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Přejeme všem obyvatelům Vítkovic, příznivcům obvodu i čtenářům Vítkovického zpravodaje, aby rok 2021 přinesl
jen to dobré, byl rozumný a ohleduplný, poskytoval volnost a svobodu, měl smysl pro humor, a aby nám všem dal
velkou kupu nadějí, radosti a pohody i nekonečný prostor k rozvoji nás samotných i našeho okolí!
Buďme šťastní a hlavně zdraví! Ať je to skvělý rok pro Vítkovice i všechny, kteří tento obvod nosí v srdci!


Za vedení obvodu starosta Richard Čermák

Městský obvod Vítkovice a DOV
budou spolupracovat na vzdělávání
školáků
Zástupci zapsaného spolku Dolní oblast VÍTKOVICE (DOV) a městský obvod
Ostrava‑Vítkovice podepsali 7. prosince
dohodu o spolupráci. Budou spolupra-

covat především při tvorbě a realizaci
speciálních vzdělávacích programů pro
základní a mateřské školy, jejichž zřizovatelem je městský obvod. DOV bude
poskytovat odbornou spolupráci a také
infrastrukturu, jako je například Svět
techniky.
„Velmi mě těší, že jsme dohodu uzavřeli.
Bude mít určitě velký přínos pro obě strany. A současně jsme rádi, že můžeme podporovat zachování a rozvoj národní kulturní památky,“ uvedl po podpisu smlouvy
starosta Vítkovic Richard Čermák. Podle výkonného ředitele DOV Petra Koudely jde
oběma stranám také o to, aby do expozic
přicházelo více občanů z vítkovického obvodu než dosud.
Pokračování na straně 2

Petice za přemístění
Renarkonu
Nejen vítkovičtí občané žijící v blízkosti
objektu v Zengrově ulici č. 69, kde sídlí Renarkon, o.p.s., kontaktní centrum Ostrava,
už dlouho upozorňují na zásadní problémy
spojené s klienty této organizace. Marně.
Nyní však přichází zásadní impulz! Richard
Čermák jako občan Vítkovic připravil petici, kterou vyzývá statutární město Ostrava –
zřizovatele této společnosti – k přemístění
zmíněného kontaktního centra mimo městský obvod Vítkovice.
Pokračování na straně 2

SOUTĚŽ!!!

Děti, soutěžte s Como-3 gym o roční
vstup do tělocvičny! Čeká vás spousta
pohybu a suprovní zážitky i s druhým
nejlepším trenérem světa!

Více na straně 5
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Rozpočet na rok 2021
Dne 14. prosince schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice
rozpočet na rok 2021. V roce 2021 bude
městský obvod hospodařit s rozpočtem
ve výši 165 milionů korun. V oblasti příjmů se očekává mírný propad v souvislosti s epidemií koronaviru a nejistotou,
jak se bude situace v roce 2021 nadále
vyvíjet. Je počítáno s vlastními příjmy ve
výši bezmála 71 milionů korun.
Významným zdrojem příjmů městského obvodu jsou dotace poskytované
ze státního rozpočtu a dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy. Pro rok
2021 očekáváme tyto dotace v celkové
výši 55 milionů korun.
Navzdory propadu v oblasti příjmů,
který bude městský obvod kompenzovat přijetím úvěru na připravované investiční akce a úsporou z minulých let,
chce vedení městského obvodu i nadále
zachovat stejnou úroveň a množství poskytovaných služeb.
Na běžné výdaje spojené s činností
úřadu městského obvodu je letos vyčleněno 127 milionů korun. Z těchto peněžních prostředků je spravován bytový
a nebytový fond, udržovány a opravovány cesty, chodníky a pozemky, které
má městský obvod ve správě, prováděn
úklid, udržována zeleň, prováděna správa veřejného pohřebiště apod.
Významná část z této částky je určena také na poskytování sociálních služeb a péče občanům, podporu základní
a mateřské školy, organizaci sportovních
a kulturních akcí a dalších činností, které zpříjemňují a zjednodušují život našich občanů.
V oblasti investičních výdajů je
v příštím roce naplánována například
oprava bytového domu Štramberská
10, vybudování nádrží na zachycení
dešťové vody, realizace odborných učeben a přístavba výtahu u základní školy
a příprava výstavby nové obřadní síně
na veřejném pohřebišti. Na tyto výdaje
je v rozpočtu městského obvodu Vítkovice vyčleněno 38 milionů korun a budou částečně hrazeny z úvěru, který by
měl městský obvod v roce 2021 čerpat.
Realizace těchto akcí a výše přijatého
úvěru se bude upravovat podle aktuální situace a stavu finančních prostředků
městského obvodu.
Máte‑li zájem se blíže seznámit s rozpočtem městského obvodu Vítkovice,
který byl pro rok 2021 schválen, můžete navštívit webové stránky obvodu na
adrese www.vitkovice.ostrava.cz, kde
schválený rozpočet naleznete v části
povinně zveřejňované informace.
Lenka Šindlářová, vedoucí odboru
odbor financí a rozpočtu
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Městský obvod Vítkovice a DOV
budou spolupracovat na vzdělávání
školáků
Pokračování ze strany 1
Smlouva je zatím uzavřena na rok 2021.
Mimo vzdělávací programy je dalším bodem smlouvy poskytnutí zvýhodněného
vstupného do DOV ve speciálních dnech,
například v rámci dne otevřených dveří
v Dolních Vítkovicích nebo během dnů otevřených dveří obvodu, pro občany městského obvodu Vítkovice.

Turistům by měla nová spolupráce přinést možnost spojit prohlídku DOV s návštěvou zpřístupněné historické radnice
ve Vítkovicích.
„Postupně bychom chtěli, aby se historicky cenné části obvodu staly součástí
prohlídek, které k nám lákají stovky tisíc
lidí,“ doplnil Petr Koudela.
-ekFoto: archiv DOV

Petice za přemístění Renarkonu
Pokračování ze strany 1
Petice je k dispozici na třech místech
obvodu, a to v podatelně (dveře č. 111)
v budově vítkovické radnice na Míro-

vém náměstí 516/1, a to v pondělí v čase
od 8 do 13 hodin, nebo ve středu od 12
do 17 hodin; dále na vrátnici Nemocnice
Agel Ostrava‑Vítkovice v ulici Zalužanského 1192/15 a v trafice v Zengrově ulici č. 58. Petici bude možné podepsat do
31. ledna 2021, poté bude předána magist
rátu.
Petice je přelomovým krokem k řešení
této těžké a déle již neudržitelné situace vítkovických občanů žijících v blízkosti sídla
Renarkonu. Místní se totiž oprávněně obávají nejen o svou bezpečnost, ale zejména
o bezpečnost svých dětí. Okolí působiště
této společnosti bývá jejími klienty často
nejrůznějšími způsoby znečišťováno, jsou
zde nacházeny použité jehly i další předměty související s potřebami těchto osob,
dochází zde k nejrůznějším potížím a konfliktům, jejichž iniciátory jsou klienti Renarkonu. Není na co čekat. Je třeba konat!
Pokud máte stejný pocit a chcete pomoci
svým spoluobčanům a zároveň přispět
k větší bezpečnosti obvodu, připojte svůj
podpis.
Text a foto: -gl-
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EDITORIAL

