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Nepřehlédněte

Beseda seniorů se strážníky 
Ve čtvrtek 12. dubna se od 14 

hodin uskuteční beseda seniorů 
se strážníky Městské policie Ost-
rava na téma (NE)bezpečí na ulici 
a podvodné jednání. Místem koná-
ní bude nové zázemí klubu seniorů 
v ulici Ocelářské 16. Vstup zdarma.

Danuška Báliková, vedoucí odboru 
sociálních věcí

Výtvarná soutěž 
Komise školství a kultury při Radě měst-

ského obvodu Vítkovice vyhlašuje ve 
spolupráci se Základní školou Šalounova 
16. ročník výtvarné soutěže pro předško-
láky a žáky vítkovických základních škol. 
Soutěž O cenu starosty městského obvodu 
Vítkovice je zaměřena na sté výročí vzniku 
republiky. Více na straně 11.

Romana Filipová, tajemnice komise

Zápis do první třídy
Zápis do první třídy se v ZŠ Halasova usku-

teční ve středu 4. dubna od 12 do 16.30 hodin, 
v ZŠ Šalounova ve čtvrtek 5. dubna od 12 do 
16 hodin. Zápis se týká dětí narozených od 
1. září 2011 do 31. srpna 2012. K zápisu je 
třeba s sebou vzít občanský průkaz zákonné-
ho zástupce, rodný list dítěte, průkaz ZP dítěte 
a potvrzení o odkladu školní docházky pro rok 
2018/2019.
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Den učitelů na radnici
se opět vydařil

Ve středu 28. března se v obřadní síni rad-
nice městského obvodu Vítkovice uskutečnilo 
slavnostní ocenění pedagogů nominovaných 
z jednotlivých vítkovických škol. 

V rámci kulturního programu vystoupili prvňáčci 
ze základní školy působící v Halasově ulici a poté 
zahrál kytarová sóla úspěšný student Základní 
umělecké školy Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovi-
cích Matouš Palovský. Starosta Petr Dlabal předal 
přítomným pedagogům květinu a oceněným uči-
telům dárky a pamětní listy. Mezi oceněnými byli: 
Tereza Tkačíková – Mateřská škola Prokopa Ve-
likého 37
Lydie Štulová – Základní škola Ostrava-Vítkovice, 
Šalounova 56
Tereza Týnová – Základní umělecká škola Leoše 
Janáčka
Zdeňka Macháčková – Střední průmyslová škola 
Ostrava-Vítkovice, Zengrova 
Stanislav Moravec – Střední škola technická a do-
pravní Ostrava-Vítkovice
Richard Veselský – RB SOU autoopravárenské 
Helena Urbánková – AHOL – Střední škola gas-
tronomie, turismu a lázeňství
Lucie Dvořáková – AHOL – Střední odborná škola
Věra Rymiecová – PORG gymnázium a základní 
škola
Veronika Masná za MŠ Edin
Ivana Šimáčková – PRIMA škola Ostrava

Zápis do mateřských škol se blíží!
Mateřské školy Prokopa Velikého 37 (na snímku), Obránců míru 71, Erbenova 23 a Kořenského 9 

pořádají zápis dětí pro školní rok 2018/2019. Ten se uskuteční 2. a 3. května od 10 do 15.30 hodin. 
Pokračování na straně 5. Foto: Lenka Gulašiová

Máte zájem o službu 
Senior express? 

Ve Vítkovicích by mohla být nově provozována 
služba Senior express, která už se osvědčila v ji-
ných obvodech. Vedení radnice proto zjišťuje zá-
jem ze strany občanů, jichž se tato služba týká. 
„Městský obvod Vítkovice má podle koncepce 
sociálního bydlení statutárního města Ostravy nej-
nižší podíl občanů starších 65 let, a to 13,34 pro-
centa. To však neznamená, že na tyto obyvatele 
obvodu nemyslíme,“ říká starosta Petr Dlabal. 

Pokračování na straně 2

Hledáme prodejce 
do stánků na 
Petropavlovskou pouť

V sobotu 16. června se bude v době od 9 do 
18 hodin konat na náměstí Jiřího z Poděbrad 
tradiční Petropavlovská pouť plná zábavy, hud-
by, kolotočů a doprovodného programu pro děti 
a dospělé. Pokud máte zájem a k tomu platný 
živnostenský list, potravinářský průkaz, malý ha-
sicí přístroj a prodáváte občerstvení nebo pouťové 
zboží, hledáme právě vás – prodejce pro obsazení 
venkovních stánků.     Pokračování na straně 12

Řidiči, pozor! Až do prosince je uzavřen celý 
úsek Rudné ulice mezi Místeckou a Frýdeckou 
ulicí ve směru do Havířova.
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Máte zájem o službu 
Senior express? 
Pokračování ze strany 1

Službu Senior express by mohly využívat osoby starší 65 let, ZTP 
a ZTP/P s trvalým bydlištěm v obvodu, a to maximálně 6x v mě-
síci a po území obvodu Vítkovice. Podmínkou by bylo nahlášení 
požadavku na přepravu nejméně jeden pracovní den předem na 
radnici obvodu a uhrazení jízdného ve výši 30 korun. Řidič by za-
jišťoval přepravu k lékaři, na rehabilitace, na poštu, na úřady, na 
hřbitov a jinam a v místě dojezdu by čekal maximálně 15 minut. 
Poté by odvezl přepravovaného zpět do místa bydliště nebo od-
jel za dalším klientem. Měli byste o tuto službu zájem? Pokud 
ano, zavolejte na tel. číslo 599 453 111, pište na posta@vitkovice.
ostrava.cz  nebo na adresu Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 
516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice nejpozději do 30. dubna 2018. 
Ve všech případech prosím uveďte své jméno, bydliště a věk. Za-
voláním nebo odesláním těchto údajů dáváte ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracová-
ním osobních údajů za účelem zjišťování zájmu o službu Senior ex-
press ve Vítkovicích. Na základě získaných údajů bude v průběhu 
května provedeno vyhodnocení, o kterém vás budeme informovat 
v dalším vydání zpravodaje.

Romana Filipová, referentka hospodářské správy 
Svoz velkoobjemových 
odpadů

Ve spolupráci s odborem komunálních služeb, dopravy a byto-
vým Úřadu městského obvodu Vítkovice poskytuje i v letošním 
roce OZO Ostrava kontejnery na velkoobjemové odpady z domác-
nosti. Občané zde mohou bezplatně odložit svůj nepotřebný velko-
objemový odpad.

Místo přistavení Datum Počet 
kontejnerů

U Cementárny u domu č. 31 9. 4. 1
U křižovatky ulic Rostislavova, Holubova 9. 4. 1
U křižovatky ulic Maixnerova, Pasteurova 9. 4. 1
Ulice Štramberská ve dvoře u domu č. 2 10. 4. 1
U křižovatky ulic Starobní a Středulínského (u Tesly) 10. 4. 2
Na Obvodu - parkoviště vedle popelnic 10. 4. 1
Ulice Sirotčí u domu č. 39 11. 4. 1
Ulice Sirotčí u domu č. 45 11. 4. 1
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská 11. 4. 1
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova 12. 4. 1
U křižovatky ulic Věžní, Mírová 12. 4. 1
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova 12. 4. 1
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru 13. 4. 1
nám. J. z Poděbrad (u ul. Erbenova-plocha parkov.) 13. 4. 1
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní 13. 4. 1
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru 16. 4. 1
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova (u garáží) 16. 4. 1
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí 16. 4.. 1
Ulice Rudná před domem Rudná 56 (pod mostem) 17. 4. 1
U křižovatky ulic Sovova, Závodní 17. 4. 1
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova 17. 4. 1
Celkem: 22
Přistavení kontejneru vždy do 14 hodin.
Odvoz druhý den do 10 hodin.

Do velkoobjemového  kontejneru patří: televizory, ledničky, prač-
ky, ždímačky, mrazničky, vysavače, rádia, koberce, stoly, židle, 
skříně, matrace, vany, dřezy, sanitární keramika, lustry, pneuma-
tiky apod.

Do těchto kontejnerů neukládejte cihly, kamení, stavební suť, od-
pady ze zeleně, komunální a nebezpečný odpad.

Bližší informace podávají: 
Pavel Hučala – tel. č. 599 453 241
Dagmar Sošková – tel. č. 599 453 124

V Ostravě jsou bioodpady 
opět sváženy dvakrát měsíčně

Příchod jara se promítne také do svozu zeleně v Ostravě. Spo-
lečnost OZO Ostrava přechází od dubna na letní svoz bioodpadu, 
který bude ukončen až 30. listopadu. V uvedeném období bude 
bioodpad z hnědých popelnic opět svážen co dva týdny, v zimním 
období to bylo jen jednou měsíčně. Informace o letních termínech 
svozu jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti OZO 
Ostrava. Kapacitu BIO popelnic o objemu 240 l i četnost jejich 
svozu stanovilo město. Pokud někomu z občanů kapacita nádo-
by na zeleň nedostačuje, má možnost zbylý odpad ze zahrádky 
odevzdávat bezplatně ve sběrných dvorech, nebo si objednat pla-
cenou službu, a OZO mu přistaví další nádoby na zeleň podle jeho 
potřeby. 

