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Nepřehlédněte

Zápisy do mateřských a základních škol
Pro školní rok 2017/2018 se uskuteční zápis žáků do prvních tříd v ZŠ Hala-

sova 4. dubna a v ZŠ Šalounova 5. dubna. V MŠ Prokopa Velikého se bude 
zápis konat od 10. do 12. května od 10 do 15.30 hodin (více na straně 2). Nove-
lou školského zákona bylo uzákoněno povinné předškolní vzdělávání pro děti, 
které dosáhnou pěti let před začátkem školního roku. Pro školní rok 2017/2018 
se tato povinnost týká dětí narozených od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. Po-
kud tuto skutečnost zákonný zástupce dítěte opomene, dopouští se přestupku  
a může mu být uložena pokuta až do výše 5 tisíc korun.

Velkoobjemové odpady
V pondělí 10. dubna bude ve Vítkovicích zahájen 

svoz velkoobjemových odpadů z domácností. O termí-
nech a místech rozmístění kontejnerů, do nichž mohou 
občané bezplatně odložit odpad, jsme detailně infor-
movali v březnovém vydání zpravodaje. Ve spolupráci 
s odborem komunálních služeb, dopravy a bytovým  
ÚMOb Vítkovice poskytuje kontejnery firma OZO Os-
trava.

Vydává SMO ÚMOb Vítkovice

V budově bývalého kina Mír máme divadlo!
Vítkovice mají svoje divadlo! Historicky první premiéra se v Divadle Mír, které sídlí v budově bývalého 

kina v Halasově ulici, uskutečnila 25. března. A na 29. dubna se chystá další, tentokrát světová premi-
éra! Pokračování na straně 8                                          Foto: archiv Divadla Mír

Ocenění pedagogů
Ve středu 29. března (po uzávěrce zpravodaje) se zástupci 

vedení městského obvodu už tradičně setkali s pedagogy škol 
působících na území Vítkovic, aby jim u příležitosti Dne učitelů 
poděkovali za jejich práci a ocenili ty nejlepší. „Učitelé, jejichž 
povolání je čím dál náročnější, by měli vědět, že si jejich práce 
vážíme,“ zdůrazňuje starosta Petr Dlabal, jehož těší neustále 
vzrůstající kvalita vítkovických škol. Pokračování na straně 3

Petropavlovská pouť
Těšíte se? Těšte se! Máte na co! 

Letošní Petropavlovská pouť bude 
jiná, celá laděná do country stylu. 
Mezi zajímavými hosty vystoupí na-
příklad Veronika Vrublová – finalis-
tka televizních talentových soutěží 
– nebo Vojtěch Šenkýř. Připravte si 
klobouky a přijďte se bavit v sobotu  
17. června na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Program začne již  
v 9 hodin. Srdečně všechny zve-
me.    

Leoš Koláček, místostarosta

Stavění májky

Komise školství a kultury při Radě 
městského obvodu Vítkovice zve na 
venkovní akci k oslavě máje, která 
se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna od 
15.30 hodin na náměstí Jiřího z Podě-
brad. V krátkém kulturním programu 
vystoupí děti z mateřských a základ-
ních škol, základní umělecké školy  
a tanečního souboru Odra při TJ So-
kol Vítkovice. Srdečně všechny zve-
me. Vstup zdarma.   Romana Filipová

Zájezd pro seniory
Městský obvod Vítkovice, odbor sociálních věcí, ve spolu-

práci s klubem seniorů pořádá 18. května zájezd pro seniory  
z obvodu Vítkovice do Krakova (prohlídka města) a solného 
dolu Wieliczka. Pokračování na straně 3
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OZNÁMENÍ PRO NÁJEMNÍKY OBECNÍCH BYTŮ
Vyúčtování služeb spojených 
s užíváním bytu za rok 2016

Podle zákona č. 67/2013 Sb. musí být vy-
účtování služeb spojených s užíváním bytu 
za rok 2016 provedeno nejpozději do čtyř 
kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovací-
ho období, tedy do 30. dubna 2017. K to-
muto datu budou také nájemníkům faktury 
doručeny s konkrétním rozúčtováním ná-
kladů na jejich byt. V případě, že nájem-
ce s výsledkem vyúčtování nesouhlasí, je 
oprávněn do 19. května 2017 podat písem-
nou reklamaci. Jestliže bude uznána jako 

opodstatněná, provede odbor komunálních 
služeb, dopravy a bytový opravné vyúčto-
vání, se kterým budou nájemníci seznáme-
ni do 26. května 2017.