Vážení občané obvodu,
čtenáři zpravodaje,
máme před sebou nový rok, rok 2021. Přeji
nám všem, aby byl po všech stránkách lepší než ten předchozí, silně poznamenaný
koronavirovou pandemií. Ať vás novým
rokem provázejí jen dobré zprávy a především pevné zdraví!
Mrzí mě, že se loni nemohla konat mikulášská nadílka a nemohli jsme se potkat
ani při rozsvícení vánočního stromu, které
jsme z důvodů opatření spojených s nouzovým stavem alespoň přenášeli online.
Nedobrý vývoj loňského roku ovlivnil
i život v roce letošním, což se kromě jiného
projevuje i v omezení objemu finančních
prostředků určených pro náš obvod. Rozpočet Vítkovic na rok 2021 byl – stejně jako
rozpočty ostatních ostravských obvodů a samozřejmě i rozpočet samotného statutárního města – krácen. V našem případě jde
o snížení o 12,5 procenta. Zmíněné finanční
prostředky budou Vítkovicím chybět, což se
odrazí také v potřebě úspor a zmenšení ob-

jemu realizace investičních akcí. Ne všechny, které jsme plánovali, se letos dostanou
na řadu… Samozřejmě, že každý projekt
a případný odklad jeho realizace důkladně
zvažujeme. Kromě jiného se snažíme zajistit
i co největší podporu z dotačních titulů a při
plánované rekonstrukci smuteční síně počítáme se slíbenou pomocí ze strany města.
Také obvod každoročně podporuje subjekty působící na jeho území. Snažili jsme
se, aby se v těchto subvencích potřeba
úspor odrazila co nejméně, ale k určitým
změnám jsme přece jen přistoupit museli. Například jsme se vzhledem k omezení
objemu aktivit vítkovických hokejistů a fotbalistů rozhodli směřovat finanční podporu
přímo do konkrétních akcí, které budou organizovat, nikoliv do plošné podpory, jako
tomu bylo doposud.
Ale byl bych nerad, kdyby ohlédnutí za
rokem 2020 bylo spojeno jen s negativními
informacemi. Loňský rok přinesl Vítkovicím
i mnoho dobrého a zásadního pro jejich budoucí rozvoj. K nesporným pozitivům patří
například smlouva s Dolními Vítkovicemi,
která byla podepsána v závěru loňského
roku, a o níž informujeme i na stránkách
zpravodaje. Je přínosem jak pro děti z vítkovických mateřských a základních škol, tak
pro dospělé občany obvodu. Budu rád, když
dohodnuté benefity přispějí k prosvětlení
dnů, které jsou před námi. Vážení spolu
občané, nebudeme si namlouvat, že to budou dny jednoduché. Ale budeme‑li stát při
sobě – což je myšleno symbolicky – a podporovat jeden druhého, vše zvládneme!

Richard Čermák
starosta městského obvodu Vítkovice

Ježíšek
navštívil i naši
radnici…
Do boxu s nápisem Dopisy Ježíškovi, který
se v prosinci objevil před vítkovickou radnicí, vhodily děti spoustu nejrůznějších přání.
A den před Štědrým večerem Ježíšek dorazil…

Text: -gl-, foto: Tereza Rašíková

Miminka narozená na sklonku
starého a začátku nového roku
Starosta Richard Čermák přivítal v Nemocnici AGEL Ostrava‑Vítkovice v pondělí 4. ledna novorozence, kteří reprezentují závěr starého a začátek nového

roku, a jejich maminkám předal dárky
věnované vedením obvodu. „Šťastným
rodičům i jejich dětem přeji vše dobré,“
řekl starosta.

Prvním novorozencem letošního roku se stal
Mikuláš Šindelář (4 170 g, 54 cm), jenž ve
vítkovické porodnici přišel na svět 1. ledna
dvanáct minut po půlnoci.
Foto: Nemocnice AGEL Ostrava‑Vítkovice

V roce 2020 se v Nemocnici AGEL Ostrava
‑Vítkovice narodilo 1 607 dětí. Posledním miminkem roku byla Jana Staňková (3 800 g,
52 cm), která se narodila 31. prosince
v 19.30 hodin.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY PETRA MENŠÍKA

Vážení občané,
příznivci Vítkovic a sousedé,
přivítali jsme nový rok. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům radnice za jejich
práci a především si připomenout nelehké
chvíle v nouzovém stavu, které jsme společně překonali i díky tomu, že jsme se
zodpovědně zhostili všech mimořádných
opatření. Stále věřím, že období nárůstu
nakažených nemocí covid-19 již brzy skončí a všichni se vrátíme do zaběhnutých kolejí. Přeji tedy všem pevné zdraví a nemocným brzké uzdravení.
V prosinci loňského roku nám všem chy-

Netradiční ozdoby
Žáci Základní školy Šalounova přispěli
k omezení vzniku odpadu využitím PET
lahví, z nichž vyrobili netradiční ozdoby
na vánoční stromeček, který škole věnoval
městský obvod Vítkovice.
Text: -red
Foto: archiv

běly každoroční adventní akce, které by
navodily tu opravou vánoční atmosféru.
Přesto doufám, že jste alespoň v kruhu těch
nejbližších strávili příjemné chvíle pohody
a odpočinku.
Pro zpříjemnění předvánoční doby věnovala radnice vítkovickým školičkách
6 vánočních stromků. Děti si tak s předstihem mohly nacvičit výzdobu stromečků.
Výsledky jejich práce jste mohli ohodnotit
prostřednictvím facebookových stránek
i na této stránce zpravodaje.
V závěru roku se v našem obvodu uskutečnily i zdravotní ořezy stromů a dočišťování lokalit od listí a nečistot. Také jsme
posílili úklid ulic, kdy zaměstnanci vítkovického úřadu i v sobotu odstraňovali
odpad rozházený nezodpovědnými spoluobčany.
Vánoční čas byl zřetelný i na našem
veřejném pohřebišti, které bylo během
svátků hojně navštěvováno. Jsem rád, že
se toto místo pro mnohé stalo nejen cestou
za vzpomínkami, ale i relaxační procházkou.
Vážení občané, jako věčný optimista věřím, že rok 2021 nám všem přinese jen to

dobré, a proto si přeji, abychom ho prožili
ve zdraví a pokoji.
Petr Menšík
místostarosta MOb Vítkovice

Takto si stromeček věnovaný vítkovickou
radnicí ozdobily děti v mateřské škole.

Svoz vánočních stromků
Společnost OZO Ostrava už zahájila svoz
vánočních stromků z ostravských sídlišť.
Ostravané tak mohou vyhazovat řádně
odstrojené stromky vedle kontejnerových
stanovišť, aniž by to znamenalo založení
černé skládky, a to až do konce ledna, kdy

bude svoz stromečků ukončen. Obyvatelé
rodinných domů mohou stromky odkládat
v ostravských sběrných dvorech. Stromky
budou následně v kompostárně podrceny
a využity k výrobě kompostu.