Kam s větvemi?
OZO Ostrava přijímá větve (do průměru 12 cm) ve třech ostrav-

ských sběrných dvorech, a to v Porubě, v Kunčicích a v Přívoze,
a také v areálu kompostárny v Hrušově. Ostatní sběrné dvory ne-
mohou větve od občanů přijímat kvůli nedostatku prostoru. 

Půda potřebuje kvalitní kompost
S jarem přicházejí na řadu také práce na zahradě. Dobrou zprávou 

pro zahrádkáře i ty, kteří se chystají na zvelebování trávníků, je, že 
v ostravských sběrných dvorech je od dubna opět k dispozici kvalitní 
kompost a pytlovaný zeminový substrát z kompostárny OZO Ostra-
va. Obojí je baleno v pytlech o objemu 18 litrů, cena jednoho pytle 
je 25 korun. Zájemci o větší množství kompostu nebo substrátu se 
mohou vypravit přímo do kompostárny v Hrušově, kde je zmíněného 
přírodního hnojiva bohatého na živiny a humus dostatek. 

Senioři objevují taje 
počítačů

Chcete se naučit pracovat s počítačem, komunikovat s blízkými 
pomocí elektronické pošty, vyhledávat informace na internetu a ne-
víte, jak na to? Přihlaste se do kurzu Senioři objevují taje počítačů, 
který je určen lidem ve věku 60+. Tento kurz bude věnován zákla-
dům obsluhy počítačů a pořádá ho Spolek Druhé Svítání s finanční 
spoluúčastí statutárního města Ostravy.

Kurz, jehož začátek bude stanoven podle zájmu účastníků, 
se bude skládat z osmi lekcí, každá bude trvat 2x 45 minut. Vý-
uka bude probíhat 2x týdně ve Vítkovicích, v ulici Štramberské 
2871/47 (poblíž Mírového náměstí, resp. restaurace Schönthal). 
Více informací se dozvíte na www.druhesvitani.cz nebo na tel. č.: 
608 680 276.

Sběrné dvory OZO Ostrava 
přecházejí na prodloužený 
letní provoz

S příchodem dubna přecházejí sběrné dvory OZO Ostrava na 
prodloužený letní provoz, který potrvá až do 31. října. Provozní 
doba se v odpoledních hodinách prodlouží o dvě hodiny. Sběr-
né dvory v Porubě, Přívoze, Kunčicích a Zábřehu tedy budou mít 
od pondělí do neděle otevřeno od 8 do 20 hodin, sběrné dvory 
v Radvanicích, Slezské Ostravě, Martinově a Mariánských Horách 
budou od pondělí do pátku v provozu od 10 do 20 hodin a v sobotu 
do 14 hodin. Sběrné dvory v Proskovicích, Staré Bělé a Krásném 
Poli budou v provozu ve středu a v pátek, kdy jsou otevřeny, od 
14 do 20 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Provoz sběrného 
dvora v Polance zůstává celoročně beze změn, tzn. ve středu 
a v pátek je otevřen od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Více informací o tom, jaký odpad a v jakém množství mohou 
Ostravané ve sběrných dvorech bezplatně odevzdat, a také in-
teraktivní mapu ostravských sběrných dvorů naleznete na www.
ozoostrava.cz.
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Slovo starosty

Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá a čeho ještě může dosáhnout.
 Jean-Paul Sartre
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Vážení čtenáři,
máme za sebou březen, který byl tradičně 
doslova nabit významnými společenskými 
událostmi. Jsem rád, že jsem mohl k Me-
zinárodnímu dni žen opět poblahopřát kli-
entkám i zaměstnankyním domovů pro se-
niory, které sídlí na území našeho obvodu. 
A vážím si i okamžiků strávených na radni-
ci se zástupci zdejších škol při příležitosti 
Dne učitelů, který v České republice připa-
dá na 28. března, kdy si připomínáme vý-
ročí narození Jana Ámose Komenského. 
Z předávání ocenění vybraným pedagogům 
mám pokaždé radost. A těší mě, že se tato 
myšlenka setkala už v okamžiku svého zro-
du s pozitivní zpětnou vazbou vedení jed-
notlivých škol a velice dobře se ujala. Rád 
bych prostřednictvím tohoto úvodníku ještě 
jednou poblahopřál k svátku žen i ke Dni 
učitelů všem, jichž se týkají!

Březen ale kromě obvyklých situací při-
nesl i moment překvapení v podobě ostré-
ho návratu zimy, která během týdne srazila 
ukazatele teploměrů o více než tři desítky 
stupňů dolů. Kdo si myslel, že topná sezo-
na skončila sluncem prozářeným druhým 
březnovým víkendem, mýlil se. Bylo třeba 
se opět vrátit k údržbě zledovatělých chod-
níků, k odklízení větví zlomených silným 
větrem a k dalším úkolům, které plní pra-
covníci vítkovických technických služeb.
A také bylo nutné i nadále topit. V souvis-
losti s tím bych rád připomněl, že do dal-
ší topné sezony vstoupí 190 vítkovických 
obecních bytů s novými detektory oxidu 
uhelnatého, o nichž se blíže zmiňujeme 
na šesté straně zpravodaje, a které budou 
instalovány v průběhu následujících týdnů. 
Nájemníky, jichž se tento krok týká, bych 
chtěl ujistit, že jde o další zkvalitnění bydle-
ní, protože detektory přispívají k větší bez-
pečnosti obyvatel bytů. Berte je tedy jako 
přátelé ochotné kdykoliv pomoci!  

Zásadním a ne-
přehlédnutelným 
momentem pro 
náš obvod bylo 
také uzavření 
ulice Rudné ve 
směru z Ostra-
vy do Havířova, 
k němuž došlo 
v pondělí 19. 
března. Řidiči, 
kteří mají v úmy-
slu jet tímto smě-
rem, často nemohou při objížďce minout 
Vítkovice, což bohužel zasahuje do života 
našeho obvodu a odráží se ve špatné prů-
jezdnosti ulic Místecké a Výstavní. Nezbý-
vá, než aby se obyvatelé částí obvodu, 
jichž se tato situace dotýká, na dlouhé mě-
síce obrnili trpělivostí a tolerancí. Jde o plá-
novanou investiční akci, která směřuje ke 
zkvalitnění dopravy.                   Petr Dlabal,

starosta městského obvodu Vítkovice

Prvorepublikovému domu rekonstrukce prospěla
Dům v Jeremenkově ulici č. 16, v jehož 

přízemí je Dětský ráj a Patchwork centrum, 
byl postaven v roce 1935. Tato informace 
je ostatně díky návrhu akademického ma-

líře Karola Hercíka, jenž zde bydlí od roku 
1968, uvedená i na boční fasádě. Tu budo-
va, jež měla od roku 2006 nová okna, spo-
lečně se střechou a zateplením získala bě-
hem rekonstrukce, která vyvrcholila v roce 
2014. „Jsem rád, že se povedlo zachovat 
některé původní prvky dotvářející zdejší pr-
vorepublikovou atmosféru. Tomuto domu 
dodávají jedinečný punc,“ chválí Karol Her-
cík, kterého těší, že fasáda je na frontální 
části domu opět zdobená imitací režného 
zdiva a že zůstaly například původní okenní 
parapety. „Rekonstrukce se podařila díky 
vzájemnému porozumění radnice, projek-
tanta Jaroslava Habrnala a Petra Kuzmy, 
stavbyvedoucího firmy Bystroň,“ pozname-
nává s tím, že domu výměna oken a zatep-
lení prospěly. „Je to bezvadné! V zimě jsme 
zaznamenali úsporu energií, příjemněji je 
i v létě, kdy tady dřív bývalo dost horko. 
Teď si užíváme teplotní komfort,“ libuje si 
Karol Hercík. Podobně reaguje i další oby-

vatel domu, Pavol Macejko, který tu bydlí 
od roku 2011. „Když jsme se přistěhovali, 
byla už vyměněná okna a za nějaký čas při-
šlo na řadu zateplení. Trochu jsme se báli, 
že se pak objeví plísně, ale k ničemu tako-
vému nedošlo. A dům se s novou fasádou 

i dalšími prove-
denými úpravami 
vizuálně posunul 
o kus vpřed. 
Takže jsme spo-
kojeni,“ hodnotí 
provedenou re-
konstrukci. Ka-
rol Hercík upo-
zorňuje, že bě-
hem rekonstrukce 
byla z bezpeč-
nostních důvo-
dů i kvůli úspoře 
tepla uzavřena 
pasáž, jež tu pů-
vodně byla. „Ob-
chody, které tu 
dříve měly výlo-

hy, tak získaly větší prostor. Zrušeny byly 
i dvoje železné dveře, které z chodby domu 
vedly do těchto obchodů,“ pokračuje. Umě-
lecký podpis Karola Hercíka je patrný i na 
plotě u domu. Je totiž autorem smaltů vy-
tvořených v roce 2006, které jsou součástí 

oplocení. „Tento motiv je vzpo-
mínkou na moje dětství. Od roku 
1957 jsem totiž bydlel v protější 
budově a z oken pozoroval pro-
dejce zeleniny, kolotočáře, kteří 
sem na jaře přijížděli, i občasná 
vystoupení provazochodců,“ vra-
cí se do svého dětství muž, který 
svá díla tvoří v ateliéru umístěném 
pod střechou domu v Jeremenko-
vě 16. Dřív tu bývala prádelna, ale 
ta po rozšíření praček v domác-
nostech pozbyla svůj význam.                                    
                      - gl -

Foto: Karol Hercík

Technický výkres domu z roku 1935. 

