívat školy v blízkosti areálu a v odpoledních hodinách
a ve dnech volna široká veřejnost. Zajištěna bude správa a údržba celého areálu v souladu se zpracovaným provozním řádem.

Jan Kubík, vedoucí odboru VŽPaSŘ
Pozn. red.: Provozní řád hřiště je uveden na straně 12

Povinné očkování psů proti vzteklině
Vítkovické reportáže
Pokud vás zajímají reportáže, které pro
městský obvod Vítkovice natočila společnost
FABEX MEDIA, s. r. o., navštivte webové stránky obvodu www.vitkovice.ostrava.cz, sekci
Média a zpravodajství – Akce roku 2019.
h t t p s : / / v i t k o v i c e .o s t r ava .c z / c s / o 
‑vitkovicich/media‑a-zpravodajstvi/akce
‑roku-2019
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Povinné očkování psů proti vzteklině
se uskuteční ve středu 11. září od 8 do
12 hodin a od 13 do 16 hodin v ordinaci
Veterinární kliniky Vítkovice, s. r. o., Na
Obvodu 51.
1. Očkování je povinné pro všechny psy
ve stáří od šesti měsíců.
2. Poplatek za očkování činí 200 korun.
3. Byl‑li již dříve vystaven očkovací průkaz, přineste jej s sebou.
4. Očkování se provádí jednou ročně,
platným dokladem o provedeném

očkování je pouze očkovací průkaz
psa.
5. Zvířata musejí být opatřena náhubkem a vodítkem.
6. Psi už očkované netřeba zdejšímu úřadu hlásit.
7. Nový očkovací průkaz stojí 40 korun.
Jan Kubík, vedoucí odboru výstavby,
životního prostředí a SŘ
Kontaktní osoba:
Andrea Kudlejová, tel. 599 453 148
e‑mail: akudlejova@vitkovice.ostrava.cz

www.vitkovice.ostrava.cz
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EDITORIAL
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři, spoluobčané,
v červnu začalo na vítkovické radnici pracovat nové vedení, které se s plnou vervou
pustilo do práce užitečné pro obvod a jeho
obyvatele. Nezaháleli jsme ani o prázdninách. Kromě jiného průběžně mapujeme
život ve Vítkovicích, abychom našli cesty, jak ho
zlepšit.
Protože zájem o bydlení ve Vítkovicích roste,
řešili jsme, které nemovitosti v majetku obvodu je
třeba revitalizovat, abychom mohli nabídnout
komfortní bydlení jak
těm se zájmem o malé
byty, tak rodinám s dětmi, které potřebují větší
prostor. Takové byty by
mohly vzniknout v ulici
Tavičské 34 – na opravu
zmíněného bytového domu chceme zadat
studii. Abychom pak mohli toto bydlení zájemcům s klidným svědomím nabídnout,
musíme vyřešit nejen rekonstrukci objektu,
ale také situaci v lokalitě, kde se nachází. To
je jeden ze zásadních cílů, na něž je upřena
naše pozornost. Zintenzivňujeme spolupráci s magistrátem i s bezpečnostními složkami a zároveň navazujeme užší spolupráci
se subjekty působícími na území Vítkovic
a věnujícími se lidem, kteří potřebují z jakýchkoliv důvodů podporu a pomoc.
Děláme vše pro to, aby se v problémových lokalitách změnila situace. Věřím, že
když dáme síly dohromady, změn dosáhneme. Je to práce na dlouhou trať, občas
i velmi vysilující, protože připomíná boj
s větrnými mlýny, ale někdo ji začít musí.
A my musíme konečně dát najevo těm, kteří to Vítkovicím kazí, že buď budou dodržovat pravidla a zákony, nebo tady nemají
co dělat. Musíme hájit občany, kteří chtějí
žít normální, klidný život a cítit se ve svých
domovech příjemně a bezpečně. Věřím, že
díky všem opatřením, na nichž pracujeme,
budou vyhledávaným místem k bydlení
i stávající problémové lokality.
Abychom mohli Vítkovice dále zvelebovat a měli na to i dostatečné množství
finančních prostředků, zpracovávali jsme
v srpnu podklady pro strategický BePlán
města, jehož součástí jsou projekty nejen
na stávající funkční období, ale i vize sahající do vzdálenější budoucnosti. Nejde pouze o nástin plánů a investic, ale o konkrétní
kapitálové rozpočty, které zpracováváme ve
spolupráci s investičním odborem Magistrátu města Ostravy. Musíme totiž kromě
jiného mít jasno v tom, z jakých zdrojů
budeme naše aktivity financovat. Některé
můžeme pokrýt z rozpočtu obvodu, při realizaci jiných se neobejdeme bez pomoci

Nová koaliční smlouva
města. K takovým projektům patří například kompletní revitalizace hřbitova, který
jsme převzali 1. dubna. Byl to velký krok,
mnozí měli obavy, aby to dopadlo dobře.
Myslím, že nyní je evidentní, že šlo o rozhodnutí správné. V dané chvíli mohu zmínit
to, že jsme začali s opravou místa určeného
k pohřbení ostatků těch,
jimž byl vypraven sociální
pohřeb (viz foto). Dalším
zásadním počinem bude
inovovaný obřad související s uložením ostatků na
vsypovou loučku. Vůbec
poprvé ho na tomto pietním místě, které o prázdninách a na začátku září
prošlo podstatnými změnami, povedou ve čtvrtek
19. září zaměstnankyně vítkovického úřadu.
V souvislosti s tím chci
velice poděkovat celému
týmu, který se úkoly souvisejícími se hřbitovní správou zabývá, za jeho skvělou práci.
Jsem přesvědčena o tom, že bychom měli
nejen budovat hřiště a opravovat byty, ale
myslet také na poslední věci člověka. Ve Vítkovicích se ročně koná zhruba 700 pohřbů,
což není málo. K tomu, aby tu byly vytvořeny opravdu důstojné podmínky a pietní
atmosféra, bude třeba vyřešit i budoucnost
stávající kaple. Zrekonstruovat, či postavit
novou? Jde o zásadní rozhodnutí, jímž se
intenzivně zabýváme. Proto si velice cením
toho, že se kontrolního dne, jemuž předcházela jednání a diskuse o tom, jak v této
věci co nejlépe postupovat, zúčastnila také
náměstkyně primátora Kateřina Šebestová
se svým týmem.
O tom, co vše už se nám na hřbitově
podařilo změnit, a na čem pracujeme, budeme blíže informovat v připravovaném
vydání zpravodaje.
Nyní všem přeji klidné dny a všem pedagogům i žákům – a zejména prvňáčkům –
úspěšný nový školní rok!
Radomíra Vlčková
starostka městského obvodu Vítkovice

Kontrolního dne na vítkovickém hřbitově se
zúčastnila také náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (vpravo).

Na základě nové koaliční smlouvy, která
byla podepsána 17. června 2019 a představena na zastupitelstvu, došlo ke změnám
v radě obvodu i ve složení komisí rady
a výborů. Prvním místostarostou byl zvolen František Kročil a 2. místostarostou Petr
Menšík.
Starostce Radomíře Vlčkové bylo svěřeno
zajišťování úkolů na úsecích vnějších vztahů městského obvodu, publicity a informovanosti o činnosti městského obvodu, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, zajišťování
připravenosti městského obvodu na řešení
krizových situací včetně pokynů primátora,
plnění úkolů stanovených v rámci integrovaného záchranného systému v rozsahu
pokynů primátora, spolupráce s Policií ČR
a Městskou policií Ostrava při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, smluvních vztahů a zajišťování financí
a rozpočtu. V gesci 1. místostarosty Františka Kročila jsou výstavba, životní prostředí

a stavební řád, investice a projekty, sociální
věci a školství. 2. místostarosta Petr Menšík
se bude zabývat úkoly na úsecích komunálních služeb, dopravy a hřbitovní správy,
radní Richard Čermák se bude věnovat bytovým a majetkovým otázkám a radnímu
Liboru Pavlovi byla svěřena starost o kulturu.
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice zvolilo s účinností od 17. června 2019
předsedou Kontrolního výboru ZMOb Vítkovice Petra Kutěje a předsedou Výboru
pro podporu bezpečnosti a správy bytového a nebytového fondu ZMOb Vítkovice
Romana Martináka.
Na tomto zasedání zastupitelstva bylo
zvoleno i nové složení členů výborů. Nové
složení komisí bylo schváleno radou v nadcházejícím termínu. Předsedou komise
bytové je Petr Kutěj, předsedou komise dopravy a životního prostředí Jan Okoun,
předsedou komise sociální, zdravotní a pro
handicapované občany Petr Dlabal, v čele
komise školství a kultury je Libor Pavel,
předsedou komise pro sport a volný čas
Richard Čermák, komisi pro občanské obřady a slavnosti vede Sára Strzelec, komisi
krizovou a komisi povodňovou Radomíra
Vlčková.
Radomíra Vlčková
starostka městského obvodu Vítkovice
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Kde začíná a končí svoboda?
Vedení vítkovické radnice řešilo o prázdninách situaci související s aktivitou anarchistické iniciativy, která se v prostoru
před vítkovickým vlakovým nádražím
pustila do vydávání polévek lidem bez
přístřeší.
„To, že se někdo snaží pomoci potřebným, vítáme. Ale myslím, že je velice důležité, jakou formu k tomu zvolí. Říká se,
že svoboda jednoho končí tam, kde začíná
svoboda druhého člověka. A překvapuje
mě a přiznávám, že i mrzí, že tyto hranice nejčastěji překračují ti, kteří o svobodě hovoří nejvíc. Dávají tím najevo,
že ji vlastně chtějí jen pro sebe. Svoboda
ostatních je až tak nezajímá,“ konstatu-

je starostka Radomíra Vlčková s tím, že
v červenci se na vedení vítkovické radnice
obrátila řada občanů se žádostí o pomoc.
„Stěžovali si nejen na hluk a nepořádek,
spojený s touto akcí, ale zejména na to, že
na přilehlých trávnících táboří podnapilí
jedinci, kteří vydávání polévek pojali jako
příležitost pobavit se tu po svém. Když
jsme se snažili problém řešit, se zlou jsme
se potázali.
Podle pravidla „nejlepší obrana je útok“
nás aktivisté před zástupci médií nařkli
z kde čeho, včetně agresivního chování
zaměstnankyně úřadu. Tomu se musím
pousmát. Už jen představa toho, že by jakákoliv žena měla odvahu takto vystou-