OZO Ostrava

Nové velkoobjemové kontejnery
a nádoby na použitý olej
z domácností
Městský obvod Vítkovice zajistil nákup
7 nových velkoobjemových kontejnerů,
které nahradí stávající nádoby. Současných 5 kontejnerů na vítkovickém pohřebišti bylo navýšeno o jeden, který byl
podle přání nájemců kolumbárních míst
přistaven u nových kolumbárií. Poslední

kontejner na větve byl umístěn v sadě Jožky Jabůrkové.
Dále občany městského obvodu Vítkovice
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informujeme, že statutární město Ostrava
ve spolupráci se společnosti TRAFIN OIL
rozmisťuje v našem obvodě sběrné nádoby
na použitý olej a tuky z domácností. Olej
nebo jiný pokrmový tuk se pouze nalije do
plastové lahve a vyhodí do nádoby k tomu
určené. Jednotlivé nádoby jsou již umístěny
v těchto místech: ulice Bivojova 720/1, Jeremenkova 954/5, Kutuzovova 678/31, Rostislavova 1333/15, Středulinského 1074/25,
Syllabova 2041/26 a Thomayerova 1474/26.
Renata Baranová, odbor KSDaHS

www.vitkovice.ostrava.cz
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Ve Vítkovicích máte spoustu skvělých možností!
Díky Como-3 gym se můžete stát i světovým šampionem
V souvislosti s přípravou soutěže, o níž
informujeme na této straně, jsme hovořili
s Martinem Vaňkou, trenérem české národní reprezentace Muay Thai, úspěšným
sportovcem a zároveň trenérem sportovního klubu bojových sportů Como-3 gym.
V roce 2017 Martin Vaňka
dokonce získal titul Stříbrný trenér roku z nominace
3 tisíc trenérů.
Klub Como-3 gym působí ve Vítkovicích. Čemu se
věnuje?
Zabývá se olympijským
sportem Muay Thai, neboli
thajským boxem. Dělá ho na
sportovní bázi i na bázi sebeobrany, pořádá a účastní
se různých projektů zaměřených na problémovou
mládež, policii, nemocnice
a podobně. Rovněž se zabývá přípravou hokejistů, florbalistů, fotbalistů nebo například i tanečníků. Máme také
velký kurz pro ženy, který je zaměřený na
sebeobranu a hubnutí.
Co vše klub nabízíte dětem a mládeži?
Mládeži jsou určeny lekce sebeobrany
i thajského boxu, trénují u nás děti od 4 let.
Ale věkovou hranici nemáme omezenu,
máme i šedesátileté členy. Někteří k nám
chodí už přes 20 let a není jich málo. Což
svědčí o kvalitě klubu. Tréninky máme každý den, od pondělí do pátku. Jsou rozděleny

Vítání občánků
V roce 2020 bohužel nemohlo proběhnout tradiční vítání občánků na radnici,
jak bývá v městském obvodu Vítkovice
zvykem. Z důvodu pandemie muselo vedení obvodu přistoupit k jinému řešení
a předat rodičům dárky pro jejich nově
narozené miminko individuálně, a to
v prostoru kanceláře matriky. Starosta
městského obvodu Vítkovice Richard Čermák zároveň zaslal všem rodičům nově
narozených dětí osobní gratulaci.

Text a foto: -tr-

na lekce, kam chodí děti a členové dvakrát
až třikrát týdně.
Jaké jsou největší úspěchy klubu?
Como-3 gym je první klub thajského boxu
na severní Moravě, máme největší členskou
základnu. Vychovali jsme čtyři mistry světa – Jakuba Gazdíka, Vaška
Siváka, Davida Křistka a Karolínu Klusovou. Máme taky
mistry Evropy a nespočet
titulu mistra ČR v thajském
boxu, sandě a kickboxu.
Jako velký uspěch bereme
i to, že zápasíme po celém
světě. Už jsme boxovali
nebo trénovali v Australii, Thajsku, USA, Africe,
Holandsku, Rusku a jinde.
Co lze považovat za největší přínos vaší činnosti?
Práci s dětmi i dospělými. Říkáme, že jsme takový
skaut pro dospělé. Dodržujeme tradice, učíme sportovce pokoře a respektu k ostatním
a jako bonus je naučíme bránit. Naši sportovci nepijí alkohol, dodržují stravu a chtějí
být příkladem pro ostatní
Čím byste motivoval děti a mládež ke
sportování ve vašem zařízení?
Jestli chtějí být zdraví, poznat skvělou
partu lidi, zhubnout nebo se naučit bránit,
ať k nám dorazí. Jsme tady jediný klub, který je schopen vychovat světové šampiony.
Text a foto: Tereza Rašíková

Jubilea

Všem seniorům, kteří oslavili v roce
2020 svá životní jubilea a narozeniny,
byl v jejich trvalém bydlišti předán
dárek a starosta Richard Čermák každému z oslavenců zaslal osobní dopis
s gratulací.
-tr-

SOUTĚŽ!!!
Vedení obvodu společně se sportovním klubem bojových sportů Como-3
gym, který má působiště ve Vítkovicích,
vyhlašuje soutěž o roční vstup do tělocvičny zdarma. A nejen o ten…
Soutěž je určena dětem ve věku od 4
do 15 let s trvalým bydlištěm ve Vítkovicích, které mají rády pohyb, chtějí si
vyzkoušet bojové sporty a seznámit se
se zajímavými osobnostmi, například
s Martinem Vaňkou, druhým nejlepším
trenérem světa!
Úkol je jednoduchý. Stačí jen dokončit
větu „Chci chodit do Como3-gym, protože…“ a do 31. ledna letošního roku ji
odevzdat v podatelně vítkovické radnice
(dveře č. 111), a to v pondělí v čase od
8 do 13 hodin, nebo ve středu od 12 do
17 hodin. Odpověď je třeba opatřit kontaktem (uvést adresu trvalého bydliště,
číslo mobilu, e‑mailová adresa). Vítězi,
kterého vylosují členové rady obvodu,
se dveře tělocvičny klubu Como-3 gym
v Šalounově ulici otevřou dokořán!

„Snažíme se podporovat sportovní
a společenské spolky a sdružení působící na území obvodu. A klub Como-3
gym k nim patří. Jsem rád, že naše spolupráce vyústila v soutěž, která možná
bude znamenat velkou změnu v životě
některého z vítkovických dětí, a možná
bude motivovat ke sportování i ty ostatní,“ řekl starosta Richard Čermák. -glFoto: Tereza Rašíková

Vítkovické
novoročenky
Až do konce ledna budou vítkovickou
radnici zdobit novoroční přání, která
v průběhu let pro obvod vytvořil a akademický malíř Karol Hercík. Ten je rovněž
autorem P. F. pro rok 2021, které zdobí
titulní stranu Vítkovického zpravodaje.
Text a foto:
Tereza Rašíková
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Na kole i pěšky – aplikace, která vám ukáže směr!
Za vznikem mobilní cykloturistické
aplikace, jejíž součástí se Vítkovice loni
staly, stojí tým lidí, zapálených turistů
a cyklistů, kteří mají více než osmnáctileté zkušenosti v oblasti cestovního ruchu
a cestování po celé České republice.
Úkolem aplikace je oslovit a zaujmout
co nejširší věkový záběr populace, která
buď již poznává krásy naší země, nebo se
k tomu teprve chystá. Je určena pro dvě
nejrozšířenější platformy na našem trhu,
Android (Google play a AppGallery) a iOS
(App Store). Obě platformy již zaujaly přes
700 tisíc uživatelů a aktuálně ji má v telefonu více než 200 tisíc aktivních uživatelů.

A slaví i úspěchy! Na 4. ročníku soutěžní přehlídky turisticko‑propagačních materiálů TURIST PROPAG získala v kategorii
Turistická informace roku 2019 3. místo
a také zvláštní cenu České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech
TravelPress, v roce 2020 pak zaujala místo
druhé.
Bezplatná aplikace pro chytré telefony
a tablety funguje jako turistický plánovač
a průvodce v jednom. Zahrnuje v sobě
informace o krajích, městech, destinacích
a jiných zajímavých oblastech. Dále v ní najdete stezky, navigaci i databázi tzv. „bodů
zájmu“. Uživatel se tak dozví, jaké služby

může v dané lokalitě využít, jaké kulturní,
přírodní nebo architektonické zajímavosti
navštívit, či kde se dobře najíst. Cílem aplikace je tedy přivést turisty do regionů, měst
a obcí, a nabídnout jim co nejvíce podnětů
k poznání dané lokality. Milovníci pěší, cykloturistiky, nebo i ti, kteří přijedou na dané
místo vlakem či autem se pomocí aplikace
ihned dozví, kde se nachází jejich „bod zájmu“ a dokáží o něm získat detailní informace jakožto telefonní číslo, adresu, odkaz
na www stránky apod.
Navštívit také můžete facebookový nebo
instagramový profil Na kole i pěšky, kde
najdete každý den TIP NA VÝLET, nebo různé soutěže o hodnotné ceny. Několikrát ročně zde probíhají zajímavé kampaně nejen
pro milovníky turistiky. Například kampaň
BUĎ VIDĚT NA KOLE I PĚŠKY zaměřená
na maximální zvýšení viditelnosti cyklistů a chodců, nebo také BATOHY A TAŠKY
NA KOLE I PĚŠKY, která je zaměřená na co
největší redukci plastových sáčků, a určená jako prevence před znečištěním přírody
tímto odpadem.
Tým lidí, kteří stojí za vznikem aplikace,
se aktivně účastní veletrhů zaměřených na
turistiku a spolupracuje s velkou většinou
měst a obcí po celé České republice. Díky
tomu se můžete na Facebooku dozvědět
o různých akcích, které pořádají.
NA KOLE I PĚŠKY má zkrátka co nabídnout! Stáhněte si ji a vyzkoušejte!