Dům v roce 2013.

Foceno 20. prosince 2014 po ukončení rekonstrukce.
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Ve vítkovických mateřských školách 
vládne komorní, přímo rodinná atmosféra
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Ze života našich škol

Do funkce ředitelky Mateřské školy Pro-
kopa Velikého byla 2. ledna uvedena Ema 
Hýžová, která v té době měla s prací v ma-
teřských školách dlouholeté zkušenosti.

Paní ředitelko, ve vítkovických škol-
kách rozhodně nejste neznámou tváří…

Ve vítkovických školkách jsem začala 
působit od září 2006, takže tento školní rok 
je již mým dvanáctým. Nejprve jsem zača-
la pracovat v logopedické třídě Mateřské 
školy Prokopa Velikého jako učitelka a zá-
roveň logopedický asistent. Po pěti letech 
jsem přesídlila do speciální třídy Mateřské 
školy Erbenova, a to opět jako logopedický 
asistent a současně jako zástupkyně paní 
ředitelky Jany Smutné. Ale celkem učím již 
34 let. Absolvovala jsem Střední pedago-
gickou školu v Havířově a později jsem na 
Ostravské univerzitě vystudovala magister-
ský obor speciální pedagogika. Mé studium 
bylo zaměřeno na děti s vadami řeči, děti 
s mentálním postižením i děti s kombinova-
nými vadami. Můžu tedy učit v běžné třídě 
mateřské školy, ve třídě speciální a také in-
dividuálně pracovat s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

Jaký je podle vás stav zdejších mateř-
ských škol? 

Prostředí vítkovických mateřských škol 
na mě vždy působilo velmi dobře. Zřizova-
tel – městský obvod Ostrava-Vítkovice – se 
o nás dobře stará. Stále se zajímá o potře-
by svých školek a také o dění v nich a díky 
tomu jsou všechny objekty velmi dobře vy-
baveny. Naopak zaměstnanci mateřských 
škol městského obvodu na oplátku pomá-
hají s různými akcemi, takže spolupráce je 
oboustranně prospěšná. 

Také my sami se snažíme co nejvíce 
přispět ke zvelebování školek, oslovujeme 

různé firmy a získáváme sponzory, kteří 
nás podporují v našich plánech. Pravidel-
ně získáváme finanční dotace Magistrátu 
města Ostravy, získali jsme finanční dar 
Nadačního fondu Vítkovice STEEL, trvale 
nás podporuje společnost Č. V. Prototyp 
a jiné firmy z našeho okolí. Kromě toho 
budeme opět žádat o tzv. šablony – dotaci 
z EU, která nám umožní realizovat kvalitní 
další vzdělávání pedagogických pracovní-
ků, financování besed s rodiči, zřízení škol-
ního asistenta apod. V poslední době jsou 
se žádostmi o podporu ze strany svých 
zaměstnavatelů úspěšní i rodiče dětí, které 
naše školky navštěvují. Svým zaměstnan-
cům formou tzv. zaměstnaneckých grantů 
například přispívají společnosti ArcelorMit-
tal Ostrava nebo Vítkovice STEEL. 

V čem spatřujete pozitiva vítkovic-
kých mateřských škol?

Vyhovují mi malé mateřské školy. Proto 
jsem ráda, že i když má naše školka po-
dobu „osmitřídky“ se 174 dětmi, fakticky je 
rozdělena do čtyř samostatných budov roz-
místěných po celém katastru obvodu. To 
umožňuje vytvořit v každé z nich komorní, 
přímo rodinnou atmosféru. Do mateřských 
škol Prokopa Velikého a Obránců míru do-
chází 42 dětí, v Mateřské škole Erbenova 
je zapsáno 40 dětí a v Mateřské škole Ko-
řenského 50 dětí. Tyto malé školky rodin-
ného typu jsou příjemné jak pro děti a jejich 
rodiče, tak pro zaměstnance. Dobře se tu 
navazují přátelské vztahy, děti si zde rych-
leji zvyknou, nikdo na ně nespěchá, postu-
pují svým tempem a většinou jsou ve škol-
kách spokojené. I v dalších letech chceme 
zachovat speciální třídy určené zejména 
dětem s vadami řeči, jichž je v současné 
populaci stále víc. Každodenně se jim tu 
individuálně věnují pan í učitelky – logope-
dické asistentky, které dělají maximum pro 
to, aby děti nastupovaly do základní ško-
ly bez zmíněného hendikepu. Nebráníme 
se ani přijímání dětí s jiným druhem po-
stižení. Naši mateřskou školu navštěvují 
také děti s poruchou autistického spektra, 
s mentálním postižením a podobně. Tam, 
kde je to potřeba, žádáme o asistenta pe-
dagoga. 

Uvažujete o nějakých změnách, novin-
kách?

V současné době se snažíme o změnu 
našeho přístupu ke vzdělávání. Více se za-
měřujeme na větší samostatnost dětí, více 
se orientujeme na prožitkové učení, učení 
činnostní, učení ve skupinách i individu-
álně podle možností a zájmu dětí. Aby to 
bylo možné, upravujeme prostředí mateř-
ské školy a s tím nám pomáhají i rodiče. 
Například spolupráce s rodiči na úpravě 
Mateřské školy Kořenského je již v plném 
proudu. V souvislosti s tím děkuji rodičům, 
kteří nám již pomáhají, a ostatní prosím 
o spolupráci. V první fázi jsme se však za-
měřili zejména na změny, které se týkají 

nás, zaměstnanců, a které souvisejí přede-
vším s naší chutí dělat něco jinak a nově.  
Od září letošního roku totiž chceme začít 
s dětmi pracovat jinak, více se zaměřit na 
individuální možnosti každého dítěte. S tím 
souvisí i změna pohledu na každé dítě, na 
jeho diagnostiku a tak dále.

Další úkoly nás ještě čekají. Například 
úprava zahrad mateřských škol, dovyba-
vení dvou tříd mateřské školy novým ná-
bytkem, a – pokud to bude v možnostech 
zřizovatele – i rekonstrukce Mateřské ško-
ly Prokopa Velikého. V nejbližším období 
plánujeme společné akce všech školek 
dohromady i samostatné akce jednotlivých 
budov. Společná bude Talentmánie, sou-
těž, na níž vystoupí děti ze všech školek 
se svým programem, jenž si připraví doma 
s rodiči nebo s paní učitelkou ve školce. 
Jde o akci, kterou pro nás pořádají děti 
a paní učitelky z Mateřské školy Kořen-
ského. Společnou akcí je také Den Země, 
který již tradičně v sadu Jožky Jabůrkové 
připravují paní učitelky z Mateřské školy 
Obránců míru. V Mateřské škole Obránců 
míru začala v březnu každotýdenní odpo-
lední Mimiškolička pro děti, které do ma-
teřské školy ještě nechodí. V dubnu se děti 
ze všech školek pojedou podívat na dravé 
ptáky a sokolníka, jenž se o ně stará. Ji-
nak v každé budově probíhají akce pro děti 
i rodiče – karnevaly, divadla ve školce, růz-
né exkurze, například do Světa techniky, 
na letiště, k hasičům, do knihovny, dílnič-
ky pro děti a rodiče. A v květnu nás čekají 
zápisy do mateřských škol. V tomto škol-
ním roce jsme umístili všechny děti, které 
přišly k zápisu, a i když teď máme školky 
plné, doufám, že i nyní uspokojíme všech-
ny zájemce. Pro veřejnost, která se za-
jímá o činnost vítkovických školek, jsou 
k dispozici webové stránky www.mspro-
kopavelikeho.cz, kde lze najít kontakty na 
jednotlivé budovy i ředitelství školy.

- gl -
Foto: archiv vítkovických mateřských škol

Děti z MŠ Kořenského si zimu opravdu užily.