Strážníci uspořádali pro děti
z Vítkovic odpoledne plné her
Pokračování ze strany 1
Dětem se po celou dobu věnovali
strážníci preventisté spolu s asistenty
prevence kriminality. Akce se zúčastnilo na 80 dětí, včetně rodičů, kteří mnohé
děti doprovodili a byli jejich fanoušky.
Hlavním cílem této akce bylo zajistit pro
děti volnočasové aktivity, při kterých se
děti mohly zároveň formou her vzdělávat
a trávit tak smysluplně svůj volný čas.

Michael Beneš

Městská policie Ostrava

Vítkovický karatista vybojoval
bronz na mistrovství světa
Pokračování ze strany 1
„Společně s Dominikem jsme cítili obrovskou hrdost. Velmi intenzivní příprava
se osvědčila. Všem moc děkujeme za podporu,“ uvedl trenér Jakub Škoda. Karatisté ukončili mistrovstvím světa v Hradci
Králové prodlouženou závodní sezonu,
která místo klasických šesti měsíců trvala sedm. V září budou pořádat v ZŠ Halasova 30 nábor nových členů z Ostravy
a okolí.
- red -

4

pit vůči jakékoliv skupině lidí ve zjevné
početní převaze, je nesmyslná. Bohužel,
některá média toto tvrzení ochotně převzala a vítkovická radnice byla nařčena
z toho, že brání pomoci lidem bez přístřeší. Pokud by tomu tak bylo, těžko bychom
podporovali všechny neziskové organizace působící na území obvodu i mimo něj
a projekty, které s pomocí lidem bez přístřeší souvisejí.“
Vedení vítkovické radnice se snažilo
s aktivisty komunikovat, najít společné
řešení. Nikdo ze zástupců této iniciativy
si však nenašel čas. „Mám pocit, že tito
aktivisté zneužívají osoby bez přístřeší
k tomu, aby upoutávali pozornost sami
na sebe, na svůj program. Protože právě
to je jejich prvoplánovým cílem, nikoliv
pomoc těm, kteří ji potřebují. Je mi líto,
že nejsou ochotni zamyslet se nad tím,
zda způsobem, jakým svou pomoc realizují, nevystavují tyto lidi zbytečnému
tlaku a negativním emocím okolí. Místo
toho, aby u veřejnosti apelovali na zodpovědnost a lidskou soudržnost, vytvářejí –
snad nevědomky – jen napětí a konfliktní
situace. Tato atmosféra pak v konečném
důsledku dopadá právě na osoby, které
prý chtějí členové iniciativy podporovat.
A zatímco aktivisté se vrátí do svých domovů, lidé bez přístřeší tu zůstávají odkázáni na pravidelnou a nezištnou pomoc
jiných, jimž stačí „jen“ pomáhat a nemají
potřebu prezentovat sami sebe. Obávám
se, že z tohoto úhlu pohledu nejsou členové zmíněné iniciativy ochotni se na
tento problém dívat. Ale možná se mýlím.
Možná se rozhodnou s námi zasednout ke
společnému stolu a probrat, jak pomoci
jedněm a neublížit druhým. Jak přispět
k dobrému pocitu jedné skupiny, aniž by
byla ohrožena základní práva skupiny
jiné. Není to nijak těžké. Stačí jen chtít,“
uzavírá Radomíra Vlčková.
- gl -

Více hlídek
ve vítkovických ulicích
„Prioritní pro nás je, aby se obyvatelé Vítkovic cítili v obvodu bezpečně,“ konstatuje
starostka Radomíra Vlčková. „Proto mě těší,
že se nám na základě jednání s Policií ČR
a s Městskou policií Ostrava podařilo prohloubit spolupráci s oběma subjekty. K pozitivním výsledkům našich schůzek patří
například rozvíjející se program prevence
kriminality, který je sice zacílen především
na děti, ale neopomíjí ani dospělé. Cením
si však zejména toho, že se podařilo zvýšit
počet hlídek ve vítkovických ulicích. Děkuji
policistům i strážníkům za jejich vstřícný
přístup. Věřím, že společným úsilím, do kterého chceme co nejvíc zapojit také občany,
se nám podaří docílit potřebných změn.“

www.vitkovice.ostrava.cz
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Chceme, aby se v Ostravě lépe dýchalo,
říkají představitelé kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje zahájil přezkum integrovaného povolení pro koksovnu ve společnosti Liberty
Ostrava. Prašnost z uhelné skládky budou minimalizovat další opatření. Kraj
tak pokračuje ve snaze zlepšovat životní
prostředí celého regionu.
„Oblaka prachu, které se vznášely v okolí skládky uhlí, jsem viděl na vlastní oči.
Považuji za nepřijatelné se s podobnými
incidenty smiřovat. Huť plní všechny zákonné limity, proto jsem přesvědčený, že
je nutné podmínky provozu zpřísnit. Inicioval jsem přezkoumání integrovaného
povolení, které společnost Liberty Ostrava
v minulosti od krajského úřadu získala,“
uvedl hejtman Moravskoslezského kraje
Ivo Vondrák a dodal, že Moravskoslezský
kraj s novým vedením společnosti navázal
na jednání o dobrovolné dohodě o snižování negativních vlivů na životní prostředí.
„Díky přezkumu integrovaného povolení
nastavíme další opatření, které úlety prachových částic ze skládky uhlí co nejvíce eliminuje. Chceme určit přísnější podmínky provozu, které budou konkrétní, vymahatelné,

Hejtman Ivo Vondrák a náměstkyně Jarmila Uvírová.
ale hlavně účinné. Aktuálně je mezi podmínkami například pravidelné zvlhčování materiálu, zhutňování hromad nebo nařízení, jak
s uhlím manipulovat. Věřím, že nová opatření prašnost v okolí uhelné skládky výrazně

sníží,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje pro
životní prostředí Jarmila Uvírová s tím, že
první návrhy na realizaci dalších opatření
budou známy po letních prázdninách.
 Foto: archiv Krajského úřadu MSK

CO JE U NÁS NOVÉHO?
• Modernizovaná prodejna s přehledným
značením našich oddělení
• U nás se neztratíte, mapku najdete
na madle vozíku
• Nově pultový prodej ryb, mořských
plodů, drůbeže a masa
• Nabídka čerstvě
grilovaných kuřat
• Expresní pokladny pro váš
rychlejší nákup

OD Kaufland
Ostrava, Vítkovická
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V Radě městského obvodu Vítkovice působí dva místostarostové. Prvním místostarostou městského
obvodu Vítkovice je František Kročil a druhým místostarostou Petr Menšík.
Rozhovory s oběma přinášíme na této dvoustraně.