ZE ŽIVOTA NAŠICH ŠKOL

Andělské dostaveníčko
V prvním poschodí Základní školy Šalounova 56 jsme si dali
dostaveníčko s anděly. A protože čekání bylo dlouhé, pár andělů,
andílků a andělíčků jsme si společně vyrobili. Tvořili jsme všichni – žáci a žákyně, paní učitelky, paní asistentky –, na chvíli k nám
přišla i paní Inspirace. Vyzkoušeli jsme a snažili se využít kdejaký
materiál, přes krabice a papírové krajky po dort, krepový papír,
papírové ruličky, odličovací tampónky, filcové hadříčky a netkané
zahradní textilie až po lahvičky od nápojů. Času nebylo nazbyt,
protože se některé třídy střídaly v prezenční výuce ob týden. Z krabic vzešel anděl největší, a to zásluhou paní učitelky Mladějovské.
Z krabic také pod rukama paní asistentky Kamily Blažejové vyrostly svítící domečky inspirované tvorbou rakouského výtvarníka
Hundertwassera. A pak pomalu přibývala další andělská krása,
takže jsme byli plně připraveni na andělské zvěstování, protože
andělé jsou přece vždy posly dobrých zpráv.
Věříme, že dobré zprávy andělé přinesli nejen žákům, žákyním
a pedagogickým i nepedagogickým pracovníky naší školy, ale že
dobrých zpráv se dočkají i všichni ostatní!
Za tvůrčí skupinu všech tvořivých ručiček a hlaviček naší Šalounky zaznamenala
Ladislava Vishwanathanová,
vyučující výtvarné výchovy
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Dny ruského jazyka v Ostravě

Projektový
den v ŠD
Šalounova
Dne 7. prosince proběhl v 2. oddělení
ŠD projektový den vánoční a novoroční
grafika s akademickým malířem Karolem Hercíkem.

Základní škola Šalounova se na podzim
poprvé zúčastnila Dnů ruského jazyka v Ostravě organizovaných Ostravským ruským
domem při podpoře Ruského centra vědy
a kultury v Praze. Se svou učitelkou Jelenou
Trávníčkovou žáci 7. a 8. ročníku připravili
prezentaci básniček od známých ruských
dětských spisovatelů, jimiž jsou Korney
Čukovskyj a Agnia Barto. Přestože s výukou

ruského jazyka jsou naši žáci teprve v začátcích, dokázali svým výkonem oslnit nejen
rusky mluvící občany našeho města, ale
prostřednictvím videí se o nich dozvěděli
i zástupci ruské ambasády v Praze a v partnerském městě Volgogradu. Těšíme se na
další soutěže a poznávání ruské kultury.
Text a foto: Jelena Trávníčková,
učitelka

Celému tvoření předcházelo krátké povídání o vánočních a novoročních zvycích,
o významu P. F. přáníček. Dětem pan Hercík vysvětlil, z čeho a jakým způsobem si
své přáníčko vytvoří. Z připravené krabice
plné látkových kousků si děti vybraly pro
sebe ten nejlepší a začalo velké stříhání.
Vystřihovaly vánoční stromečky, hvězdičky,
srdíčka, svíčky, sněhuláky, ryby i dárečky.

Mikuláš na Šalounce
I letos k nám opět zavítali Mikuláš, čert
a anděl. Některé děti z této návštěvy měly
obavy, protože tak trochu tušily, že jsou zapsány černým písmem v Knize hříchů za to,
že zlobí, zapomínají, vykřikují nebo dělají
drobné lumpárny. Někteří žáci při pohledu
na čerta ani nedutali, jiní uronili i slzičku.
Ti větší si hráli na hrdiny a tvářili se, že nemají z pekelníka strach. Až do chvíle, kdy
je čert popadl a odnesl. Ale i ti měli štěstí.
Za písničku, básničku nebo slib, že budou
hodní, jim bylo odpuštěno. Nakonec všichni

dostali nebeskou odměnu v podobě dárkového balíčku, který sponzoroval MK‑Fruit,
jenž celoročně dodává naším dětem ovoce,
zeleninu i mléko. Mikuláš se svým doprovodem postupně navštívil všechny třídy na
1. stupni základní školy a pak se vydal za
dětmi do nultého ročníku. I tady zazněly
písničky a básničky, za které děti dostaly
mikulášskou nadílku. Příští rok se opět budeme těšit na Mikuláše, čerta a anděla.
Text a foto: Kateřina Halfarová,
učitelka
Všechno poskládaly na papírovou kartičku
a pořádně přilepily. Na kartičce si nechaly
kousek místa a tam po vytisknutí připsaly
P. F. ’21 se svým jménem.
Dětem se tvoření líbilo. Moc se jim to povedlo, což ocenil pan Hercík i jejich paní
vychovatelka. Přáníčka se budou určitě
líbila i babičkám a dědečkům z Domova
Magnolie.
Text a foto: Bronislava Tutková,
vychovatelka ŠD
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Rozzářený advent ve Vítkovicích

Také během adventu roku 2020 se ve
Vítkovicích rozsvítilo vánoční osvětlení,
které významně podtrhlo sváteční atmosféru v obvodu i ve městě. V ulicích
Halasově, Jeremenkově, 1. máje, Mírové,
Tržní, Věžní, Prokopa Velikého a Ruské se
rozzářilo na 372 vloček a komet a v ulici
Lidické 48 zvonečků. Rovněž okolí vít-

kovického nádraží prosvítilo 20 ozdob,
které sem byly přemístěny z pěší zóny.
Ta se rozzářila ozdobami pořízenými
v roce 2019, kdy byly o kapříky v kašně
doplněny vánoční dekorace v sadě Jožky
Jabůrkové a radnice o strážného anděla.
Změnu zaznamenali i návštěvníci vítkovického hřbitova, kde byl oproti předcho-

zímu roku vyzdoben vhodnější smrček
před smuteční síní.
Nezbývalo, než věřit, že světelná výzdoba kašny na Mírovém náměstí nebude poškozována tak, jak tomu bylo v předešlém
období. Opravy této výzdoby jsou finančně
náročné, a pokud chceme, aby naše Vítkovice byly o adventu svátečně ozdobeny
a my si tak mohli společně užít nádhernou
atmosféru blížících se Vánoc, měli bychom
být ohleduplní a neničit náš společný majetek.
Rozsvícení vánočního stromečku se
uskutečnilo – tentokrát kvůli covidu-19 bohužel bez mikulášské nadílky a přítomnosti
veřejnosti – na náměstí Jiřího z Poděbrad,
kde byl už v roce 2018 zasazen vánoční
strom. Jedlička, jež tu má své stálé místo,
byla nejen krokem k šetření naší přírody,
ale rovněž k úsporám finančních prostředků obvodu. Náklady na přivezení nového
stromu se totiž každoročně pohybovaly
v rozmezí 40 až 60 tisíc korun. Ty nyní
může vedení obvodu investovat například
do podpory subjektů zasažených nouzovými opatřeními spojenými s koronavirovou
pandemií.
Robert Šimek
tajemník Úřadu městského obvodu
Vítkovice

Foto: archiv

A jsou tu Vánoce…

Nad Vítkovicemi bděl o adventu strážný anděl.