Ředitelka Ema Hýžová společně s dětmi 
z vítkovických mateřských škol.
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Pasování prvňáčků na čtenáře

Koncem února se chlapci z třídy 3. B 
Střední průmyslové školy v Ostravě-Vítko-
vicích společně s třídní vyučující Danou Vi-
cherkovou zúčastnili literárně-vzdělávacího 
programu a exkurze s názvem Devatero 
obrazů (a všechny 
od Josefa Čapka) v 
galerii OKO a vzdě-
lávacím středisku 
Obecního domu 
v Opavě. Pod od-
borným vedením 
průvodkyně vyřešili 
chlapci kreativním 
přístupem všechny 
připravené rébusy, 
které se vztahova-
ly k životu, dílu a významu Josefa Čapka 
a jeho rodiny. Smutný osud tohoto českého 
malíře, grafika a prozaika prozradily také 
obrazy s názvy Chlapec s obručí, Oheň, 
Pěšky za vozem, Sedící muž, Útěcha, 
Z trhu, Závist, Žena s dítětem, Diškurs. Ta-
jemstvím nezůstalo, proč se u Josefa Čap-
ka objevují v tvorbě postavy žebráků, lůzy 
a společenské spodiny. 

Autor Josef Čapek nebyl lhostejný, pro-
jevoval občanskou znepokojenost nad poli-
tickým režimem nastoleným v Itálii Musso-
linim v roce 1919. Na nástup Hitlera k moci 
reagoval publikováním kreseb s názvem 

Ve stínu nacismu.
U vzácné zachrá-

něné olejomalby ze 
Sachsenhausenu, 
obrazu Květinářka, 
se studenti Zen-
grovky zamysleli 
a vzdali úctu vzpo-
mínce na Josefa 
Čapka. 

V poslední čás-
ti exkurze se třída 

3. B vžila do autorské literární role a vy-
myslela ke každému z devatera obrazů 
krátký příběh související se životem Josefa 
Čapka. Chlapci ze Zengrovky si svou tvůr-
čí reprezentací školy uvědomili nadčasový 
odkaz celé Čapkovy rodiny, a to skládan-
kou jednotlivých obrazů výstavy v působivý 
vlastenecký celek a živý odkaz budoucím 
generacím.                            Dana Vicherková

Pokračování ze strany 1
Jde o dvoutřídní mateřské školy rodinné-

ho typu. S dětmi pracují kvalifikovaní uči-
telé se středoškolským a vysokoškolským 
vzděláním. Mateřské školy Prokopa Veliké-
ho, Erbenova a Obránců míru poskytují kro-
mě jiného také logopedickou péči pro děti 
s vadami řeči (logopedické třídy). Všechny 
zmíněné vítkovické mateřské školy jsou vy-
baveny moderními učebními pomůckami, 

včetně interaktivních tabulí. Rodiče mohou 
své děti přihlásit také do kroužků v mateř-
ských školách, jako jsou Metoda dobrého 
startu, Veselé pískání – zdravé dýchání 
nebo Angličtina pro nejmenší.

Kromě toho nabízejí mateřinky rovněž 
kurzy plavání, vyrážejí na výlety například 
do zoo, na Dětský ranč do Hlučína, do 
Bělského lesa apod., navštěvují divadelní 
představení pro děti, připravují besídky, slet 

čarodějnic, mikulášské besídky, oslavují 
Den Země, Den matek i Den dětí a pořádají 
také oblíbené spaní ve školce…

Rodiče, připomínáme, že poslední 
ročník mateřské školy před vstupem 
do základní školy je povinný!

Těšíme se na vás! 
www.msprokopavelikeho.cz

Za účasti starosty městského obvo-
du Vítkovice Petra Dlabala se v pondělí 
5. března uskutečnilo v prostorách vítko-
vické pobočky Knihovny města Ostravy 
pasování prvňáčků na čtenáře. Zaměst-
nanci knihovny připravili pro děti zajímavý 
program plný her, soutěží a putování s pi-
ráty za pokladem. Poté co piráti dosáhli 
svého cíle a našli truhlu plnou překvapení, 
pasoval starosta obvodu žáky prvních tříd 
na čtenáře. Děti obdržely drobné dárečky 
a kartičku do knihovny. Držme jim palce, 
ať si četbu zamilují a pravidelně čtou nejen 
z povinnosti, ale i pro zábavu a pro radost.

Romana Filipová, kulturní referentka

Návštěva policistů 
v mateřince

První březnový týden přijelo do Mateř-
ské školy Prokopa Velikého policejní auto 
i s příslušníky policie, kteří dětem přišli po-
vědět o své profesi. Mrňousci se tak sezná-
mili s možným nebezpečím, které na ně 
číhá, jak na něj reagovat a jak mu předejít. 
Zopakovali si i bezpečnost při dopravních 
situacích. Největším zážitkem pro všechny 
ovšem byla ukázka výstroje a pobyt v poli-
cejním autě se zapnutými policejními majá-
ky. Děti dostaly spoustu dárečků a odnesly 
si i úžasné zážitky, na které budou dlouho 
vzpomínat.

Kolektiv MŠ Prokopa Velikého

Devatero obrazů Josefa Čapka očima studentů 
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Renovace Energocentra Vítkovice 
desetinásobně sníží emise

Začne instalace detektorů oxidu uhelnatého do obecních bytů

Vítkovice: malý Londýn v Ostravě

V obecních bytech městského obvodu 
Vítkovice bude v průběhu dubna instalo-
váno 190 detektorů oxidu uhelnatého. Tyto 
práce bude provádět firma REDL – servis 
s.r.o. Uživatelé bytů, kterých se instala-
ce bude týkat, budou předem obeznáme-
ni s termínem zajištění zpřístupnění bytu 
a převzetí pokynů k obsluze detektoru oxi-
du uhelnatého, a to vývěskou v domě. 

Město Ostrava nakoupilo detektory po 
dohodě s městskými obvody, které insta-
laci zajišťují na své náklady. Během této 
akce, která svým rozsahem nemá v České 
republice obdoby, bude v domácnostech, 
které využívají k ohřevu tepelné zdroje, na-
montováno 1 682 těchto detektorů. Cílem 

je zvýšení bezpečnosti občanů a ochrana 
majetku. Nákup detektorů byl financován 
z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, 

bezpečnosti a ochrany osob a majetku, 
jehož zdrojem jsou mimo jiné prostředky 
z vybraných pokut udělených Městskou po-
licií Ostrava. Poslouží tak dobrému účelu.

Detektor oxidu uhelnatého signalizuje pří-
tomnost nebezpečného plynu již při velmi 
malých koncentracích, kdy ještě není přímo 
ohroženo zdraví nebo život osob, které jej 
dýchají. Včas tím upozorní na vznikající ne-
bezpečí. Oxid uhelnatý se uvolňuje ve špat-
ně spalujících zařízeních, jako jsou ohřívače 
vody, kotle, krby a další zařízení spalující 
uhlí, dřevo, plyn, oleje nebo naftu. Tento 
plyn je jedovatý a člověk jej není schopen 
zaregistrovat, protože je bez zápachu a je 
neviditelný. 

Energocentrum Vítkovice, významný do-
davatel energií pro oblast Vítkovic, mezi 
jehož zákazníky patří Třinecké železárny, 
Vítkovice Holding, Vítkovická nemocnice 
i domácnosti z vítkovické lokality, prochází 
kompletní modernizací zdrojů. Revitaliza-

ce zajistí dodávky pro zákazníky i po roce 
2020 a desetinásobně sníží emise. Reno-
vaci Energocentra zajišťují ostravské firmy 
ČEZ Energo a ČEZ Energetické služby. 
„Energetika prochází největší revolucí za 
posledních padesát let. Míří k menším eko-
logičtějším zdrojům a úsporným a chytrým 
řešením,“ říká Pavel Cyrani, člen předsta-
venstva a ředitel divize obchod a strategie 
ČEZ. 

Sektor energetických úspor a služeb 
(tzv. ESCO) v současnosti roste v Evropě 
rapidním tempem a významně se podílí 
na evropských cílech snížit energetickou 
náročnost zdejšího průmyslu. Nabízí chy-
trá řešení jako renovace energetických 
hospodářství ve firmách a průmyslových 
areálech, ekologickou modernizaci budov, 

chytré osvětlení nebo instalaci ekologic-
kých zdrojů. Příkladem je revitalizace Ener-
gocentra Vítkovice. Dosavadní dva černou-
helné kotle o celkovém výkonu 182 MW, 
které přestanou v roce 2020 plnit emisní 
limity, budou nahrazeny plynovou kotelnou 
se třemi kotli a kogeneračními jednotkami. 
Nové ekologické řešení výrazně sníží emi-
se síry, dusíku, tuhých znečišťujících látek 
i oxidu uhličitého. Konkrétně klesnou ročně 
emise oxidů síry o 410 tun (100 procent), 
oxidů dusíku o 288 tun (93 procent), TZL 
o 5,8 tuny (96 procent) a C02 o 109 tisíc 
tun (81 procent). Celková investice do eko-
logizace provozu Energocentra dosáhne 
138 milionů korun.