„Mám pocit, že přichází doba, kdy dlouhodobé
úsilí vkládané do rozvoje Vítkovic začíná přinášet
ovoce,“ říká místostarosta František Kročil

František Kročil, který byl v červnu letošního roku zvolen prvním místostarostou Vítkovic, působil v zastupitelstvu i radě
městského obvodu už v minulém volebním
období. Jak říká, uzavřel je s vědomím, že
se podařilo vyřešit spoustu důležitých a pro
Vítkovice přínosných projektů. A potěšilo
ho, že mu voliči dali možnost dotáhnout ve
stávajícím období do zdárného konce těch
pár, které zůstaly v rozpracované podobě,
a pustit se do nových.
„Víte, možná to tak nevypadá, ale volební
období je neskutečně krátké! Než projekty
naplánujete, rozjedete a dotáhnete do vítězného konce, přichází po volbách někdo jiný
a, bohužel, často jen s touhou ukázat, že
vše, co se dřív podařilo, je vlastně špatně.
Někdy to dokonce dojde až tak daleko, že ve
finále tím strádá místo, na které by zvolené
osoby měly myslet v první řadě. Tím jsou
v našem případě Vítkovice,“ shrnuje své
pocity týkající se zejména časového úseku
od března do června letošního roku, kdy se
po březnovém zasedání zastupitelstva situace na vítkovické radnici změnila ve prospěch opozice. „S tím, že jsem byl odvolán,
jsem se vyrovnal. Takový je život, s něčím
podobným je třeba počítat nejen v politice. Ale to, že od té chvíle byla veškerá pozornost soustředěna jen na hledání špíny
a šťourání do projektů stokrát prověřených
externími audity, mě chladným nenechalo. Nikdo, kromě paní starostky, která však
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v té chvíli byla na vše v podstatě sama, se
nezajímal o nastartování nových projektů,
jen bylo s prazvláštní důsledností negováno
vše, co by mohlo obvodu prospět. Nic se
v té době nepohnulo kupředu. Ale, jak se
říká, vše špatné je k něčemu dobré. Řekl
bych, že právě tato nedobrá a nekonstruktivní atmosféra nakonec přispěla k upevnění koalice, v níž jsou nyní rozumní lidé,
kteří opravdu chtějí, aby se pracovalo pro
Vítkovice a pro občany v nich žijící. Hned
jsme se pustili do práce. Jen ještě musíme
finančně dořešit závazky, které vznikly během zmíněných jarních měsíců například
v souvislosti s prověřováním už prověřených smluv. Výsledky zbytečně prováděných šetření byly samozřejmě negativní,
vše bylo v pořádku, ale těm, kteří byli kontrolou pověřeni, je třeba zaplatit. A to je teď
paradoxně na nás,“ uzavírá minulost a soustřeďuje pozornost na aktuální témata.
„Jsem rád, že i v tom složitém období se
paní starostce podařilo uhájit projekt převzetí hřbitovní správy, který jsme v začátku
nového volebního období nastartovali. Ve
spolupráci s městem i krajem se chceme
zaměřit na celkovou revitalizaci prostoru
vítkovického hřbitova a udělat z něj důstojnou klidovou zónu, která bude nejen
chloubou obvodu, ale celého regionu. Stejně jako paní starostka jsem přesvědčen, že
prostor, jehož součástí jsou pomníky připomínající padlé z obou světových válek
i místo posledního odpočinku ostravských
občanů a mnoha významných osobností
města a kraje, si takový přístup zaslouží,“
nastiňuje František Kročil jednu z priorit,
jimiž se nyní společně se starostkou Radomírou Vlčkovou a dalšími členy rady i zastupitelstva zabývá. „Inovačních projektů,

které chceme prosadit, abychom Vítkovice
posunuli o další krůček dál, je samozřejmě
víc. Jedním z velkých témat je Rothschildův
palác. Je sice nádherně zrekonstruován,
ale už delší dobu uzavřen. Nechceme, aby
tato památka začala chátrat, proto jsme
iniciovali už několik schůzek s majitelem
objektu, některých z nich se zúčastnili i zástupci města a kraje. Jde totiž o to, že vyřešení tohoto problému nemůže zůstat jen na
bedrech obvodu, jehož finanční možnosti
značně překračuje. Připravuje se výběrové
řízení na zpracování studie zaměřené na
využití této unikátní budovy. Možností je
víc. Jednou z nich je například přesunutí
některých odborů vítkovického úřadu do
části objektu, využití příjemných lázeňských prostorů v suterénu budovy k rehabilitaci a tak podobně. Zástupci Divadla
Mír přišli s myšlenkou prvorepublikového
kabaretu, který by do tohoto prostředí
dokonale zapadl, apartmány v anglickém
stylu by mohly poskytovat zázemí významným návštěvám přijíždějícím do města,“
pokračuje. Spolupráce s krajem a městem
je podle Františka Kročila pro obvod důležitá i při realizaci jiných, finančně náročných
projektů. „Už v minulosti se nám podařilo
vyřešit problémy, které byly v některých
částech obvodu spojeny s pobytem nepřizpůsobivých osob, vykoupením objektů,
v nichž se zdržovaly. Tenkrát nám s tím
pomohlo město. Rádi bychom podobným
způsobem přispěli k vyřešení situace v dalších lokalitách. Bez součinnosti s městem
to však nemůžeme zvládnout,“ nastiňuje
jedno z mnoha témat, která chce vedení
Vítkovic zařadit do B plánu rozvoje města.

Lenka Gulašiová
 Foto: archiv Františka Kročila, - pš -

www.vitkovice.ostrava.cz
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Vítkovice už dávno nejsou jen místem,
jímž jen procházejí lidé spěchající za prací
O jeho vztahu k Vítkovicím i plánech
do budoucna jsme hovořili s místostarostou městského obvodu Vítkovice Petrem
Menšíkem.
Pane místostarosto, můžete načrtnout
vaše životní a pracovní spojení s Vítkovicemi i vaše zapojení do práce pro vítkovický obvod?
Ve Vítkovicích jsem se narodil a bydlím
tady s rodinou celý svůj život. Vlastně skoro
celá moje rodina bydlí ve Vítkovicích, které
mám rád pro jejich architekturu, nádherné
historické domy, park… Prostě je na co koukat, navíc obvod je skoro v centru Ostravy,
a přitom je tu klid a pohoda. Do práce pro
vítkovický obvod jsem se zapojil v minulém
volebním období, tedy zhruba před pěti
lety, kdy mě někteří obyvatelé Vítkovic přesvědčili, že je nutné ne jen mluvit, ale také
něco dělat. Dostal jsem se do zastupitelstva
a do rady, ve které jsem působil celé minulé volební období. Kromě radního jsem byl
předsedou dopravní komise.
V čem se práce místostarosty nejvíc
liší od práce zastupitele a radního?
Co se týká náplně mé práce místostarosty, až tolik se od předchozí role radního
neliší. Stále mám v kompetenci komunální služby a dopravu, ale práce narostla
objemově, jako místostarosta mám mnohem více úkolů a povinností, které musím
řešit.
Jak vnímáte koaliční spolupráci?
Věřím, že nová koalice bude spolupracovat jako jeden tým vždy k prospěchu obce.
Všichni členové zastupitelstva by měli mít
prvně na zřeteli, že je zvolili občané, a že
jsou tady pro ně. A měli by mít zájem obec

rozvíjet a posouvat směrem dopředu. Takto
alespoň vnímám roli zastupitele, radního či
místostarosty já osobně.
Na co se chcete ve funkci místostarosty nejvíc soustředit? Jaké úkoly řešíte
aktuálně?
Prioritou v tuto chvíli je rozhodně městský hřbitov, je třeba začít s jeho celkovou
obnovou a dostát tak jeho důstojnosti. Při
plnění tohoto úkolu počítáme s podporu
města i kraje.
Ale samozřejmě mě čekají i jiné úkoly, chtěl bych dále pokračovat v rozvíjení
sportovně‑oddychové role parku, již se
nám podařilo částečně vybudovat zázemí pro sportovně založené občany v podobě posilovacího stroje a work outu. Dále
mám sen vybudovat v parku zázemí pro
pejskaře, kterých máme v naší obci velký
počet. Další pozitivum vidím ve vybudování sportovního areálu na náměstí Jiřího z Poděbrad, který v naší obci rozhodně
chyběl. Cílem bylo přitáhnout co nejvíce
dětí obvodu ke sportu. Další velkou prioritou je klid, pořádek a bezpečí občanů
obvodu, proto se pravidelně scházíme
s policejními složkami a pokračujeme
v započatém směru navýšení počtu kamer a policejních hlídek v ulicích obvodu.
A samozřejmostí zůstává péče o chodníky
a komunikace obvodu.
Jaké máte – ve vztahu k obvodu – plány do budoucna?
Vítkovice se i díky Dolním Vítkovicím dostávají do většího povědomí návštěvníků
nejen z České republiky, ale i z celého světa. Mou vizí je přispět k prezentaci obvodu
co nejlépe.

V čem podle vás spočívá největší kouzlo Vítkovic?
Vítkovice jsou obvod s historií. V minulosti byly velmi úzce propojeny s velkým
strojírenským průmyslovým komplexem,
což je poměrně unikátní nejen v České
republice. Je to obvod, který se za posledních 30 let výrazně změnil z obce, kterou
lidé hlavně procházeli do práce ve strojírenských Vítkovicích, na obec nabízející
nadmíru zajímavé kulturní vyžití v podobě Divadla Mír či fesťáků v Dolních Vítkovicích.
Jak byste Vítkovice charakterizoval
jednou větou?
Můj domov.

Mimořádné situace v běžném životě –
speciální besedy pro mladistvé
V rámci projektu Mimořádné situace
v běžném životě proběhnou pro žáky středních škol netradiční besedy se strážníky
Městské policie Ostrava.
V besedách budou interaktivní formou
probírána aktuální zásadní témata, vybraná na základě nových znalostí a zkušeností
strážníků‑preventistů. Účastníci budou seznámeni s novými hrozbami a nebezpečím,
se kterým se setkávají v běžném životě,
mimo jiné i v oblasti kyberprostoru. Na konkrétních případech budou ukázány hranice
mezi přestupky a trestnými činy, dopady na
jejich pachatele/oběti. Budou rozebrány důležité pojmy, jako je například nutná obrana, krajní nouze, náhrada škody a exekuce.