K Vánocům patří i dopisy Ježíškovi.

Jako by kašnu na Mírovém náměstí začaroval Mrazík.

8

www.vitkovice.ostrava.cz

leden 2021

Nad ulicemi se vznášely zářící vločky…

…a dokreslovaly pohádkovou vánoční atmosféru.

Možná právě někde tady si mohl při své štědrovečerní pouti odpočinout Ježíšek…

…a pozorovat dovádění stříbřitě se mihotajících kapříků.

Kdo přišel, musel dodržovat platná bezpečnostní opatření.

Proslov starosty obvodu Richarda Čermáka byl tentokrát přenášen
online. Přání do k Vánocům a do nového roku si lidé mohli poslechnout ve svých domovech.
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Kurz zaměřený
na péči o nemocného
Charita Ostrava nabízí v rámci aktivit
Charitní hospicové poradny možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí.
Na setkání s profesionálními zdravotními
sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se
dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo
plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Kurz se bude konat, pokud to dovolí platná
opatření, 28. ledna od 14 do 17 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8,
Ostrava‑Výškovice.
Naučíte se nemocnému člověku podávat
stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku
proleženin. Proběhnou praktické ukázky,
jsou připraveny informace o možnostech
získávání příspěvku na péči nebo využívání
kompenzačních pomůcek, které pomáhají
při naplňování potřeb nemocného člověka.
Na kurz se přihlaste předem na kontaktu
níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace v rámci telefonických nebo video
hovorů. Konzultace vedené zdravotními
sestrami poskytujeme každou středu (nebo
podle domluvy).
Kontakt: Charita Ostrava – Charitní hospicová poradna, Alexandra Čubová, tel. č.:
731 534 002, e‑mail: hospicova.poradna@
ostrava.charita.cz.

Milá návštěva v Domově Magnolie

Děti z vítkovické základní školy v prosinci navštívily Domov Magnolii, aby zdejším
klientům předaly malou pozornost. „Děkujeme za návštěvu i za dárečky,“ řekla ředitelka domova Andrea Gibejová. „Je to moc

milé a návštěva potěšila nejen klienty, ale
i nás, zaměstnance. Dětské návštěvy nám
chybí a těšíme se, asi jako všichni, až se vše
vrátí do normálu!“
-red
Foto: archiv

Podpora prevence
Ilustrační foto

Charita Ostrava
hledá nové kolegy
Charita Ostrava nabízí zdravotním sestrám pracovní uplatnění v lůžkovém Hospici
sv. Lukáše – zařízení
pro lidi v terminálním
stádiu života a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný
termín nástupu: ihned
nebo dle dohody. -dk-
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Prostřednictvím projektu financovaného
Evropskou unií se společnost SocioFactor
rozhodla podpořit 10 organizací působících
na poli prevence v Ostravě. Projekt podpoří
organizace v dovednostech, jak dobře vymyslet, vytvořit a následně realizovat preventivní
programy tak, aby měly prokazatelný účinek.
Do prosince 2022 budou „průvodci“ podporovat a provázet spolupracující organizace změnou v designování preventivních
programů či služeb až do fáze testování
a závěrečného měření dopadů.
„Chceme prokázat, že prevence v Ostravě se vyplácí,“ je motem Daniela Topinky,
jednatele společnosti SocioFactor a mentora celého projketu. „Motivací k naší práci

je zkušenost, že nepřiměřené sociální fungování vede k ohrožení dětí a sociálnímu
selhávání rodin. Potřebujeme se učit rozpoznat vznikající problémy včas, reagovat
na něj a investovat více do prevence než
do hledání řešení již vzniklých problémů.
Hodláme podpořit vylepšení preventivních
programů a současně prokazatelně doložit,
jaký je jejich přínos pro město.“
Projekt míří do tématiky primární
a sekundární prevence rizikového chování, která je v Česku nedoceněna. Řešení
projektu je velkou výzvou, protože se jedná o prosazení změny myšlení a přístupu
k prevenci.
Barbora Lesková,
SocioFactor, s. r. o.
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VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE

Ani koronavirová epidemie porody nezastavila
Nákaza koronavirovou infekcí se nevyhýbá ani mladým
a zdravým ženám. Své o tom ví i maminky, které se o onemocnění dozvěděly až při porodu v Nemocnici AGEL Ostrava
‑Vítkovice. V porodnici vítkovické nemocnice jsou ale zdravotníci na porody covid pozitivních žen připraveni. Covid
pozitivní rodičky proto nemusejí mít z porodu obavy, dostane
se jim stejně kvalitní péče a podpory jako ostatním klientkám.
Od září porodilo v Nemocnici AGEL Ostrava‑Vítkovice celkem
23 covid pozitivních maminek, 5 z nich porodilo císařským řezem.
Většina maminek byla bezpříznaková a po 4 až 5 dnech pobytu

v porodnici odcházely se zdravým miminkem domů. „Na
začátku je důležité zmínit, že
se budoucí maminky nemusejí
bát. I kdyby bylo zjištěno, že je nastávající maminka covid pozitivní, péče o ni se prakticky nemění. Důležité je, aby zůstala v klidu
a užívala si první chvíle se svým miminkem. O vše ostatní se už
postaráme my,“ přibližuje situaci v ostravské vítkovické porodnici
primářka gynekologicko‑porodnického oddělení Ivana Lukáčová.
Maminka, u které se potvrdí pozitivita onemocnění covid-19, je
umístěna do izolovaného pokoje s vlastním sociálním zařízením.
Pro personál platí zvýšená hygienická pravidla, lékaři a sestřičky
se oblékají do bariérového oblečení, aby se snížilo riziko přenosu
onemocnění. „Po porodu je velmi důležitá pravidelná a častá dezinfekce rukou před jakoukoli manipulací s miminkem a používání
respirátoru minimálně třídy FFP2. Miminko se na onemocnění testuje pouze v případě, že by maminka jevila příznaky onemocnění,
pak je miminko po dobu 48 hodin zvýšeně sledováno,“ doplňuje
primářka a dodává, že covid není překážkou kojení, právě naopak.
Výzkumy již dokázaly, že aktivní vir se v mateřském mléce nevyskytuje, a tak kojení nic nebrání.
Péče o maminky a jejich miminka v období šestinedělí se zásadně při covid pozitivitě neliší. „K mamince chodí sestřičky ve
stanovený čas a zůstávají déle, aby mamince pomohly s péčí o miminko a s kojením. Pokud maminka potřebuje poradit mimo tuto
dobu, jsou jí sestřičky i lékaři samozřejmě k dispozici,“ uzavírá
primářka.

Mikuláš nezapomněl
Mikuláš v doprovodu anděla a čerta
navštívil i děti hospitalizované na dětském oddělení vítkovické nemocnice.
S ohledem na aktuální epidemiologickou
situaci nemohli pro hospitalizované pacienty organizovat mikulášské překvapení
žádní externisté. Proto je zastoupil personál oddělení ve spolupráci se studentkami
Vyšší odborné školy Prigo, které byly v nemocnici na praxi.