Nedoplatky z tohoto vyúčtování budou 
předepsány k úhradě spolu s nájemným 
za měsíc červenec 2017, popř. bude ná-
jemníkům na úhradu nedoplatku zaslána 
složenka. Tento nedoplatek je splatný do 
31. července 2017. Přeplatky z vyúčtování 
budou nájemníkům poukázány prostřednic-
tvím šeku Poštovní spořitelny ČSOB, popř. 
prostřednictvím složenky ÚMOb Vítkovice. 

U nájemníků, u kterých vlastník domu vy-
kazuje dluh na nájmu či z vyúčtování slu-
žeb z minulých období, případně dluh vůči 
SMO, odboru financí a rozpočtu apod., 
bude přeplatek tohoto vyúčtování použit na 
kompenzaci výše uvedených dluhů, včetně 
poplatků z prodlení a úroků z prodlení tak 
jak to umožňuje § 1982 nového občanské-
ho zákoníku. Přeplatky budou vyplaceny 
v období od 1. do 31. července 2017.

Svatava Köhlerová, vedoucí odboru 
komunálních služeb, 
dopravy a bytového

Jeden svět 

Nenechejte si uniknout mezinárodní fil-
mový festival dokumentárních filmů o lid-
ských právech Jeden svět, který v Ostra-
vě potrvá do 9. dubna. Hlavním tématem  
18. ročníku, jehož součástí je virtuální pro-
mítání i speciální úprava filmů pro nevidomé  
a neslyšící, je umění spolupráce. Na pěti 
promítacích místech se od 31. března, 
kdy byl projekt zahájen, představí přes  
30 dokumentárních filmů z celého světa, 
včetně českých, které nechávají diváka 
nahlédnout do často neznámého prostředí. 
Do akce se zapojily také ostravské kavár-
ny, bistra a restaurace a vytvořily Frien-
dly places – spřátelená místa, která patří  
k novinkám letošního festivalu. V těchto 
podnicích jsou k vidění výstavy, materiály 
k festivalu či speciální jednosvětová menu. 
Program festivalu je k dispozici na www.
jedensvet.cz/2017/ostrava.

V Mateřské škole Prokopa Velikého 
se bude konat od 10. do 12. května od  
10 do 15.30 hodin zápis dětí na školní rok 
2017/2018, a to do mateřských škol Proko-
pa Velikého 37, Obránců míru 71, Erbeno-
va 23 a Kořenského 9. Pro tyto mateřské 
školy je charakteristický dvoutřídní systém 
rodinného typu. S dětmi pracují kvalifikova-
ní učitelé se středoškolským a vysokoškol-
ským vzděláním. Mateřské školy Prokopa 
Velikého, Erbenova a Obránců míru po-
skytují logopedickou péči dětem s vadami 
řeči. Všechny mateřské školy jsou vybave-
ny moderními učebními pomůckami, včet-
ně interaktivních tabulí. Podle možností 
a zájmu rodičů navíc nabízejí nejrůznější 

kroužky – Metodu dobrého startu, Veselé 
pískání – zdravé dýchání nebo angličtinu 
pro nejmenší. Děti rovněž navštěvují kurz 
plavání, jezdí na výlety i na divadelní před-
stavení pro děti, ve školkách jsou pořádány 
besídky, slet čarodějnic, Den Země, miku-
lášská besídka, Den matek, Den dětí, spaní 
ve školce a další aktivity.

Upozorňujeme rodiče, že od září 2017 
je poslední ročník mateřské školy před 
vstupem do základní školy povinný!