Nakonec bude dětem přiblížen zákon
o obětech trestných činů a předán přehled
důležitých organizací, které nabízejí odbornou pomoc obětem/pachatelům. A jelikož mezi dětmi koluje spousta mýtů a domněnek, bude jim vysvětleno na různých
příkladech, jak adekvátně reagovat v situacích v běžném životě. Každé probírané
téma bude srozumitelně vymezeno nejen
zákonnými normami, ale také kazuistikami, z nichž některé jsou dětem i mediálně
známé, a bude bohatě doplněno o možnosti předcházení rizikovému chování interaktivní a nenásilnou formou. Nedílnou
součásti bude také část věnovaná měkkým
cílům.

V poslední části prakticky seznámí lektoři a instruktoři posluchače s možnostmi
vhodného jednání v rizikových situacích,
kdy je ohrožen život, zdraví či majetek,
a umožní jim vyzkoušet si různé sebeobranné techniky a postupy. Účastníkům
bude samozřejmě poskytnut potřebný
prostor pro dotazy a sdílení jejich vlastních
zkušeností s danou problematikou.
Projekt je financován z prostředků Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy. Zájemci o besedy se můžou přihlásit na tel. čísle
+420 720 735 125.
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Jela trénovat řízení
do Vítkovic

Znáte svého okrskáře?

Nerespektováním dopravního značení zákaz vjezdu na sebe ve Vítkovicích 6. července pozdě večer upozornila řidička osobního
motorového vozidla. Hlídka městské policie
následně vozidlo předepsaným způsobem
zastavila. Čtyřiatřicetiletá řidička se na místě
přiznala, že řidičský průkaz nevlastní a dodala: „Zrovna dělám autoškolu, tak jsem vyjela
trénovat. Je mi to líto, beru vinu na sebe.“ Celá
událost byla strážníky oznámena správnímu
orgánu k projednání. Ilustrační foto: - pš -

Ostrava je rozdělena na přibližně 200
okrsků v rámci čtyř oblastí. Vítkovice jsou
společně s Hrabovou, Novou Bělou, Starou Bělou a Proskovicemi součástí oblasti
Ostrava‑Jih.
Rozčlenění na okrsky umožňuje strážníkům, kteří pomáhají obyvatelům řešit
jejich každodenní starosti a strasti týkající se občanského soužití, veřejného
pořádku či dopravních komplikací, zaměřit se na individuální problematiky
v jednotlivých ulicích. Snahou Městské
policie Ostrava je, aby každý občan města znal „svého strážníka“ a s důvěrou
se na něj obracel. Strážník‑okrskář své
pracovní povinnosti vykonává převážně ve svěřené lokalitě, čímž maximálně
prohlubuje své znalosti o problematice
„svého“ okrsku. Po osobních rozhovorech
s obyvateli řeší problémy v úzké spolupráci se zaměstnanci městského obvodu,
školských či zdravotnických zařízení,

Rozbíjeli
zaparkované vozidlo

Na základě oznámení, že skupina pěti
mladých mužů poškozuje zaparkované
motorové vozidlo, byla 7. července hlídka
městské policie vyslána do Vítkovic. Svědkové shodně uvedli, že tito muži do vozidla
kopali a bouchali pěstmi, čímž na několika
místech poškodili jeho karoserii. Na základě popisu osob provedli strážníci pátrání
po okolí, kde se jim uvedenou skupinku
podařilo nalézt. Celá událost, včetně pětice mužů ve věku 17 až 22 let, byla předána
k dalšímu šetření Policií ČR.

s představiteli firem a právnickými osobami a v neposlední řadě také s Policií
České republiky.
Kromě samotných strážníků‑okrskářů
jsou v jednotlivých oblastech zřízena
také kontaktní místa pro občany. Ti se
zde mohou obracet na strážníky s dotazy, náměty a žádostmi týkajícími se prevence kriminality a upevňování pořádku
a bezpečí ve městě. Kontaktní místa pro
občany jsou v jednotlivých městských
částech rozmístěna tak, aby měli občané
možnost vznést podněty na strážníky i ve
vzdálenějších lokalitách bez potřeby většího cestování.

Příměstský tábor se vydařil

Napadl strážníky
Dne 23. července si hlídka městské policie při výkonu služby všimla muže, který
ve Vítkovicích ležel na chodníku a krvácel
z horních končetin. V době, kdy se strážníci
věnovali zraněnému, přistoupil k nim jiný
muž, který se dotazoval, co zrovna dělají,
proč to dělají a jak budou nadále postupovat. Nakonec však nezůstal jen u slov –
muž zničehonic vstoupil do vozovky bezprostředně před projíždějící vozidlo, jehož
řidič jen těsně zabránil srážce. Následně
si agresor svlékl tričko a rozhodl se strážníka napadnout pěstmi. V tu chvíli musely
přijít na řadu donucovací prostředky, muž
nakonec skončil s pouty na rukou. Zraněného muže si odvedla domů jeho přítelkyně. Třiatřicetiletého útočníka naopak čeká
správní řízení, dopustil se totiž hned několika přestupků. Nejenže zjevně pod vlivem
návykové látky ohrožoval veřejný pořádek
na nástupišti veřejné dopravy, navíc neuposlechl výzvy úřední osoby při výkonu její
pravomoci a jako chodec při přecházení vozovky donutil řidiče přijíždějícího vozidla
k náhlé změně rychlosti jízdy.
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Na přelomu července a srpna se uskutečnil příměstský tábor pro děti, které navštěvují ZŠ Šalounova. Celý tento projekt finanční podporou zaštítilo statutární město
Ostrava. Městská policie Ostrava poté zrealizovala příměstský tábor pro děti, které
žijí v okolí sociálně vyloučené lokality ve
Vítkovicích. Základní škola Šalounova zapůjčila pro realizaci prostory.
Cílem tohoto projektu je pracovat s dětmi, které žijí v prostředí, kde se vyskytuje
zvýšené procento kriminality, a také se zde
objevují nevhodné vzorce chování. Ač se
příměstského tábora mohlo účastnit pouze
dvacet dětí, před realizací tábora proběhly
edukační aktivity s dětmi ze základní školy.
Na základě nabytých zkušeností se v následujících měsících se žáky ze Základní školy
Šalounova uskuteční další edukační aktivity
zaměřené na konkrétní problematiku, se
kterou se setkávají. Dětem bude dále nabíd-

nuta možnost trávit volný čas aktivitami,
které městská policie plánuje ve Vítkovicích
realizovat během školního roku (viz článek
na titulní straně zpravodaje). Budou zaměřeny nejen na vzdělávání a zvyšování vědomostí v oblastech kriminality, právního vědomí atd., ale zaměří se i na zábavu a hry.
Do projektu s názvem Prevencí k bezpečí, díky němuž se zájemci dozvědí také
mnoho důležitých informací o nebezpečí kybernetického prostředí, budou taktéž
zapojeny děti v prvním čtvrtletí nadcházejícího školního roku.
Všechny tyto aktivity jsou velmi důležité. Práce Městské policie Ostrava s dětmi
a mladistvými utváří obraz strážníka – pomocníka a morálního vzoru. Policejní práce není o represi, ale právě o prevenci, se
kterou je důležité začínat v útlém dětském
věku, kdy se teprve utvářejí hodnoty a děti
začínají přebírat naučené vzorce chování.

www.vitkovice.ostrava.cz
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Svět techniky v Dolních Vítkovicích – místo,
kde děti ani netuší, že se učí něco nového
Svět techniky – Science and Technology Centre v Dolních
Vítkovicích se skládá
ze dvou objektů, a to
z Malého světa techniky U6 a Velkého světa
techniky. Jedním z těch, kteří v roce 2012
stáli u naprostého počátku tohoto světově unikátního projektu, je ředitel Světa
techniky Jakub Švrček.
Kdy jste se s myšlenkou Světa techniky
setkal poprvé?
Seznámil mě s ní Petr Koudela, výkonný ředitel Dolních Vítkovic. Svého času
jsme se často potkávali a řešili téma evropských dotací. Když mi jednoho dne
představil nápad vybudovat Svět techniky,
hned mě to nadchlo. A když se mě vzápětí
zeptal, zda bych se tomuto projektu nechtěl věnovat, neváhal jsem ani vteřinu,
byť to pro mě byla cesta neprošlapaná, neobjevená. Ale rozhodnutí to bylo bezesporu šťastné jak z hlediska mého profesního
života, tak z hlediska osobního obohacení. Měl jsem příležitost být u zrodu Světa
techniky od samého počátku. Nebylo to
o tom, že bych přišel do hotového postaveného objektu, který má vše již nastaveno, a já bych jako provozní ředitel řešil
jen operativu. Svět techniky je jako moje
vlastní dítě, jež jsem si musel vypiplat úplně od plenek. Moje spolupráce s Dolními
Vítkovicemi se tedy datuje od přelomu
roku 2010 a 2011.
Kde čerpáte inspiraci pro stále nové
a nové expozice a aktivity?
Obrovskou výhodou je, že podobná centra existují v České republice hned čtyři –
kromě Ostravy také v Brně, Liberci a v Plzni –, a po Evropě jich jsou desítky. Většina
z těchto center je členem velké evropské organizace ECSITE, která minimálně jednou
ročně pořádá velkou celoevropskou konferenci, na níž máme možnost se se všemi
partnery a odborníky potkat. Osobní setkání je pro výměnu nápadů a námětů klíčové,
protože, troufám si říci, již bylo vymyšleno
úplně vše. Není třeba vynalézat takzvaně
kolo, ale stačí najít kolegu, kterému se to
už podařilo, a jen si to kolo půjčit a naučit
se na něm jezdit.
Vy už jste ale v pozici, kdy si to pomyslné kolo půjčují ti ostatní od vás…
Stát se těmi, kteří pozitivní know‑how
mohou šířit dál, byl náš dlouhodobý cíl.
Dnes mám pocit, že už opravdu můžeme
být označeni za odborníky v našem oboru. Víme, jak vytvořit skutečně kvalitní ex-