Babyboom pokračuje

Mikuláš nezapomněl navštívit nikoho
z 15 pacientů všech věkových kategorií,
od miminek až po sedmnáctileté, kteří na
oddělení leželi.
Dětem přinesl balíčky, které nemocnice
připravila individuálně na míru každému
dítěti i s ohledem na jeho věk. Nezapomněl ani na čerstvě narozené děti ležící
se svými maminkami na oddělení šestinedělí.
V roce 2019 se v porodnici Nemocnice
AGEL Ostrava‑Vítkovice narodilo 1 531 dětí.
V roce 2020 porodnice přivítala jubilejní
1 500. miminko již 1. prosince, kdy na svět
vykoukla malá Karolínka. Krásná, zdravá
holčička vážila při narození 3 000 g a měřila 49 cm a je nejkrásnějším vánočním
dárkem nejen pro maminku Martinu, ale
i pro tatínka a 3 starší sourozence.
-lnFoto: archiv Nemocnice AGEL
Ostrava‑Vítkovice

Nemocnice AGEL Ostrava‑Vít
kovice přeje všem svým pacientům i jejich rodinným příslušníkům do roku 2021 hlavně
pevné zdraví, štěstí a pohodu.
Děkujeme za důvěru, se kterou se na nás obracíte.
11
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Zasloužený honorář
Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka se sice kvůli koronavirové pandemii neuskutečnily, ale děti, které měly
vystoupit v rámci doprovodného programu akce, o zasloužený honorář nepřišly.
Za to, jak pilně se připravovaly, obdržely
v pátek 18. prosince dárkové tašky s malou
pozorností.
Dárky jim předali předseda komise školství a kultury Petr Bašek a člen komise Leoš
Koláček.
-redFoto: archiv obvodu

DOLNÍ VÍTKOVICE

Večerní prohlídky ve Světě techniky
Velký svět techniky přináší žhavou novinku do
těchto chladných dní! Během měsíců leden a únor
se otevřou brány našich expozic po otevírací době!
Atmosféra tichého místa tajemných zákoutí vytvoří z Vaší návštěvy nezapomenutelný zážitek. Speciální večerní prohlídka odhalí
místa stálých expozic, ale i kouty, do kterých se běžně jen tak nedostanete. Víte třeba, jak vypadají naše laboratoře či učebny, ve
kterých se denně vzdělávají děti z celého kraje? Nahlédli jste někdy
do promítací kabiny kinosálu? To všechno Vás čeká v plné kráse
a hlavně – budete mít celou budovu pouze pro sebe! Kapacita jednotlivých skupinek bude v komorním duchu, aby byly dodrženy
bezpečnostní rozestupy a hygienické podmínky. Každý návštěvník
bude mít zajištěn svůj komfort a pohodlí.
Termíny a bližší informace: www.eshop.dolnivitkovice.cz.

Foto: Lukáš Kaboň

Milan Dobeš Museum zve na novou výstavu
Ivany Štenclové: Oko bere
Milan Dobeš Museum,
které sídlí v areálu Dolních
Vítkovic, si dovoluje pozvat
všechny milovníky výtvarného umění na novou výstavu.
Výtvarnice Ivana Štenc
lová je regionální umělkyně, která tvoří portréty, při
své tvorbě využívá bohaté
spektrum výtvarných prostředků. K hlavnímu vyjádření formálně nejlépe slouží
figurální kompozice, portrét
a autoportrét, hlavním gró
výtvarného projevu jí je gra
fický princip.
Přestože používá neobvyklé výtvarné techniky,
kresba je základem jejích
obrazů – vyjadřuje se v liniích, nikoliv v barevných
plochách. Vytváří tak díla
na pomezí obrazu, reliéfu
a objektu. Jako podklad jí
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kromě plátna slouží sololitové desky, použitá prostěradla, rentgenové snímky,
ale v poslední době také
plechy.
Technické a dekorativní
efekty nejsou v pojetí Ivany Štenclové nikdy samoúčelné – vždy jsou ve službě významu obrazu. Ten
je často mnohovrstevnatý.
Systematicky se zabývá
dekódováním vytěsněných traumat a obnažováním především rodinných
vztahů.
Novou výstavu mohou
návštěvníci navštívit na základě předem domluvené
rezervace. Další informace
včetně otevírací doby musea naleznete na webových
stránkách: www.milandobes.com.

Zuzana Špringlová

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

Pozor! Pořádání akcí se bude řídit epidemiologickou
situací, sledujte prosím webové stránky knihovny
www.kmo.cz nebo se informujte e‑mailem či telefonicky přímo v knihovně.

Děkujeme za pochopení!

Bookovka – tradiční klub pro děti, pokud to epidemiologická
situace dovolí, budeme se na vás těšit v obvyklém čase, tedy v úterý od 14 do 15 hodin.

Sovičky – klub pro maminky s dětmi se bude konat, pokud

to epidemiologická situace dovolí, poslední pátek v měsíci, tedy
29. ledna od 10 do 11 hodin.

I my máme svého PSA
Milí návštěvníci a čtenáři knihovny,
rok 2020 je za námi, byl to rok plný zvratů, nepředvídatelných
a náročných situací, se kterými jsme se všichni museli popasovat.
Nyní jsme však plni očekávání vstoupili do roku nového, roku
2021. Přejeme vám, aby byl ve znamení spokojenosti, pohody,
zdraví a se spoustou krásných chvil strávených s vašimi nejbližšími. Budeme rádi, když vám tyto chvíle zpříjemní i dobrá kniha
z vítkovické knihovny.
I knihovna má svého PSA. Minulé měsíce byly ve znamení nejrůznějších omezení našich služeb. Prošli jsme si úplným zavřením knihoven, otevřením přes výdejové okénko až po klasické
fungování knihovny v režimu, na který jste zvyklí. Vše záviselo
a závisí na epidemiologické situaci a s ní spojeném rozhodnutí
vlády o přesunu do daného stupně podle matice opatření PES.
V této souvislosti je dobré se v případě nejistoty ohledně fungování
knihovny podívat na webové stránky knihovny (v aktualitách na
hlavní stránce vždy naleznete aktuální informace ohledně provozu
knihoven), případně se telefonicky či e‑mailem dotázat přímo nás,
knihovníků, před samotnou návštěvou dané pobočky.

Také v lednu stále probíhá
výtvarná soutěž Obrázky do galerie
Pod názvem Obrázky do galerie se skrývá výtvarná soutěž pro
všechny dětské čtenáře, kteří rádi kreslí nebo malují. Téma je libovolné, těšíme se na fantazii malých výtvarníků. Přijímání soutěžních prací je prodlouženo do 22. ledna 2021. Všechny obrázky
budou vystaveny během února v galerii naší pobočky.

Bookstart – S knížkou do života
Rádi bychom novopečené maminky informovali o projektu
Bookstart – S knížkou do života. Knihovny se snaží o to, aby seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní. Jedním z cílů je tedy
podpořit čtenářskou gramotnost, rozvoj verbálních schopností dětí
a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace společnými
akcemi pro rodiny s dětmi. Dárkové sady S knížkou do života nyní
mohou rodiče nově narozených dětí získat nejen na vítání občánků, ale také v jakékoliv pobočce knihovny.