Vladislav Sobol
Foto: archiv skupiny ČEZ

Vítkovice si dodnes uchovaly atmosféru 19. století. Díky domům 
postaveným z filmaři tolik žádaných červených pálených cihel si 
tato ostravská čtvrť může ve filmech zahrát třeba starou dobrou 
Anglii, Vídeň nebo Amsterdam. Fenoménem Vítkovic jsou hlavně 
dělnické kolonie, které jsou zachovalou památkou na život zaměst-
nanců v Rothschildových podnicích. „Anglické domky připomíná 
Štítová kolonie (ulice Tržní, Lidická, Nerudova), ve které je dodnes 
příjemné bydlení. U každého domečku je zahrádka, kde mohli 
obyvatelé pěstovat zeleninu i chovat zvířata,“ říká Hana Vítková 
z Moravskoslezské filmové kanceláře. Své pojmenování nese ko-
lonie podle výrazných štítů nad dvojicí vchodů. Štítovou kolonii tvoří 
32 dvojdomků seskupených do čtyř řad, se středovou řadou ulič-

ního typu se štíty otočenými naproti sobě. Kolonií byly nazývány 
i dva tzv. U-hausy, nejstarší dochované domy pavlačového typu 
na Ostravsku. Stojí po obou stranách kostela a jejich název je dán 
půdorysem písmene U. Vedle vítkovické radnice najdeme také dva 
I-hausy, z nichž jeden byl zničen při náletu ve druhé světové válce. 
Typické režné zdivo už mu ale bohužel chybí, po válce byl omítnut. 
Více zajímavostí včetně jedinečných fotografií se dozvíte zde http://
www.filmcommission.cz/cs/cesky-vitkovice-maly-londyn-v-ostra-
ve/.                   Foto: archiv Moravian-Silesian Tourism
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Střípky vítkovické historie

Zašlá sláva vítkovického Husova sboru
Na letošní sté výročí vzni-

ku samostatného Česko-
slovenska navazuje ještě 
jedna velice významná, pro 
Českou republiku zásadní 
událost, a to ustanovení zce-
la nové, specificky národní 
církve Čechoslováků – Círk-
ve československé (od roku 
1971 bylo do názvu přidáno 
adjektivum husitská) . Stalo 
se tak v lednu 1920 v Praze 
a šlo o vyvrcholení společen-
ských poměrů po rozpadu 
Rakouska-Uherska. Byly tím 
naplněny požadavky po re-
formě náboženského života, 
na které římskokatolická cír-
kev doposud nebrala zřetel. 
Mezi novinky českosloven-
ské církve patřilo kupříkladu 
sloužení liturgie v národním 
jazyce či nepovinný celibát. 

Důležitou roli při rozšiřová-
ní pole působnosti nové církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
hrála také tzv. Velká Ostrava, na jejímž katastru vzniklo hned něko-
lik náboženských obcí – Moravská Ostrava/Přívoz (1923), Heřma-
nice (1923), Hrabůvka (1928), Kunčičky (1923), Mariánské Hory 
(1927), Michálkovice (1923), Polanka nad Odrou (1938), Radva-
nice (1923), Slezská Ostrava (1923), Stará Bělá (1923), Svinov 
(1924), Vítkovice (1924) a Zábřeh nad Odrou (1923). Kromě toho 
si 8. listopadu 1922 věřící ze Slezska a severní Moravy zvolili první 
samostatnou diecézní radu. Správcem slezské (ostravské) diecéze 
se stal původně římskokatolický kněz Ferdinand Stibor, jenž sídlil 
na faře v Radvanicích. 

Tato diecéze zahrnovala území Těšínska, Opavska (včetně Hlu-
čínska), politické okresy Moravská Ostrava, Místek a Nový Jičín. 
Jak dokládá dobový tisk, bylo zvolení místního biskupa klíčovým 
mezníkem pro příští generace členů Církve československé. V je-
jím periodiku Palcát ze dne 14. prosince 1923 je tato událost po-
psána takto: „Den 9. prosince 1923 zůstane historickým dnem 
Církve československé na Ostravsku. Pro naše hnutí měl tento 
den veliký význam tím, že se ustavila prvá, právoplatná diecesní 
rada pro Slezsko a pohraniční Moravu a zvolila si svého bisku-
pa. – Tímto ustavením vstupuje ostravská diecese v kruh ostatních 
diecesních jednotek jako rovnocenný činitel a umožňuje, aby nyní 
přikročeno bylo k úpravě celocírkevních otázek, početně úplnou 
ústřední radou v Praze.“

Počátky Církve československé ve Vítkovicích nalézáme v roce 
1921 v souvislosti s přednáškou Ferdinanda Stibora konanou na 
přání zdejších obyvatel. Ta se uskutečnila 16. srpna 1921 v sále 
Českého domu a byla přijata s nadšením. Ihned poté se konaly 
bohoslužby Církve československé postupně v prostorech měš-
ťanské školy v Místecké ulici a městském starobinci v Lidické ulici. 
Počet příslušníků nové církve se však stále navyšoval a dosavadní 
provizorní místnost pro konání bohoslužeb již kapacitně nedosta-
čovala. To dokládá údaj z roku 1921, kdy se k této církvi přihlási-
lo 469 členů. Pod patronátem radnice bylo přikročeno ke stavbě 
vlastního kostela – Husova sboru. V roce 1923 vítkovická správní 
komise schválila darovací listinu pozemku na nároží ulic Zengrovy 
a Lidické. 

Stavba Husova domu probíhala v letech 1923 a 1924 pod-
le projektu moravskoostravského architekta a stavitele Otmara 
Pazourka. Jednopatrová, sloupovím rozdělená trojlodní budova 
měla pojmout 1 200 osob. Slavnostní otevření Husova sboru se 
konalo 17. srpna 1924 za přítomnosti zhruba dvacet tisíc lidí. Této 
významné události se zúčastnil také patriarcha Církve českoslo-
venské ThDr. Karel Farský, jenž v onu neděli pronesl tato slova: 

„Pevně věřím, že sbor, který 
dnes otevíráme, bude vaším 
skutečným druhým domo-
vem.“

Již čtyři roky po otevření 
sboru se projevily první pro-
blémy spojené s jeho poddo-
lováním. Okamžitá jednání 
s vlastníkem blízkého dolu 
– Vítkovickými železárna-
mi, započala po objevení 
trhlin v klenbě síně. Jelikož 
železárny nechtěly nést za 
nebezpečí zřícení klenby od-
povědnost, bylo přikročeno 
k soudu. Po dlouhých průta-
zích soud roku 1929 rozhodl, 
že vítkovické doly jsou odpo-
vědny za stav Husova sboru 
a měly začít s rekonstrukcí 
na vlastní náklady.

Během nacistické okupa-
ce byla církev nucena pře-
jmenovat se na Církev čes-

komoravskou. V tomto období přibývalo ve vítkovické náboženské 
obci členů z řad lidí, kteří byli nuceni opustit své domovské sbory 
v pohraničí. V tomto důsledku dosáhl v roce 1941 počet členů 5 ti-
síc osob. To znamenalo více darů i finančních prostředků. Dosáh-
lo se tak skoro úplného odstranění dluhů, které byly pozůstatkem 
z výstavby Husova sboru. Údobí po roce 1945 se neslo ve znamení 
rekonstrukcí či nutných oprav. Za zmínku stojí koupě nových var-
han od krnovské firmy Rieger-Kloss v roce 1957. Původní varhany 
z roku 1924 byly zničeny vodou zatékající z nekvalitně postavené 
střechy. 

Navrácená svoboda v roce 1989 však pro vítkovickou nábožen-
skou obec neznamenala návrat do šťastných 20. let, ale cestu 
k osudnému roku 2009, od kterého zde byly slouženy bohoslužby 
co dva týdny a navíc s malou účastí věřících. Vše vyvrcholilo ná-
sledným uzavřením Husova sboru. Varhany byly převezeny do řím-
skokatolického kostela v Kopřivnici-Lubině, kolumbárium přemístě-
no do Mariánských Hor, a to včetně archivu i liturgických předmětů. 

Vítkovice v současné době spadají v rámci církevní správy k ná-
boženské obci v Mariánských Horách a v objektu bývalého Huso-
va sboru se nachází Charitní dům sv. Benedikta Labre – nízkopra-
hové denní centrum. 

Pavel Březinský
Foto: Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc

Slavnostní otevření Husova sboru ve Vítkovicích 17. srpna 1924. 

Stav interiéru vítkovického Husova sboru v období po roce 1948.
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Emotivní okamžiky v Domově Magnolie 

Mládí nezná věku Den žen v Domově 
Sluníčko

K Mezinárodnímu dni žen poblahopřáli 
8. března klientkám i zaměstnankyním Do-
mova Magnolie starosta Petr Dlabal a za-
stupitel Leoš Koláček. Mile překvapili také  
zástupci Městské policie Ostrava, kteří při 
předávání kytiček prožili nečekaně emotivní 
okamžiky. 