pozici tak, aby byla interaktivní, zábavná
a hlavně poučná a zároveň bezpečná, což
je také nesmírně důležité. Hraj si, bav se.
A to, že se podvědomě i učíš, je přidaná
hodnota – to je celý klíč k dobré, úspěšné
expozici.
Ostatní centra často inspirujeme naším
„softwarem“, tedy doprovodnými aktivitami a výukovými programy. Děti se snažíme
zábavnou, interaktivní formou učit nejenom matematiku, fyziku, biologii či chemii,
ale třeba také robotiku a nanotechnologii,
otevíráme téma finanční gramotnosti i řemeslných dovedností… A vždy se také snažíme o to, aby z návštěvy expozice profitoval i pedagogický doprovod. Chceme učitele
různými aktivitami inspirovat k zatraktivnění vlastní výuky – vyloženě stojíme o to,
aby si z našeho programu odnesli něco, co
je zaujalo, a následně to aplikovali ve svých
vlastních hodinách.
Takže dveře Světa techniky jsou školám všech stupňů otevřeny.
Spolupráci s výchovně‑vzdělávacími zařízeními jsme maximálně nakloněni. Troufám si říci, že v naší databázi jsou všechny
mateřské, základní i střední školy z celého
kraje. Cestu k nám si ale učitelé musejí najít
sami. Je čistě na nich, aby se rozhodli, zda
spolupráci s námi navázat. Ale stačí, když
dorazí poprvé. Ve většině případů se pak
s nadšením vracejí. Spokojenost návštěv-

níků je pro nás ta nejlepší reklama – tu nenahradí žádný billboard nebo spot v rádiu.
Mou původní ambicí bylo přesvědčovat rodiče, aby k nám neváhali své ratolesti vzít.
Po několika letech jsem ale pochopil, že to
musíme dělat obráceně – daleko snazší je
nadchnout děti při školní návštěvě a ty pak
doma běží za rodiči, aby se k nám mohly
opět podívat s nimi.
Text: - gul - Foto: archiv DOV
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Kurz pro hospicové
dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do
Hospice sv. Lukáše. Smyslem práce hospicového dobrovolníka je poskytování pomoci lidem v závěru života, doprovázení
nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolníky odborně připravujeme, rozsah
školení je 35 hodin teorie, 20 hodin praxe
a 3 hodiny supervize. Po dokončení kurzu obdrží účastník certifikát o jeho absolvování. Kurz začíná 26. září od 16 hodin.
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické
hospicové centrum, Charvátská 785/8,
Ostrava‑Výškovice (budova Hospice sv. Lukáše), Beata Sikorova, telefon: 599 508 505,
731 625 768, e‑mail: hospicove.centrum@
ostrava.charita.cz.

Jak pečovat
o nemocného doma
Charita Ostrava nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí.
Na setkání se dozvíte, jak zvládnout péči
o člověka se sníženou pohyblivostí. Kurz
probíhá jednou měsíčně, nejbližší termín
je 19. září od 14 do 17 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava
‑Výškovice. Na školení se přihlaste předem
u Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil:
731 534 002 nebo e‑mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.

Vernisáž
v charitní galerii G
Vernisáž s názvem Malování je naše radost autorek Ivy Matějáskové, Věry Křížové
a Marie Gavlovské se 10. září od 17 hodin
uskuteční v charitní galerii G v Charitním
středisku Gabriel – komunitním centru pro
seniory v Ostravě‑Zábřehu. Výstava bude
veřejnosti přístupná každý všední den od
8 do 16 hodin do 12. listopadu.

Samaritán
Open Ostrava 2019
Samaritán Open Ostrava 2019 je turnaj
v malé kopané pro týmy složené z uživatelů
a zaměstnanců azylových domů pro muže
bez domova. Přijďte podpořit jejich sportovní výkony 25. září od 9 hodin v areálu
Don Bosco. Vstup zdarma.

Charita Ostrava hledá
lékaře a zdravotní sestry
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici
sv. Lukáše a mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned
nebo podle dohody.
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Oční centrum AGEL a Domov
Magnolie zahájily spolupráci

V prostorách útulného a pohostinného
Domova Magnolie se v červnu uskutečnila první společná akce s Očním centrem

AGEL. Zaměřila se na preventivní vyšetření zraku zaměstnanců Domova Magnolie
i jeho klientů, kdy byl všem zájemcům změřen nitrooční tlak jako ukazatel rizika zeleného zákalu a také dioptrie. Po celý den se
zaměstnanci Očního centra AGEL věnovali
klientům, kteří velmi ocenili možnost preventivního vyšetření zdarma a navíc přímo
na místě. Velice oceňuji vstřícnost a přístup
zaměstnankyň Domova Magnolie, které trpělivě pomáhaly zvládnout vyšetření zraku
i méně mobilním klientkám.
Věřím, že na nově vzniklou spolupráci
navážeme. Vřele děkuji všem zaměstnancům Domova Magnolie, kteří se o nás během celého dne skvěle starali. Hlavní dík
patří paní ředitelce Andree Gibejové.
Eliška Brunclíková,
obchodní manažerka Očního centra AGEL

Jízdu linkovými autobusy
zpříjemní „smart vychytávky“
Chytřejší ODISka, úhrada jízdného platební kartou i v příměstských autobusech,
elektronické informační panely a další
„smart vychytávky“ ve veřejné autobusové
dopravě. Cílem těchto aktivit je, aby veřejnými ekologickými dopravními prostředky
jezdilo více cestujících.
Projekt využívající k odbavení cestujících v prostředcích veřejné dopravy bankovní karty a dynamického výpočtu nejvýhodnější ceny jízdného podle počtu a délky
uskutečněných jízd s garancí maximální
ceny je po Londýnu druhou implementací
na světě.
V průběhu roku bude zásadním způ-

sobem rozšířena možnost platit jízdné ve
veřejné dopravě bezkontaktními platebními kartami, případně mobilními telefony.
Rozšíří se možnosti využívání existující dopravní karty ODISky i pro jiné než dopravní účely. Postupně se rozšíří systém úhrady jízdného prostřednictvím platebních
karet se zastropováním denního jízdného.
Součástí připravovaného upgradu bude
i možnost pořídit si jízdenku ve formě QR
kódu. ODISka nové generace umožní navíc
nové funkce, a to využití např. ve školství
(identifikace žáka, resp. studenta v rámci
školních služeb) nebo u dopravců mimo
území ODIS.

Návštěvnost kraje roste
Moravskoslezský kraj přitahoval pozornost turistů i ve druhém čtvrtletí
roku. Celkový počet návštěvníků meziročně vzrostl o více než 5 procent. Podle
Českého statistického úřadu v druhém
čtvrtletí do regionu přicestovalo 263 134
návštěvníků, kteří se ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních.
Od dubna do června se návštěvnost zvýšila rapidně, oproti stejnému období roku
2018 o celých 5,42 procenta, tedy o 13 529
hostů více. Významně se zvýšil počet domácích hostů, kterých se v kraji ubytovalo celkem 204 920, tedy o 6,7 procenta více oproti
stejnému období minulého roku. Meziroční
nárůst byl zaznamenán také u zahraničních turistů, kterých přijelo o 1,3 procenta více (šlo o navýšení z 57 477 na 58 214