Kontakty
Tel. č.: 599 522 102, 599 522 106
e‑mail: vitkovice@kmo.cz
www.kmo.cz

Půjčovní doba
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

8 až 17 hodin
8 až 15 hodin
zavřeno
8 až 17 hodin
8 až 15 hodin
zavřeno
zavřeno

Stoletá ostravská knihovna
V roce 2021 knihovna slaví velké výročí, 100 let od svého
založení. První knihy jste si v Knihovně města Ostravy mohli vypůjčit 19. února 1921. Po sloučení sousedních obcí s Moravskou Ostravou začal význam knihovny stoupat, neboť se
výrazně rozšířil okruh čtenářů a tak bylo nutné rozšířit také
knižní fond a také sídlo knihovny, neboť to dosavadní přestalo
vyhovovat. Knihovna se tak v roce 1929 přestěhovala do nové
budovy městské spořitelny. V přízemí byla umístěna půjčovna
a skladiště, v prvním
patře pak studovna
a čítárna. V prosinci roku 1950 došlo
k centralizaci knihoven, na základě toho
se z Ústřední městské
knihovny v Ostravě
stala Krajská lidová knihovna, která se tímto stala knihovnickým a metodickým ústředím severní Moravy. Rozvoj městské
knihovny byl v následujících letech poznamenán územními
změnami, kdy knihovna spadala pod kraj či naopak pod město.
V roce 1968 došlo k přestěhování dětského oddělení na Tyršovu
ulici. V roce 1969 je krajská knihovna přejmenována na Knihovnu města Ostravy a tento název zůstává nezměněn do dnešních
dnů. Vývoj knihovnictví spěl v 80. letech k úplné centralizaci,
což samozřejmě zasáhlo i Knihovnu města Ostravy. Veřejné
knihovny byly sloučeny v centralizovaném systému, který tvoří
Knihovna města Ostravy s pobočkami rozmístěnými na území
města Ostravy. Knihovna města Ostravy byla až do roku 1996
jedinou knihovnou své velikosti bez vlastní ústřední budovy.
To se změnilo v roce 1996, kdy se knihovna přestěhovala do
upravených prostor v ulici 28. října 2 u Sýkorova mostu a v lednu 1997 zde přivítala první čtenáře. Od doby svého založení
až do dnešních dnů se snaží nabídnout čtenářům co největší
spektrum knih a dalších druhů dokumentů.

Virtuální univerzita
Chtěli bychom informovat studenty virtuální univerzity ve vítkovické knihovně, že v únoru startuje další kurz. Virtuální univerzita 3. věku je určena všem seniorům, důchodcům starobním
(s nárokem na starobní důchod nebo v předčasném starobním
důchodu) i invalidním důchodcům. Přihlásit se je možné na první
přednášce. Studenti se setkávají v prostorách knihovny, zhlédnou
aktuální přednášku a řeší společně výukové testy. Pokud máte
chuť se něco nového dozvědět a navázat nová přátelství, jste srdečně vítáni.

Přejeme vám krásné lednové dny a těšíme se
na setkání s vámi v knihovně.

Vaše knihovna
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Moje první vzpomínka na Vítkovice je dosti děsivá II

Anna Buroňová už má i pokračovatele své práce. S Malou Odrou pracuje její snacha Alena Buroňová.
Pokračování rozhovoru s folkloristkou Annou Buroňovou z prosincového vydání zpravodaje.
Paní Buroňová, vy a folklór. Kde se
tato silná vazba zrodila?
Folklor je moje srdeční záležitost, která
mě provází celým mým životem, je jeho náplní a jeho velikým obohacením. Vše vycházelo z rodiny, kde se stále zpívalo, dodržovaly se zvyky a obyčeje. Největší zásluhu
na mém vztahu k lidové písni a k folkloru
měl náš otec – zpěvák a později i skladatel
lidových písní ohlasových, jak o něm psal
Ivo Stolařík v předmluvě ke zpěvníčku Písně Oty Žabky z Návsí, vydané roku 1980 Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm.
Vedl nás – čtyři sestry Žabkovy – ke
zpěvu lidových písní v lidovém trojhlase
a díky němu jsme pak vystupovaly na různých festivalech doma i v zahraničí. V ostravském rozhlase jsme nahrávaly písně
s doprovodem cimbálové muziky Technik
pod vedením Jana Rokyty, účinkovaly jsme
v několika televizních filmech z produkce
Československé televize Ostrava
(Koledníci z Těšínska, Ruce pro krásu,
Poslední gajdoš, Zpěv jeho země a další).
Přes zpívání jsem se dostala i k tancování ve folklorním souboru Slezan v Českém
Těšíně a k folkloru vůbec. Založila jsem ve
škole v Ostravě‑Porubě školní soubor Porubka, který jsem vedla téměř 30 let, spolu
s Hanou Podešvovou jsem při DK v Porubě
založila nynější soubor Heleny Salichové,
v Bohumíně jsem na požádání založila
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soubor Odra při Závodním klubu Železáren a drátoven, který jsem pak převedla
do Sokola Vítkovice. Také ten jsem vedla
30 let a tamtéž jsem pak založila a řídila
seniorskou skupinu Vítkovští sokoli. Mimo
těchto folklorních tanečních souborů jsem
asi před 20 lety založila ještě Ženskou pěveckou skupinu Odra, se kterou také stále
zpívám náš bývalý repertoár Sester Žabkových.
S Odrou a Vítkovskými sokoly jsem pak
vystupovala na akcích pořádaných vítkovickou radnicí nebo na okolních festivalech.
V rámci v roce 1992 vzniklého Folklorního sdružení České republiky jsem se
stala na 25 let také předsedkyní Folklorního sdružení Těšínského Slezska se sídlem
v Karviné, kde jsem organizovala pěvecké
soutěže dětských zpěváčků, přehlídky folklorních souborů Prameny. A vrcholem
tohoto snažení pak bylo zapojení souborů
našeho regionu do folklorních skladeb na
všesokolských sletech v Praze s názvy: Rozkvetla louka, Tance domova, Radostná louka, kde jsem autorsky vytvořila choreografie tanců Těšínského a Opavského Slezska,
jejich popisy a pak i nácviky v souborech
a secvičení ve velkých celcích na ploše stadionu.
Která ocenění za svou práci považu
jete za nejvýznamnější?
V pěvecké kariéře si nejvíce cením udělení 3. ceny a s ní spojené bronzové medaile
Prix de Muzique Folklorique de Radio Bratislava, kterou jsem získala spolu se svými

třemi sestrami Žabkovými v mezinárodní
rozhlasové soutěži magnetofonových nahrávek hudebního folkloru za umělecký
výkon v nahrávce Píseň nad horami z produkce Českého rozhlasu Ostrava v roce
1977.
Za svou činnost v oblasti folkloru si cením uznání za významnou celoživotní práci a činnost pro uchování a další pěstování
tradic lidové kultury České republiky, kterou mi udělil v roce 2000 náměstek ministra kultury Ilja Racek.
Za práci v Sokole mi byla udělena zlatá
medaile jako uznání za obětavou činnost ve
prospěch sokolského hnutí, kterou mi udělil
v roce 2015 Výbor České obce sokolské. -red
Foto: archiv
Anna Buroňová byla od roku 1992
do roku 2014 předsedkyní Folklorního
sdružení Těšínského Slezska, dále byla
v minulosti koordinátorkou a ředitelkou
Moravskoslezské kanceláře Folklorního
sdružení České republiky, členkou kulturní komise Vzdělavatelského sboru
České obce sokolské a vedoucí dětského
souboru Porubka, souboru Odra a jeho
seniorské skupiny Vítkovští sokoli.
V současné době je již od roku 1977 členkou Programové rady a autorkou pořadů Mezinárodního folklorního festivalu
Slezské dny v Dolní Lomné. V T. J. Sokol
Vítkovice nadále vykonává funkci vzdělavatelky, je činná jako cvičitelka žen
a vedoucí Ženské pěvecké skupiny Odra.