Když se sem tři muži v bezvadně padnou-
cích uniformách vypravili, vlastně ani netu-
šili, jak silné momenty je čekají. Prostě při-
šli poblahopřát k svátku. A pak s náručemi 
oranžových gerber vstoupili do společen-
ské místnosti, v níž už část klientek domova 
slavila svůj svátek při poslechu harmonikář-
ského vystoupení plného starých známých 
melodií…

„Něco tak emotivního jsem nezažil snad 

nikdy,“ přiznal Michal Maršo z Městské 
policie Ostrava, který společně s kolegy 
osobně poblahopřál nejen každé klientce 
domova, ale také všem přítomným zaměst-
nankyním a předal jim kytičku. Reakce kli-
entek domova byly velice bezprostřední, 
úsměvy střídaly slzy v očích, všudypřítom-
ná byla vděčnost a nadšení ze slavnostního 
okamžiku. Jedna z obyvatelek se svěřila, 
že čeká na vnuka, který jí má přijít pobla-
hopřát, jiná okořenila dojemnou atmosféru 
vtipem, další jen mlčky, ale se zjevnou ra-
dostí sledovaly dění v místnosti. „Pusu od 
mužského jsem nedostala už čtyřicet let,“ 
tiše prozradila při převzetí květiny jedna 
z obdarovaných žen. 

„V našem domově pečuje o 73 klientek 
šest desítek zaměstnanců, z nichž většinu 
tvoří ženy. I proto jsme byli moc rádi, že 
jsme zde mohli na MDŽ přivítat zástupce 
Městské policie Ostrava. To, jak srdečně 
k oslavenkyním přistupovali a jak se jim vě-
novali, bylo opravdu nádherné. A všechny 
klientky si to moc užily,“ nešetřila chválou 
a vděčností ředitelka Domova Magnolie 
Andrea Gibejová. „Právě takové momenty, 
které jim do života přinesou něco nového, 
nečekaného, jsou pro ně velice přínosné. 
O tom, že za nimi dorazili nejen muži zá-

kona, ale i zástupci vítkovické radnice, si 
budou povídat ještě dlouho.“ 

Foto: Barbora Baranová

Ve středu 14. břez-
na přivítali v Domově 
Magnolie vzácnou ná-
vštěvu. Na besedu 
sem přijel herec Jan 
Přeučil, který klientkám 
domova povyprávěl 
o svých hereckých za-
čátcích, zmínil nejrůz-
nější humorné historky 
protkané jmény slav-
ných kolegů a v závěru 
svého vystoupení ne-
zapomněl ani na poe-
zii. Setkání se známou 
osobností si všechny 
divačky užily, zážitkem 
pro ně bylo i společné 
focení, kterému se Jan 
Přeučil ani trochu nebránil. „Snažím se 
o herecké profesi vyprávět spíše úsměvným 

způsobem, aby se diváci pobavili a něco 
málo i dozvěděli,“ řekl Jan Přeučil, který se 
na půdě Domova Magnolie setkal také se 

Ve čtvrtek 8. března navštívili starosta 
Petr Dlabal a zastupitel Leoš Koláček také 
Domov Sluníčko, aby tady všem ženám 
popřáli k jejich svátku. Úsměvy na tvářích 
oslavenkyň zářily jako malá sluníčka, takže 
domov už tak plný pestrých barev se ještě 
více rozsvítil.

Foto: Leoš Koláček
Texty na straně: Lenka Gulašiová

starostou Petrem Dlabalem a zastupitelem 
Leošem Koláčkem. Během besedy popu-

lární herec vyprávěl například 
o své spolupráci s Jiřím So-
vákem nebo Ljubou Herma-
novou a pohovořil také o Di-
vadle Evy Hruškové a Jana 
Přeučila, jehož repertoár je 
zacílen zejména na dětského 
diváka. „Ať jde o seniory, nebo 
děti, snažíme se diváky vtáh-
nout do představení. Považuji 
kontakt hlediště s jevištěm za 
velice důležitý,“ konstatoval 
a přidal citát, který ho zaujal 
při návštěvě domu Pabla Pi-
cassa. „Stálo tam: Mládí ne-

zná věku. Myslím, že je to hluboká pravda, 
o které se můžeme často přesvědčit právě 
v domovech pro seniory,“ uzavřel.

Foto: Barbora Baranová
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Beseda

Unikátní úspěch vítkovických florbalistů 

Hendikepovaní atleti jsou připraveni 
bojovat o medaile!

Jarní sezona je tady a oddíl Atletika Os-
trava ZTP (dále jen AOZTP) je připraven 
do ní vkročit úspěšně. Během zimní pří-
pravy se do oddílu přihlásili další zájemci, 
kteří chtějí sportovat a zkusit štěstí v atle-
tických disciplínách pro hendikepované. 
V kryté atletické hale ve Vítkovicích tedy 
po celou zimu poctivě trénovali pod dohle-
dem zkušené trenérky, nabírali svalovou 
hmotu, zvyšovali fyzičku nejen ostřílení 
borci, ale také nováčci, kteří budou soutě-
žit ve vrhu koulí, hodu oštěpem či diskem. 
Některé z nich čeká Grand Prix v Maroku, 
následně Grand Prix v Chorvatsku, Paříži, 
Švýcarsku, Berlíně a další. Kromě meziná-
rodních závodů se zástupci ostravského 
oddílu zúčastní také soutěží v České repub-
lice. Na domácí půdě se představí publiku 
v červnu na nejvýznamnějším ostravském 
atletickém mítinku Zlatá tretra. Uplynulý 
ročník byl pro vítkovické hendikepované 
sportovce více než úspěšný, domácí atleti 
Lukáš Urbanec a Vojtěch Konečný vybo-
jovali bronzové medaile v hodu oštěpem 

a ve vrhu koulí. Věříme, že – stejně jako loni 
– bude i letošní závod pro diváky zajímavý 
a přijdou sportovce vyhecovat ke skvělým 
výkonům.

„Velmi nás těší neutuchající příliv zájemců 
o sport hendikepovaných. Jejich mnohdy 
znovuobjevená radost z pohybu, zarpu-
tilost, vzrůstající výkonnost a zlepšování 
se jsou pro nás hnacím motorem k tomu, 
abychom pro ně připravili co nejlepší pod-
mínky k trénování a závodění. Přejeme si, 
aby všichni naši sportovci mohli absolvovat 
co největší počet závodů nejen v České 
republice, ale také v zahraničí na meziná-
rodních mítincích,“ prohlašuje Lukáš Ur-
banec, předseda oddílu AOZTP. Vedení 
Atletického oddílu ZTP děkuje svým stáva-
jícím sponzorům i těm, kteří se zapojí třeba 
v budoucnu, podporovatelům a přátelům 
za jejich pomoc. Bez nich by to totiž nešlo. 
Sportovci tohoto oddílu slibují, že pro repre-
zentaci Ostravy a cenná umístění udělají 
maximum. Vzkazují všem: „My vám ty me-
daile přivezeme!”              Lenka Hatlapatková

V pátek 9. března se uskutečnila v pro-
storách Fan shopu MFK Vítkovice před 
mistrovským utkáním beseda s někdejším 
veleúspěšným trenérem Jiřím Dunajem 
a bývalým fotbalistou TJ Vítkovice Josefem 
Rybářem a současným hráčem MFK Vítkovic 
Tomášem Netoličkou s názvem Vzpomínka 
na postup aneb Jak jsme se stali prvoligový-
mi. Video z besedy je zveřejněno na www.
youtube.com, odkaz naleznete na stránkách 
www.mfkv.cz, kde je také odkaz na zhlédnutí 
videa z poločasového utkání přípravky U11.

MFK Vítkovice a 
1. SC Tempish Vítko-
vice, dva významné 
ostravské kluby, navá-
zaly spolupráci, kterou 
momentálně nejvíc 
využijí fanoušci. Na 
páteční utkání 18. kola 
FNL mezi vítkovickými 
fotbalisty a Žižkovem 
mohli jít zdarma všichni 
příznivci florbalu, kteří 
se prokázali vstupen-
kou z ligového florba-
lového duelu Vítkovic 
a Brna (ze 4. března) a 
samozřejmě i majitelé 
celosezonních vstupenek. A stejně tak i v opačném gardu, to znamená, že na čtvrtfinále 
play-off florbalových soutěží mužů i žen do haly Dubina mají vstup zdarma všichni majitelé 
vstupenek z předchozích pátečních fotbalových zápasů, stejně jako fotbaloví permanent-
káři.

Na úterý 16. ledna budou příznivci Vítkovic vzpomínat ještě vel-
mi dlouhou dobu. Ostravskému klubu se v mostecké hale povedlo 
nevídané, když finálové utkání Poháru České pojišťovny ovládly 
nejprve ženy a po nich i muži a ukořistili tak pro modrobílé barvy 

trofeje v obou kategoriích! Pohárovým doublem, který v českém 
florbale téměř nemá obdoby, se jim podařilo navázat na stejný 
počin pražského Tatranu z roku 2005. Žádnému jinému týmu se 
nikdy v historii soutěže nepodařilo vyhrát obě kategorie! Muži, stej-
ně jako ženy, tuto trofej pozvedli nad hlavu potřetí. Ještě nikdy se 
však Vítkovicím nepodařilo vyhrát ve stejném roce. A právě proto 
je tento počin obrovským historickým úspěchem florbalového klubu 
z Vítkovic! Další me-
tou je ta nejvyšší, 
vybojovat také ligový 
double v atraktivním 
dubnovém superfiná-
le, které se po šesti 
letech přesouvá z 
pražské O2 arény do 
ostravské Ostravar 
Arény!