hostů). Přibylo i nocí, které turisté strávili
v hromadných ubytovacích zařízeních. Od
dubna do června to bylo 688 182 přenocování, tedy o 5 procent více než v loňském
druhém kvartálu. Průměrně návštěvníci
v kraji zůstali 2,6 noci.
Foto: -pš-
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Vítkovická nemocnice chystá na podzim
několik akcí pro veřejnost
ření konečníku, objednat se na vyšetření
tlustého střeva či individuálně konzultovat
s lékařem váš problém.
Den urologické prevence – 12. listopadu
Nejen v rámci projektu Movember se
v prostorách Vítkovické nemocnice uskuteční Den urologické prevence, opět ve
spolupráci s Nadačním fondem Pavla Novotného. Muži od 50 let si mohou nechat
zdarma vyšetřit prostatu, v případě pozitivní rodinné anamnézy již od 40 let. Bez
rozdílu věku pak bude nabídnuto vyšetření varlat, ledvin a močového měchýře.
Ženy mohou zdarma absolvovat vyšetření
ledvin a močového měchýře bez rozdílu
věku.
Vítkovická nemocnice, člen skupiny
AGEL, dělá pro vaše zdraví maximum už
166 let. Poskytuje základní i vysoce odbornou péči a zaujímá významné místo
mezi zdravotnickými zařízeními nejen
v Moravskoslezském kraji.
Kromě běžných výkonů a péče chystají
lékaři a sestry této nemocnice pro širokou
veřejnost během roku několik převážně preventivních akcí. O těch nejbližších
z nich se dozvíte právě teď. Pokud vás některá z akcí zaujme, podrobnější informace
najdete vždy na webových stránkách nemocnice (nemocnicevitkovice.agel.cz) nebo
na oficiálním facebookovém profilu.
Den otevřených dveří porodnice –
18. září
Příjmová ambulance, porodní sál, oddělení šestinedělí, laktační poradna a další
prostory se ve středu 18. září otevřou široké veřejnosti. Návštěvníci se budou moci
podívat i na nově zrekonstruované nadstandardní pokoje na oddělení šestinedělí.
„V rámci dne otevřených dveří chceme
budoucím maminkám i tatínkům ukázat
prostory porodnice a představit zde nabízené služby, které zaručují maminkám
a jejím ratolestem vysokou kvalitu péče.
Nejedná se pouze o porod samotný, ale
i o starostlivost a služby před i po něm,“
říká primářka gynekologicko‑porodnického
oddělení Ivana Lukáčová.
Během celého odpoledne budou k dispozici lékaři, sestry i porodní asistentky,
kterých se můžete zeptat na cokoli, co vás
zajímá. Uskuteční se také řada přednášek
určených nejen budoucím maminkám, ale
i těm, kteří již miminko mají.
Podrobný program najdete na facebookovém profilu Vítkovické nemocnice
či webových stránkách.

Den prevence cévní mozkové příhody – 24. října
Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou smrti v České republice
a je nejčastější příčinou trvalých zdravotních následků včetně invalidity. Postihuje
nejen seniory, ale stále častěji i osoby středního věku a mladé. Na vyšetření je potřeba
se zaregistrovat dopředu a je pro všechny
zájemce zdarma.
Den prevence onemocnění tlustého
střeva a konečníku – 10. října
Ve spolupráci s Nadačním fondem Pavla
Novotného proběhne i v letošním roce den
prevence onemocnění tlustého střeva a konečníku. Zdarma můžete absolvovat vyšet-

Kurz sanitáře
Pokud vás láká práce ve zdravotnictví,
ale nemáte dostatečné vzdělání, jedna
z možností je absolvovat kurz sanitáře.
Jeden takový se chystá od října tohoto
roku v AGEL Střední zdravotnické škole
v Ostravě‑Koblově.
Absolvováním kurzu získá absolvent
odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře. Termín pro zaslání přihlášek
je do 20. září 2019 a více informací se
dozvíte na webových stránkách ostrava.szs.agel.cz.
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Sportovní víceúčelové hřiště pro veřejnost
Hřiště v ulici Halasově přednostně slouží školní tělovýchově
v době vyučování, během provozu školní družiny a pro pořádání akcí SPŠ, ZŠ a MŠ ve Vítkovicích. Doba využití během
školního roku: od 8 do 16 hodin v pracovní dny.
Doba využití pro veřejnost:
Pondělí až pátek od 16 do 20 hodin
Sobota od 9 do 20 hodin
Neděle od 9 do 20 hodin
Svátky a doba školních prázdnin od 9 do 20 hodin

Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena podle světelných a klimatických podmínek. Rezervace pro
skupiny je možná u správce hřiště, a to buď na konkrétní den,
nebo na konkrétní hodinu(y):
• Při rezervaci na konkrétní den je objednatel povinen uvést
správci hřiště název hrací plochy (ČERVENÁ, ZELENÁ), jméno,
příjmení, telefonický kontakt a uhradit stanovenou sazbu za pronájem hřiště. Výše sazby za celodenní pronájem hřiště je 500
korun.
• Při rezervaci na konkrétní hodinu(y) je objednatel povinen
uvést správci hřiště název hrací plochy (ČERVENÁ, ZELENÁ), jméno, příjmení, telefonický kontakt a uhradit stanovenou sazbu za
pronájem hřiště. Výše hodinové sazby za pronájem hřiště je 100
korun.
Od shora uvedených sazeb je osvobozeno statutární město Ostrava (včetně městských obvodů) a příspěvkové organizace statutárního města Ostravy (včetně městských obvodů).
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele provoz hřiště omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou.
S případným rozhodnutím o omezení (včetně rezervací hřiště)
musí správce hřiště neprodleně informovat objednatele a dále
informaci zveřejnit vyvěšením u vstupu na hřiště.

Letní provozní řád
Sportovní víceúčelové hřiště v ulici
Halasově (dále jen „hřiště“) je určeno především na volejbal, tenis/nohejbal, streetball a malou kopanou/
házenou.
1. Hřiště je sportovištěm pro sportovní
vyžití žáků SPŠ, ZŠ a MŠ Mob Vítkovice,
rekreační vyžití občanů a sportovních oddílů obce. Hřiště se skládá ze dvou hracích
ploch.
• Hrací plocha ČERVENÁ (VOLEJBAL, TENIS/NOHEJBAL, 2× STREETBALL)
• Hrací plocha ZELENÁ (TENIS, MALÁ
KOPANÁ/HÁZENÁ).
2. Přednost při využívání hřiště má školní
výuka, zájmové kroužky a akce pořádané
školou.
3. Provozovatelem hřiště je městský
obvod Vítkovice, který odpovídá za
kompletní správu hřiště, jeho údržbu
a provoz.
4. Povinností každého uživatele hřiště je
řídit se provozním řádem, pokyny dozírajících osob (učitel, trenér a správce) a dobrými mravy. Uživatel nesmí úmyslně ničit,
znehodnocovat vybavení hřiště, nebo jakkoliv je znečišťovat.
5. Na hřiště mají přístup pouze osoby se
souhlasem správce, v případě žáků SPŠ, ZŠ
a MŠ ve Vítkovicích pouze za doprovodu
učitele nebo trenéra. Na hřišti je položen
umělý povrch, proto je zde přístup pouze
ve sportovní obuvi.
6. V celém areálu hřiště je zakázáno:
• vjezd motorovým i jiným vozidlům
(výjimku tvoří vozíky zdravotně po-
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stižených osob a vozidla zvláštního
určení)
• poškozovat vybavení hřiště, znečišťovat
prostor odpadky, sprejerskými nápisy
• vstupovat se psy a jinými zvířaty
• používat herní zařízení k jiným účelům
a jiným způsobem, než ke kterým jsou
určena
• nocovat, tábořit a rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, odhazovat hořící
nebo doutnající předměty
• kouřit, konzumovat alkoholické nápoje
a užívat jakékoliv omamné látky
• poškozovat vybavení a veřejnou zeleň
(stromy, keře, trávníky…)
• užívat herní zařízení v případě, že je
zřetelně vidět jeho poškození, nebo je
‑li na zařízení závada viditelně označena
• jezdit na kole, stanovat, nocovat
7. Míče pro jednotlivé určené sportovní
aktivity a další sportovní vybavení (sloupky a sítě) je možno si zapůjčit u správce
hřiště. Výše vratné kauce za zápůjčku
jednoho ks míče činí 500 korun k rukám
správce hřiště.
8. Závady zjištěné na sportovištích a sportovním nářadí je nutné ihned hlásit správci hřiště.
9. Poškození hřiště nebo poškození nářadí bude hradit uživatel v plné výši.
10. Uživatelé vstupují do areálu hřiště na
vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody
a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností nebo nedodržováním

provozního řádu, nenese odpovědnost za
ztrátu odložených věcí.
11. Na hřiště je zákaz vstupu osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo
návykových látek a které by mohly svým
jednáním narušit pořádek, bezpečnost
a čistotu areálu.
12. Při odchodu ze hřiště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu a uklidit
odpadky do koše.
13. Porušování uvedených pravidel
může být důvodem k vykázání z areálu
hřiště.
14. Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržení tohoto provozního řádu může mít za následek odepření dalšího užívání konkrétní osobě nebo
skupině osob.
15. V době uzavření areálu hřiště je vstup
přísně zakázán.
16. Porušení tohoto řádu může být postihováno pokutou podle obecních předpisů.
17. Letní provozní řád hřiště je stanoven
od 1. května do 30. září. Zimní provozní řád hřiště je stanoven od 1. října do
30. dubna.
18. Provozní řád nabyl účinnosti 3. července 2019.
Telefonní číslo na správce hřiště:
+420 601 297 953
Vlastník a provozovatel hřiště:
Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice
Mírové nám. 1, 703 79 Ostrava‑Vítkovice
Tel.: 599 453 111

www.vitkovice.ostrava.cz
VÍTKOVICKÁ KNIHOVNA
Knihovna města Ostravy, Vítkovice, Kutuzovova 14

Září mezi knihami
DOSPĚLÝM
Romské září

 aneční festival s výstavou Řemesla našich předků pořádaný
T
Miroslavem Červeňákem pod záštitou města Ostravy.
Pátek 6. září od 15 do 17 hodin.
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Čtenářský klub pro děti a mládež
Od září 2019 v knihovně připravujeme Čtenářský klub pro děti
a mládež. Náplní bude individuální čtení knih dle vlastního výběru, sdílení příběhů, povídání o hlavních hrdinech, zamýšlení se,
do jaké míry zažíváme příběhy z knih v běžném životě, vytvoříme
si pomůcky pro čtení, zahrajeme si jednoduché hry, obohatíme si
slovní zásobu a vychutnáme si šálek čaje, který k pohodovému
odpoledni neodmyslitelně patří. Všichni jste vítáni.