www.vitkovice.ostrava.cz
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Další projekt, který do Vítkovic přinese nový život!
Průmyslový developer P3 podepsal
s Vítkovicemi, a. s., a VTK NCA, a. s.,
smlouvu o nákupu 44 ha pozemku ve
Vítkovicích. V prostoru bývalé aglomerace vystaví průmyslově‑ obchodní čtvrť,
kterou budou tvořit výrobní a skladové
haly, obchody, showroomy, kanceláře
a další zázemí. Pozemek z jihu a západu
ohraničují příjezdové komunikace v ulici
Místecká a Rudná, východní okraj je určen
řekou Ostravicí, severně se nacházejí Dolní Vítkovice, v blízkém dosahu je nákupní
centrum Karolina a na dohled i Slezskoostravský hrad.
„Projekt P3 Ostrava Central vdechne lokalitě nový život, bude představovat nový
impuls. Obyvatelům v okolí se naskytne
nový pohled na jejich čtvrť, projekt však
nijak nezasáhne do stávajícího fungování
lokality. Dosud nedostupný a nevzhledný
prostor by se mohl stát novým business
centrem,“ konstatuje Tomáš Míček, ředitel
P3 pro Českou republiku.
Podle starosty Richarda Čermáka je ten-

to projekt významnou příležitostí k rozvoji
Vítkovic. „Vedle Dolních Vítkovic bude P3
Ostrava Central dalším magnetem, který
bude k našemu městskému obvodu přita-

hovat pozornost nejen Ostravanů, ale i lidí
z dalekého okolí,“ konstatuje Richard Čermák.
-red
Foto: archiv P3

V čerpání dotací jsme úspěšní
Stejně jako podnikatelský sektor, i městský obvod Vítkovice se v roce 2020 potýkal
s dopadem epidemie covid-19. Navzdory
této situaci se díky tvrdé práci vedení
obvodu a finanční podpoře statutárního
města Ostravy podařilo přispět k rozvoji
a lepšímu životu v našem městském obvodu.
Z rozpočtu statutárního města Ostravy
jsme v roce 2020 čerpali investiční neúčelovou dotaci bezmála ve výši 6 milionů korun. Tyto finanční prostředky byly použity
na pořízení velkoobjemových kontejnerů
na odpad, zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nové smuteční síně
a výstavbu zázemí na vítkovickém hřbitově, výrobu tří nových sekcí kolumbária,
zpevnění ploch na víceúčelovém hřišti
v ulici Halasově, včetně pořízení zázemí
pro správce hřiště a sociálního zařízení, pořízení ochranných mříží sklepních oken do
bytového domu Štramberská 2 a vybudování sklepních kójí v domě Štramberská 2 A,
zateplení podlahy a stěn v jednom z bytů
domu Mírová 41, stavebně technický průzkum a zpracování projektové dokumentace bytového domu Tavičská 34 a zpracování projektové dokumentace pro dům
Štramberská 10, které oba připravujeme
k rekonstrukci.
V rámci projektu statutárního města
Ostravy, sociální bydlení ve městě Ostravě, bylo našemu městskému obvodu poskytnuto z rozpočtu města 207 tisíc korun
na úpravu bytů pro cílovou skupinu osob,
které se ocitnou v krizové životní situaci,

například z důvodů předchozích dluhů,
ztráty zaměstnání, výpovědi z bytu, domácího násilí apod.
Statutární město Ostrava každoročně
poskytuje dotace na prevenci kriminality.
Městský obvod Vítkovice v roce 2020 uspěl
se třemi projekty, a to s projektem Rozšířené a návazné činnosti volnočasového klubu pro děti a mládež v Ostravě‑Vítkovicích,
který realizujeme společně s Centrem sociálních služeb, o. p. s., dále s projektem Pre-

vence sportem na víceúčelovém hřišti na
ulici Halasova a s červencovým projektem
Hrajeme si bez rozdílů. Z rozpočtu města
byly tyto projekty podpořeny částkou ve
výši 364 tisíc korun. Díky těmto projektům
se nám podařilo v rámci možností a vládních opatření částečně vyplnit volný čas
našich dětí a mládeže.
Ze státního rozpočtu byly v loňském
roce čerpány dotační prostředky na volby
do zastupitelstva kraje a Parlamentu ČR ve
výši 186 tisíc korun, na výkon státní správy, včetně dotace na veřejné opatrovníky,

obdržel městský obvod finanční prostředky
ve výši 4,52 milionu korun, na výkon sociálně právní ochrany dětí dotaci ve výši
3,785 milionu korun, na výkon sociální práce mimo agendu sociálně právní ochrany
dětí dotaci ve výši 1,394 milionu korun, na
výkon pečovatelské služby dostal městský
obvod 598 tisíc korun, z toho 500 tisíc korun prostřednictvím Krajského úřadu MSK
a z Úřadu práce ČR na podporu aktivní
politiky zaměstnanosti bylo uhrazeno 454
tisíc korun.
Statutární město Ostrava podpořilo svými dotačními finančními prostředky plavecký výcvik žáků naší základní školy ve
výši 110 tisíc korun a mateřské škole byla
z rozpočtu města poskytnuta kompenzace
za prominuté úplaty za vzdělávání ve výši
50 tisíc korun. Na svou činnost obdržel obvod z městského rozpočtu částku 35,675
milionu korun a město také z části kompenzovalo ztrátu příjmů z nájmů nebytových
prostor v souvislosti s epidemií koronaviru
ve výši 13 tisíc korun.
Je potřeba také zmínit, že koncem roku
2019 byla z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR vyplacena dotace ze velice úspěšnou revitalizaci bytových domů Syllabova 26–34.
Projekt byl částečně předfinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy a toto
předfinancování muselo být městu v roce
2020 vráceno. Nicméně i tak byl rozpočet
městského obvodu Vítkovice hned o 2 miliony korun bohatší.
Lenka Šindlářová,
vedoucí odboru financí a rozpočtu
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Prvňáčci
přejí
šťastný nový
rok!
Nádherná přání k Vánocům i novému
roku vyrobili šikovní prvňáčci ze ZŠ Šalounova.
-red-

1. – 24. ledna 2021
Příspěvkem podpoříte projekty
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra:
Mobilní hospic a ošetřovatelská služba sv. Kryštofa,
Šatník Charity Ostrava, Vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie,
Obnova kuchyně v domově pro seniory sv. Václava, Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše,
Vybavení chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením,
Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hl. budově Charity sv. Alexandra
Přispět můžete do on-line pokladničky na sbírkové konto: 66008822/0800
variabilní symbol: 77708013
(dar můžete poslat i pomocí QR kódu z mobilního bankovnictví)

Děkujeme za Vaši podporu!
Štěstí, zdraví a Boží požehnání ať Vás provází po celý rok 2021!

Charita Ostrava | www.ostrava.charita.cz
Charita sv. alexandra | www.charita-sv-alexandra.cz

Tříkrálová sbírka je prodloužena!
Jednadvacátý ročník tradiční Tříkrálové sbírky probíhá netradičně. Aktuální opatření spojená s onemocněním
covid-19 nedovolují vyjít koledníkům
do ulic, takže novoroční přání s požehnáním a žádost o příspěvek na podporu
lidí v nouzi má zatím pouze online podobu. I kvůli tomu je sbírka prodloužena
do 24. ledna.
„Tříkrálová sbírka je prostředkem pro

vzájemné mezilidské obdarování, pro uvědomění si, že každý člověk i v nepříznivé
životní situaci zůstává člověkem a zaslouží si uchování lidské důstojnosti. Pevně
věřím, že obyvatelé Ostravy zachovají
sbírce přízeň a připojí se k ní příspěvkem
do naší online pokladničky,“ říká ředitel
Charity Ostrava Martin Pražák.
Dalibor Kraut,
Charita Ostrava
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