Více na www.flor-
balvitkovice.cz.

Společně za Vítkovice!

Mistři ČR 

V březnu se v Kladně konalo Mistrovství 
ČR mladších žáků, žákyň, kadetů a kade-
tek v zápase  ve volném stylu. Odjela tam 
skupina 12 vítkovických volnostylařů, kteří 
na zdejších žíněnkách dominovali. Mezi 
137 zápasníky z 22 oddílů se neztratili 
a přivezli osm medailí! V mladších žácích 
vybojoval titul mistra ČR ve váze do 35 kg  
Max Bystroň. Velkého úspěchu dosáhla 
mezi kadetkami ve váze do 49 kg Nikol Gur-
bovičová a třetí titul přidal mezi kadety ve 
váze do 65 kg Šimon Kopřiva. Druhá místa 
obsadili Lukáš Brandl, Karel Dorňák, To-
máš Foldyna a Vendy Piskořová, třetí místo 
Matěj Mlčoch. 



Do konce dubna mohou zájemci z řad 
obcí, škol, spolků a sdružení žádat 
u Nadace Partnerství o grant na podzimní 
výsadbu dřevin ve výši až 30 tisíc korun. 
Podmínkou však je, že stromy a keře vy-
sadí místní obyvatelé – dobrovolníci, kte-
ří se zaváží pečovat o ně následujících 
pět let. Zároveň se musí jednat o druhy 
stromů na našem území původní, jako 
jsou lípy, duby, jeřáby, javory, či staré 
ovocné odrůdy, které přispějí k zachová-
ní přírodní rozmanitosti. Podrobnosti, jak 
příspěvek získat, jsou dostupné na www.
nadacepartnerstvi.cz v sekci zaměřené 
na granty. 
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Burza práce 2018

Bezplatná 
finanční poradna 

Těšte se na volejbal

  3. dubna 19 hod. Jak důležité je mít Filipa
  7. dubna 19 hod. Bůh masakru 
  9. dubna 19 hod. Kdo je pan Schmitt?
18. dubna 19 hod. Bůh masakru (Abend)
 19 hod. Tři tygři (v Heligonce)
21. dubna 19 hod. Dva úplně nazí muži
22. dubna 19 hod. Dva úplně nazí muži
24. dubna 19 hod. Kdo je pan Schmitt?
26. dubna 19 hod. Drahoušku, to chce drink!
28. dubna 19 hod. Mátový nebo citron
30. dubna 19 hod. Jak důležité je mít Filipa

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

Sovičky a stolní hry aneb Co nabízí knihovna?

V sobotu 10. března se konal v Českém 
domě velmi vydařený amatérský turnaj ve 
stolním tenise. Desítky nadšených sportov-
ců strávily příjemné odpoledne hrou a po-
hybem. Přišly hrát i celé rodiny. Vítězové si 
odnesli krásné ceny a putovní pohár. Pokud 
i vy chcete strávit sobotu sportem, zveme 
vás na další akci, kterou sportovní komise 
připravuje, a to volejbalový turnaj. Přijďte 

si zahrát v sobotu 19. května od 11 hodin 
do tělocvičny při Střední škole technické 
a dopravní v Ostravě-Vítkovicích v ulici Mo-
ravské 964/2. Hrát budou šestičlenná smí-
šená družstva (alespoň dvě ženy v týmu). 
Nezbytnou podmínkou je obuv s bílou pod-
rážkou a pohodlný oděv na cvičení. Vstup 
zdarma. 
Romana Filipová, tajemnice komise sportovní

Vysaďte 
na podzim stromy

Pronásledují vás dluhy, příp. hrozící exe-
kuce? Točíte se v začarovaném kruhu, 
a pomohl by vám nezávislý pohled odbor-
níka na finance? Řešení existuje. Ještě do 
září tohoto roku je v provozu bezplatná fi-
nanční poradna. Pomůže v otázkách rodin-
ného rozpočtu, zadlužení i zhodnocení cel-
kové finanční situace domácnosti. Odborní-
ci společně s klienty hledají individuální ře-
šení vzniklých situací, které odpovídá jejich 
možnostem a potřebám. Obdobně funguje 
i výživové poradenství. Obě poradny pracují 
na individuálním principu, konkrétní termín 
je proto potřebné domluvit si u paní Knei-
fel, tel. č. 727 950 828. Zmíněné bezplatné 
poradenství je poskytováno v rámci pro-
jektu Prevence ohrožení rodiny ve městě 
Ostrava (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003
525), který byl spolufinancován prostředky 
z evropského sociálního fondu.              - lp -

Krajská pobočka Úřadu práce ČR zve 
na Burzu práce 2018, která se bude ko-
nat ve středu 25. dubna od 9 do 16 hodin 
v Gongu v Dolních Vítkovicích. Připravena 
je pestrá nabídka volných pracovních míst, 
včetně setkání s personalisty vlivných spo-
lečností atd.

Milé maminky, babičky, tetičky, ale 
i tatínkové, dědečkové, strýčkové, 
starší bráchové a sestry. Máte doma 
malé dítko, které už nebaví žádná 
jeho hračka, všechna leporela už má 
dokonale prostudována a neví, co 
by? Zdá se vám, že už nemáte žád-
ný nápad, jak to malé šídlo zkrotit 
a čím zaujmout? Přijďte k nám do 
knihovny! Nabízíme nejen širokou škálu 
knížek i pro ty nejnáročnější nejmenší 
čtenáře, ale také pestrou plejádu stol-
ních her, zapeklitých hlavolamů, tajem-
ných tematických kufříků a roztodivných 
hraček. Že se vám je nechce od nás 

nosit domů? Nevadí! V naší krásné 
galerii je místa dost! Měkké kober-
ce, pohodlné sedací pytle, barevné 
molitanové kostky a hlavně soukro-
mí za zavřenými dveřmi jsou jako 
stvořené pro trávení volného času 
mimo domov. Přejete si pro své dítě 
připravit program? I pro vás máme 
nabídku. Sovičky – klub pro nejmenší 
a jejich rodiče – vašim dětem každý 
měsíc zábavnou a hravou formou 
rozšíří obzory. Přijďte se k nám podí-
vat, na vaše zvídavé otázky rády od-
povědí milé a usměvavé paní knihov-
nice. Na shledanou v knihovně! 

Centrum pro rodinu a sociální péči se 
sídlem v ulici Syllabově 19  zve na cyklus 
tří setkání s názvem Než do toho vletíš... 
Projekt zaměřený na mladé lidi v době 
chození nebo před vstupem do trvalého 

vztahu se bude konat 4., 11. a 18. dubna. 
Připraven je rovněž interaktivní kurz Ces-
ta efektivní komunikace. Čtyři setkání se 
uskuteční 26. dubna a 3., 10., 17. května. 
Více na www.prorodiny.cz.



DOSPĚLÝM
● Beskydy – léto, podzim
Výstavu fotografií, které Jaroslav Raška po-
řídil na cestách po Beskydech, bude možné 
spatřit během půjčová ní v termínu od 2. do 
30. dubna.

● Žijeme eko
Tematickou eko výstavku knih můžete na-
vštívit během půjčování v termínu od 2. do 
30. dubna.

● Gian Lorenzo Bernini
Závěrečná přednáška semestru Virtuální 
univerzity 3. věku se uskuteční ve středu 
11. dubna od 13.15 do 14.15 hodin.

DĚTEM
● BOOKovka: Dustman je frajer!
Povídání o povolání, jemuž se chce věno-
vat každý malý kluk, je připraveno na úterý 
3. dubna od 14.30 do 15.30 hodin.

● BOOKovka: Game Fight
Odpoledne plné společenských her vypuk-
ne v úterý 10. dubna v čase od 14.30 do 
15.30 hodin.

● BOOKovka: Fashion Show
Sekáč není ostuda! To v úterý 17. dubna, 
v čase od 14.30 do 15.30 hodin, ukáže 
módní show ve velkém stylu. 

● BOOKovka: Den Země
Oslava Dne Země hrami, kvízy a eko tvoře-
ním bude zrealizována ve spolupráci s Eu-
rope Direct Ostrava v úterý 24. dubna od 
14.30 do 15.30 hodin.

● Sovičky: Kam s tebou, žvýkačko?
Povídání o recyklaci a úctě k přírodě v klu-
bu pro děti a jejich rodiče, a to ve čtvrtek 
26. dubna od 10 do 11 hodin.
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Knihovna pro vás

Duben v knihovně

Vítkovická mozaika – cestopisná 
přednáška o Kolumbii

12. dubna  14 hod. – klub seniorů – beseda se strážníky Městské policie Ostrava 
v klubovně seniorů  

18. dubna  15 hod. – komentovaná procházka vítkovickými koloniemi. 
Více na straně 12.