Čtenářský klub pro dospělé

Ostravské kontrasty
 ýstava fotografií, jejichž autorem je Stanislav Drozd. Vernisáž
V
výstavy se uskuteční ve čtvrtek 12. září od 16 hodin.
12. září až 31. října během půjčování.

Čtenářský klub pro dospělé
 ipy na dobré knihy a pravidelné posezení nad šálkem čaje či
T
kávy ve společnosti pana knihovníka.
Čtvrtek 12. září od 10 do 14 hodin.

Zaniklý svět
 ýstava dobových fotografií ze života Romů a Sintů v době před
V
jejich uvězněním v koncentračních táborech, ve spolupráci s Výborem pro odškodnění romského holokaustu v České republice.
16. až 20. září během půjčování
V úterý 17. září se od 16 hodin uskuteční přednáška Romové
včera a dnes s diskusí, moderovaná Čeňkem Růžičkou.

DĚTEM
BOOKovka: Obrázkové čtení
Od Garfielda po Bárta a ještě dál, zábavné odpoledne s komiksy.
Úterý 3. září od 14 do 15 hodin.

Čtenářský klub pro děti

Chcete si popovídat o knihách, které máte rádi?
Chcete se dozvědět o knihách, které byste mohli mít rádi?
Chcete strávit příjemné chvilky v knihovně?
Je tady pro vás!

ČTENÁŘSKÝ KLUB
Příjemné posezení nad knihou a šálkem dobrého nápoje (kávy
či čaje), které se poprvé uskuteční 12. září 2019, poté vždy každý první čtvrtek. Můžete si vybrat, zda dorazíte v 10 hodin nebo
ve 14 hodin. Setkáme se v galerii Knihovny města Ostravy, pobočky Vítkovice.
Váš knihovník Jakub

Přijďte si zajistit své místečko v novém klubu čtenářů.
Pondělí 9. září od 13.30 do 15 hodin.

BOOKovka: Zlatá osmdesátá
1989 – Bo samet!!! Povídání o životě tehdy a teď.
Projekt 1989 – Bo samet!!! Finančně podpořilo statutární město Ostrava.

Úterý 10. září od 14 do 15 hodin.

BOOKovka: Kouzelná tužka
Hravé čtení s elektronickou Albi tužkou.
Úterý 24. září od 14 do 15 hodin.

Sovičky: Choď s námi
 alší setkání klubu pro děti a jejich rodiče se sportovní a doD
pravní tematikou.
Pátek 27. září od 10 do 11 hodin.
Evropský týden mobility 2019

Čí je to stopa
Hledání stop a jejich určování na pracovním listu.
16. až 20. září během půjčování.

Okolo na kole
Kvízy s dopravní tematikou a jízda zručnosti.
16. až 20. září během půjčování.

BOOKovka: Dej si říct
Beseda s policisty.
Pondělí 16. září od 14 do 15 hodin.

13

září 2019

facebook.com/mob.vitkovice

OSTRAVA ŽIJE!!!

Divadlo Mír, Halasova 19, 703 00 Ostrava‑Vítkovice,
www.divadlomir.cz, www.facebook.com/divadlomir

Hornické slavnosti
Bavte se na Hornických slavnostech,
které se budou ve dnech 7. a 8. září konat ve Skalka Family Parku. Součástí programu jsou například Dechový orchestr
Kopřivnice, kouzelník pro děti, Veras
Band revival s písničkami Věry Špinarové, Katapult revival, HORNÍKování s VŠB,
Zdeněk Izer, popová houslistka Lucie
Klasek, František Nedvěd a také Upír
Krejčí.

Zdraví & Duše
Základem akce, která se uskuteční 27.
až 29. září od 10 hodin na Černé louce,
je propojení feng‑shui, alternativní medicíny, zdravého životního stylu a esoteriky. Jde o tři dny nabité programem, ve
kterém každoročně vystupuje celá řada
uznávaných osobností. Hlavní myšlenkou
je uspokojit všechny, kteří dbají o své
zdraví, chtějí se dozvědět něco o sobě
a rozvoji své osobnosti, načerpat nové
poznatky z oblasti zdravé výživy a společenské odpovědnosti, nebo nahlédnout
do sfér mimo každodenní realitu. Během
tří dnů se představí více než 100 vystavovatelů z České republiky i zahraničí
a uskuteční se více než 60 přednášek
a workshopů.

9. září
10. září
15. září
19. září
21. září
22. září
23. září
25. září

Tři Tygři: V trysku staletí,
premiéra
Tři Tygři: V trysku staletí,
1. repríza
Herci jsou unavení, pronájem
Lakomec
Dva úplně nazí muži
Jak důležité je mít Filipa
Dva úplně nazí muži
Lakomec
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 okud není označeno jinak,
P
začátky představení v 19 hodin.

Začátek třetí sezony
Divadla Mír se blíží!
Herci a s nimi i celé Divadlo Mír se
probouzí z letního spánku. I když o žádném spánku či pasivním odpočinku se
vlastně nedalo moc mluvit. Několik herců, které znáte i z našeho divadla, jste
mohli během léta vidět například na
Letních Shakespearovských slavnostech,
takže o žádném letním lelkování tady ur-

čitě nemůže být řeč. Totéž se týká i celého divadla, ve kterém se o prázdninách
uskutečnila velká rekonstrukce hlediště,
při které byla upravena elevace hlediště,
zvýšen strop a sedadla tak, aby i lidé ze
zadních řad viděli na jeviště co možná
nejlépe. Takže práce bylo doslova až nad
hlavu.

Září v Divadle Mír

Divadlo
bratří Formanů
Mezinárodní loutkářský festival SPEC
TACULO INTERESSE uvede na Černé
louce ve dnech 29. září až 4. října nejnovější putovní inscenaci Divadla bratří
Formanů.
Začíná dvacáté století a v magické Praze
žije své sny kouzelník a iluzionista, majitel
laciného kabaretu. Je posedlý technickými zázraky své doby: filmem, fotografií
i chraplavým zvukem fonografu. Nejraději se však ve svých představách prohání
po arizonských pláních, popíjí v saloonu
s ošlehanými pistolníky a v náručí svírá
nespoutané krásky. Alespoň takový obraz o Divokém západě v něm, naivním
Evropanovi, zanechaly němé kovbojky
a zažloutlé fotografie vyprávějící o daleké
zemi. A protože jeho život je neustálým balancováním mezi iluzí a skutečností, není
pro něho těžké vydat se na cestu do vy
sněného světa…
Díky řadě technologických triků se
představení pohybuje na pomezí divadla
a filmu. Čerpá z poetiky němých filmů, grotesky, starých černobílých fotografií i komiksu. Divadlo bratří Formanů staví na
místě konání, jak už bývá jejich zvykem,
speciální divadelní stan – tentokrát v podobě velké dřevěné boudy.

26. září Ráno po tom
28. září Kdo je pan Schmitt?
12. října Manželský čtyřúhelník,
pronájem
16. října Seznamka/Zoznamka aneb
Proč ještě nemám svého
Milana?, pronájem

Září odstartujeme trochu netradičně zcela
novým formátem naší komediální show Tři
Tygři: V trysku staletí, kterou můžete vidět
hned ve dvou termínech, a to 9. a 10. září.
Obě představení mají navíc benefiční rozměr, jelikož celý jejich výtěžek půjde právě
na již zmíněnou rekonstrukci hlediště.
Určitě byste si neměli nechat ujít nejnovější klasickou komedii Divadla Mír Lakomec v titulní roli s Vladimírem Polákem
a s dalšími skvělými ostravskými herci.
Po dlouhých sedmi měsících se na jeviště
Divadla Mír vrací další skvělá klasická komedie proslulého dramatika Oscara Wilda
Jak důležité je mít Filipa, ve které se představí plejáda oblíbených herců z několika
divadel z celé republiky. Těšit se tak můžete
na charismatického Igora Orozoviče z pražského Národního divadla, Andreu Mohylovou z plzeňského Divadla J. K. Tyla, Petru
Lorencovou, která od nové sezony přechází
do brněnského Národního divadla, a v ne-

poslední řadě zástup herců z Národního
divadla moravskoslezského v čele s Vladimírem Polákem a Veronikou Forejtovou.
Milovníkům bláznivého a tak trochu
lechtivého humoru doporučujeme komedii Ráno po tom, ve které uvidíte v hlavní
roli Toma našeho principála Alberta Čubu,
kterak se souhrou bizarních okolností dostane do jedné naprosto šílené rodiny. Co
všechno náš hrdina vydrží pro lásku (nebo
pro sex?), se dozvíte 26. září.
Ani v zářijovém programu samozřejmě
nemůžou chybět dva velké mírové bestsellery současného dramatika Sébastiena
Thiéryho Dva úplně nazí muži a Kdo je pan
Schmitt?.
Jak vidíte, start třetí mírové sezony s novým hledištěm bude stát opravdu za to!
Kompletní program včetně vstupenek naleznete na webu www.divadlomir.cz. Celý
tým Divadla Mír se již velice těší na vaši
návštěvu!
Text a foto: Jan Lipovský

www.vitkovice.ostrava.cz
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100 let v kostce – fotbalová historie Vítkovic

Pokračování ze srpnového vydání zpravodaje
Dočkali jsme se až v roce 1981. Hokejisté
tehdy získali zatím poslední titul a fotbalisté vedení Jiřím Dunajem se vrátili tam,
kam patří. Nejzajímavějším zápasem opět
prvoligové sezony bylo další derby s Baníkem. Na domácím hřišti jsme sice už prohrávali 0:2, nakonec však zvítězili 3:2. O pět
let později přišel pro vítkovický klub rok
snů. V sezoně 1985/86 se Vítkovice poprvé
a dosud naposledy staly mistry Československa. Poprvé se Vítkovice dostaly do čela
v osmém kole a od té doby už první příčku
nepustily. Už tři kola před koncem po domácí výhře nad Trnavou 4:0 slavily titul. Po
pěti letech se Ostrava znovu dočkala, tentokrát zásluhou Vítkovic. A kdo tedy byli ti
slavní vítkovičtí fotbalisté? V brance chytal Zápalka, dvojku mu dělal Průša. V poli
pak nastoupili Kušnír, Škarecký, Lišaník,
Vlk, Dostál, Keler, Králík, Houška, Šourek,
Kovačík, Běleš, Havránek, Svatonský, Bartl,
Malchárek, Šišma, Lorenc, Gajger. Vedoucí
mužstva byl nestor Vítkovic Ladislav Imiolo, trenérem pak Ivan Kopecký, jeho asi
stentem Oldřich Sedláček.
Vítkovice se neztratily
ani v evropských pohárech. V PMEZ porazily Paris Saint Germain a nad
jejich síly bylo až FC Porto.
Spanilá jízda pokračovala o rok později v Poháru
UEFA, který Vítkovice vybojovaly jakožto československý vícemistr. Na kopačkách Vítkovic postupně
pohořeli AIK Stockholm,
Dundee United a Vittoria
Guimaraes. Spanilá jízda
skončila až ve čtvrtfinále,
kdy nad síly vítkovického
celku byl Espanyol Barcelona. Venku Vítkovice prohrály 0:2, odveta skončila
bez branek.

V lize už to ale tak slavné nebylo, osmé
místo předznamenávalo postupný pokles.
Od těch chvil se totiž Vítkovice povětšinou
potácely spíše v dolních patrech prvoligové
tabulky. Mužstvo prošlo výprodejem, a navíc jej postihla ekonomická krize. Výsledkem byl pád do druhé ligy v sezoně 1993/94
a následná nešťastná fúze s Karvinou. Kvůli
ní se Vítkovice dostaly až do MSFL, ze které
ale naštěstí hned za rok postoupily zpět do
druhé nejvyšší soutěže. Největšího úspěchu
ve 2. lize dosáhly Vítkovice v sezoně 2002/03,
kdy skončily na čtvrtém místě tabulky a existovala i reálná šance na dodatečný postup
do nejvyšší soutěže. Ligová komise však nakonec udělila prvoligovou licenci týmu FK
Chmel Blšany i na další ročník, a tak z případného postupu Vítkovic sešlo. Ve druhé
lize působili Vítkovičtí nepřetržitě od sezony
1996/97 až do sezony 2009/10, kdy následoval sestup do MSFL. Podzimní část sezony
2010/11 sice zakončili na pátém místě tabulky, ale klub zmítající se v ekonomických
problémech skončil v insolvenčním řízení
a fakticky zanikl. I přes veškerou snahu vedení a fanoušků nebylo možné ročník dohrát

a klub po podzimní části odMFK
VÍTKOVICE
stoupil z MSFL.
V červenci však vzniká
občanské sdružení FC Vítkovice 1919 a nově vytvořený tým mužů pod stejným
názvem nastupuje v ostravské městské soutěži. Klub financovaný hráči
a fanoušky skončí v desetičlenném pelotonu
na sedmém místě. Před následující sezonou
pak dochází k fúzi klubů Fotbal Poruba 2011
a FC Vítkovice 1919 a vzniká nový subjekt –
MFK Vítkovice. Ten se rychle prožene Krajským přeborem, Divizí E a MSFL zpět do
druhé nejvyšší soutěže, ačkoliv třikrát za
sebou skončí na stříbrné pozici. V premiérové sezoně 2016/2017 po katastrofálním
podzimu předvádějí Vítkovičtí neuvěřitelný
jarní obrat a slaví záchranu, napřesrok se
bohužel situace opakuje a modro-bílé v lize
udrží jen administrativní odstoupení Olympie Praha. V létě tým přebírá Jiří Balcárek
a pod jeho vedením Vítkovice dosahují nejlepšího umístění za posledních 15 let.

Martin Hruzík,
Městský fotbalový klub Vítkovice
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Úspěšná reprezentace na mistrovství světa juniorů
Ve dnech 12. až 18. srpna probíhalo v estonském Tallinnu mistrovství světa juniorů
v zápase. Ve volném stylu Českou republiku
zastupovali tři volnostylaři z TJ Sokol Vítkovice. I když se v silné konkurenci nedostali
až do bojů o medaile, určitě na mistrovství
zanechali dobrý dojem. Nejvíce se dařilo
Vojtěchu Piskořovi, který ve váze do 85 kg
obsadil z 26 zápasníků 10. místo. Vojta
v prvním kole porazil 12:2 zápasníka z Izraele a ve druhém kole prohrál s mistrem
Evropy – zápasníkem z Gruzie. Ve váze do
92 kg porazil v prvním kole Matouš Vondál zápasníka z Kazachstánu 2:0, ve druhém kole prohrál s mongolským zápasníkem těsně 2:6 na body a obsadil tak mezi

21 zápasníky 11. místo. Na 16. místě z 26
zápasníků se umístil David Kopřiva, který
zápasil ve váze do 61 kg. David v prvním
kole prohrál po vyrovnaném boji se zápasníkem z Číny.
Vzhledem k tomu, že všichni tři mají vynikající tréninkovou morálku a chuť pořád
se zlepšovat a prosadit se na mezinárodní
žíněnce, jsou příslibem do budoucna nejen pro vítkovický, ale i český zápas. David
s Vojtou mohou republiku v příštím roce
reprezentovat ještě mezi juniory a Matouš
se přesune do kategorie mužů do 23 let. Teď
čeká kluky zasloužený odpočinek, protože
se na mistrovství světa celé léto zodpovědně připravovali. V některých dnech tré-

Bikesharingu se v Ostravě daří
Velké oblibě se v Ostravě těší služba
sdílení jízdních kol, tzv. bikesharing. Za
první tři měsíce letošního provozu si lidé
sdílené kolo společnosti Nextbike, která
je poskytovatelem služby, půjčili téměř

156tisíckrát, to znamená přibližně 1 620
výpůjček denně. Aktuálně je ve službě registrováno 26 939 uživatelů. Ti stanoviště
sdílených jízdních kol naleznou i ve Vítkovicích.

novali i dvoufázově, což je v létě opravdu
náročné. 
Roman Piskoř
TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
www.zapas‑vitkovice.cz

Komentované
procházky –
Židovská Ostrava
Vydejte se po stopách ostravských Židů,
kteří formovali vývoj města v 19. a 20.
století. Procházky organizované Knihovnou města Ostravy se konají 29. září
v 10 a ve 14 hodin. Sraz před knihovnou
u Sýkorova mostu 15 minut před začátkem procházky. Délka trasy je přibližně
1,5 km.
Vstupenky lze zakoupit pouze v předprodeji, nebude možné je pořídit na místě
před procházkou. Bližší informace na telefonním čísle 724 166 992.

Sešli se,
aby pomohli
Benefiční koncert Charity Ostrava s názvem Sešli se, aby pomohli, který je zacílen
na podporu Charitního domu sv. Zdislavy
– azylového domu pro matky s dětmi, se
uskuteční 17. září od 19 hodin v Divadle
A. Dvořáka v Ostravě. Vystoupí pěvkyně
Martina Kociánová s harfistkou Kateřinou
Englichovou, Janáčkův komorní orchestr s
pěvkyní Patricii Janečkovou, violoncellistou
Jiřím Hanouskem a David Stypka & Bandjeez. Předprodej vstupenek probíhá v systému Národního divadla moravskoslezského,
Ostravském informačním servisu a informačních centrech v regionu.
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