19. dubna 14 hod. – klub seniorů v klubovně seniorů – tvořivá dílna – ruční práce 
26. dubna  14 hod. – klub seniorů – povídání s kosmetičkou – zralá pleť a jak o ni pečo-

vat. Místem konání je opět klubovna seniorů v Ocelářské ulici č. 16

Připravujeme:
2. května od 16 hod. – cestopisná přednáška o Kolumbii v Knihovně města Ostravy, 
pobočka Vítkovice, Kutuzovova 14. Vstup zdarma.
23. května od 16.30 hod. – historická přednáška s  Pavlem Březinským o druhém 
římskokatolickém farním kostele ve Vítkovicích – kapitola z vítkovického náboženského 
života na prahu 20. století. Místem konání opět bude Knihovna města Ostravy, pobočka 
Vítkovice, Kutuzovova 14. Vstup zdarma.

Kontakt:
Romana Filipová, kulturní referentka
Tel. č.: 599 453 122, mobil:  727 917 298
E-mail: rfilipova@vitkovice.ostrava.cz, web: www.vitkovice.ostrava.cz          

Vítkovice 
umění – poznání – zábava

Knihovna města Ostravy, Kutuzovova 14, Ostrava-Vítkovice

Městský obvod Vítkovice ve spoluprá-
ci s Knihovnou města Ostravy připravil 
na středu 2. května od 16 hodin cesto-
pisnou přednášku s Matějem Ptaszkem, 
prvním Evropanem, který strávil coby 
spisovatel a bluesový hudebník více než 
dvacet měsíců v divokém kolumbijském 
departamentu Antioquia mezi vaqué-
ry-kovboji. Zatímco o víkendech hrával 
blues po medellínských hospodách, ve 
zbývajících dnech žil na farmě v Con-
cepcion, poslední tradiční kovbojské 
vesnici hispánského světa. Tady inten-
zivně pracoval na svých dvou cesto-
pisných knihách. Jaké je to ocitnout se 

uprostřed nefalšovaného Divokého západu? Jaké to je být akceptován drsnými horskými 
kovboji, kteří mezi sebe jen tak někoho nepřijmou? Jaké to je, když jste obklíčen vojáky po 
útoku povstalců uprostřed partyzánské oblasti? Jaké pocity vás svírají, když se nacházíte 
na území neblaze proslulé gerily FARC 
mimo kontrolu vlády? Co se vám honí 
hlavou, když vám velitel super elitní 
policejní jednotky GOE zabavuje foto-
grafie z návštěvy nejkontroverznějšího 
vrcholného politika země, nebo když 
v horách narazíte na nefalšovaného 
zlatokopa, který rýžuje zlato v řece 
jako z románu Jacka Londona? Na to  
vše se můžete zeptat dobrodruha Ma-
těje Ptaszka. Místem konání je Knihov-
na města Ostravy, pobočka Vítkovice, 
ulice Kutuzovova 14. Vstup zdarma.

Romana Filipová, kulturní referentka
Foto: Matěj Ptaszek

Výtvarná soutěž
Soutěž O cenu starosty městského ob-

vodu Vítkovice je rozdělena do kategorií: 
A – MŠ + přípravný ročník; B – I. stupeň ZŠ 
a C – II. stupeň ZŠ. Práce, které je třeba 
odevzdat do 28. května 2018 v ZŠ Halaso-
va 30 (tel. č. 596 614 537), budou vyhod-
noceny komisí, jež zasedne 30. května. Bu-
dou posuzovány práce pouze jednotlivců 
označené údaji: jméno, věk, třída, škola. 

Autoři vítězných výtvarných prací budou 
pozváni ke slavnostnímu převzetí cen, kte-
ré se za přítomnosti členů komise, rodičů 
a zástupců radnice městského obvodu Vít-
kovice bude konat 6. června v 10 hodin v ZŠ 
Halasova 30. Ceny budou uděleny v každé 
kategorii zvlášť. Nejlepší práce bez omezení 
kategorie získá hlavní Cenu starosty pro rok 
2018. 
 

 



Hledáme prodejce 
do stánků 
na Petropavlovskou pouť

Dopravní podnik 
informuje
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ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE, povolil odbor kultury MMO pod č. r. MMO 95/96–PP ze dne 7. 2. 1996, uzávěrka 
příštího čísla bude 17. 4. 2018, ZDARMA, Zpravodaj městského obvodu Vítkovice vydává jako měsíčník Úřad městského obvodu 
Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, IČO 00845451, www.vitkovice.ostrava.cz. 
Zodpovědná redaktorka: Lenka Gulašiová, GSM: +420 605 218 758, gulasiova.lenka@gmail.com. Foto: Jiří Zerzoň, Lenka Gula-
šiová, archiv. Grafická úprava a tisk MORAVAPRESS, s.r.o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, www.morava-
press.cz. Obsah příspěvků nemusí odpovídat názoru redakce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů.
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Všimněte si!

• Výluka na linkách č. 31, 45, 57, 62 a 74 
kvůli rekonstrukci mostu na ulici Rudné po-
trvá do konce listopadu 2018.

• Výluka na lince č. 50 kvůli rekonstruk-
ci mostu přes ulici Místeckou potrvá od 
2. dubna do 30. listopadu 2018.

• Výluka na linkách č. 12, 17, 18 v sou-
vislosti s prací v kolejišti na ulici Plzeňské 
(most přes ulici Rudnou) je naplánována na 
14. a 15. dubna. 

• Výluka na linkách č. 1, 2, 8, 11 a 18, kte-
rá je zapříčiněna pokládkou živice v kolejišti 
tramvajové zastávky Křižíkova, se uskuteč-
ní v termínu 28. a 29. dubna.

•  Projížděk historickými vozidly k Dolu 
Michal u příležitosti Dne památek a sídel 
se můžete zúčastnit 21. dubna.

Komentovaná procházka vítkovickými 
koloniemi

Spolužáci z Místecké 
slaví 75 let

Hledáme spolužáky narozené v roce 
1943, kteří chodili do školy v ulici Místec-
ké, Ostrava-Vítkovice, do 8. A a 8. B třídy 
s ukončením školy v roce 1957. Letos slaví-
me životní jubileum 75 let, proto vás zvu na 
setkání, které se uskuteční 9. června 2018 
od 14 hodin v restauraci Panorama v Ost-
ravě-Porubě. Volejte na tel. č. 608 758 509. 
Těší se na vás Eliška Potěrová.

Ve středu 18. dubna se opět 
vydáme společně s Lenkou Ko-
cierzovou na komentovanou 
procházku. Tentokrát projdeme 
Vítkovicemi za tratí, ukážeme 
si místa, kde stály Altenheimy. 
Prohlédneme si panelovou osa-
du, finské domky, vítkovické ná-
draží a přes most přejdeme do 
Josefínské kolonie, kolonie Kairo 
a zamíříme ke Štítové kolonii. 
Sraz v 15 hodin na zastávce 
tramvaje č. 1 – Kolonie Jeremen-
ko. Vstup zdarma.                    - fil -

Pokračování ze strany 1
Nájemné jednoho stánku o velikost 3 x 3 m bude činit ma-

ximálně 2 200 korun. O konečném výběru prodejců i výši ná-
jemného rozhodne Rada městského obvodu Vítkovice, a to 
s přihlédnutím k nabízenému sortimentu a nabízenému nájem-
nému. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 30. dubna 2018 na 
e-mail: rfilipova@vitkovice.ostrava.cz. Uveďte název firmy, IČ, 
sídlo, odpovědnou osobu, telefonní kontakt, prodejní sortiment a 
výši nabízeného nájemného. Vybraní stánkaři budou v průběhu 
května kontaktováni.

Romana Filipová, 
kulturní referentka

Otevřené dveře 
v Domově Čujkovova

Domov Čujkovova v Zábřehu zve na 
den otevřených dveří, který se uskuteční 
24. dubna od 9 do 11.30 hodin a od 13 do 
17 hodin. Kromě prohlídky domova jsou při-
praveny informace o poskytovaných sociál-
ních službách, prezentace volnočasových 
aktivit, základní sociální poradenství a po-
radenství v oblasti ošetřovatelské péče.     

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Ostrava,

příspěvková organizace

NABÍZÍ PRONÁJMY PROSTOR

Ceník na www.zdrav-ova.cz

  Tělocvična velká – v týdnu v odpoledních hodinách,  
v sobotu a neděli celý den (po dohodě) – 350 Kč/hodina

  Tělocvična malá – v týdnu v dopoledních i odpoledních 
hodinách, v sobotu a neděli celý den (po dohodě) 

 – 125 Kč/hodina
 Jídelna (bez kuchyně) – 300 Kč/hodina
 Učebny – 150 Kč/hodina, posluchárny – 300 Kč/hodina
 Telefonní kontakt 595 693 601