Těšíme se na vás!
Jana Smutná,

ředitelka MŠ Prokopa Velikého
www.msprokopavelikeho.cz

Zápis dětí do mateřských škol

Burza práce 2017
Úřad práce ČR v Moravskoslezském kraji 

zve na Burzu práce 2017, která se usku-
teční ve středu 26. dubna od  9 do 17 hodin 
v Gongu v Dolních Vítkovicích. Představí 
se zde několik desítek vystavovatelů z řad 
zaměstnavatelů a široká nabídka volných 
pracovních míst, takže návštěvníci získají 
podrobný přehled o tom, co firmy z regio-
nu na trhu práce aktuálně nabízejí a o jaké 
profese mají především zájem. Připraveno 
je také individuální poradenství ze strany 
zástupců Úřadu práce ČR i odborné soci-
ální poradenství Občanské poradny Slez-
ské Diakonie. Vše samozřejmě bezplatně. 
Burza práce se koná v rámci projektu Efek-
tivní služby zaměstnanosti, který je spolufi-
nancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky.

Veřejný prostor  
je věcí nás všech

Lednové zastupitelstvo města Ostravy 
schválilo dotační program na revitalizaci 
a estetizaci veřejného prostoru, který je 
určen široké veřejnosti. Ta může před-
kládat projekty sloužící ke zkrášlení, 
zkvalitnění a oživení nefunkčních ve-
řejných prostor. Žádosti lze podávat do  
1. května. Podpořené projekty budou 
rozděleny do dvou kategorií. První bu-
dou tvořit projekty malého rozsahu s fi-
nanční podporou do 100 tisíc korun, 
druhou projekty s podporou do jednoho 
milionu korun. Celkem je na ně vyčleně-
na částka 5 milionů korun. Projekty mu-
sejí být v souladu s územním plánem, 
strategickými dokumenty a investičními 
záměry města. Přihlásit se může kdoko-
liv, ať už chce osázet místo květinami, 
anebo upravit nevzhledné zákoutí, které 
by následně mohlo sloužit například k 
relaxaci, sportu anebo setkávání lidí.

Ve školní knihovně PORG Ostrava se 
v březnu konala beseda spisovatele An-
tonína Szkandery se studenty. Řeč byla 
o jeho v pořadí už sedmé knížce povídek 
z rybářského prostředí, tentokrát s názvem 
Některé vlaky se nevracejí. 

„Rybáři se mi svěřují s krásnými, zemitými 
příběhy, dávají mým textům život,“ říká An-
tonín Szkandera. „V nové knížce povídek si 

všímám pomíjivosti světa i života. Čas běží 
jako splašený, mnohé okamžiky v tom sho-
nu nás míjejí, někdy ani nechceme připustit, 
že jsou v mžiku pryč, nenávratně ztracené. 
Marná je naše snaha zastavit, vrátit čas. 
Musíme se smířit s tím, že někdy zůstanou 
jen v našich vzpomínkách. Některé vlaky 
se prostě nevracejí…“

Povídky

Dětské dopravní 
hřiště opět 
otevřeno 

V neděli 2. dubna se na dětském doprav-
ním hřišti v ulici Orebitské v Ostravě-Pří-
voze uskuteční první akce pro veřejnost 
spojená s tvůrčími dílničkami pro malé  
i velké cyklisty. Dětem se budou v době 
od 10 do 13 hodin a od 14 do 16.30 hodin 
věnovat zkušení dopravní preventisté z řad 
Městské policie Ostrava.
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Slovo starosty

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě má jen 60 minut.
                                                                                      Sofoklés
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Vážení čtenáři,
v pondělí 20. března se konalo letošní prv-
ní zasedání zastupitelstva a mezi patnácti 
projednávanými body byly i zprávy o bez-
pečnostní situaci ve Vítkovicích ve druhé 
polovině loňského roku z pohledu Policie 
ČR i Městské policie Ostrava. 

Ze zprávy vítkovického obvodního od-
dělení Policie ČR vyplývá, že v období  
1. července až 31. prosince 2016 bylo ve 
Vítkovicích evidováno 692 trestných činů, 
což znamená pokles o 40 trestných činů 
oproti druhému pololetí roku 2015. Objas-
něno přitom bylo 46,82 procenta, tedy 324 
činů. U přestupků, jichž bylo zaznamenáno 
1 193, došlo ve srovnání se stejným obdo-
bím roku 2015 k nárůstu o 481 přestupků. 
Tady je však třeba poznamenat, že policej-
ní obvod není totožný s obvodem Vítkovice, 
ale zahrnuje i území Jihu, a to Pískové doly 
a Avion Shopping Park, kde dochází k nej-
více drobným krádežím a přestupkům.

Ze zprávy Městské policie Ostrava za 
druhé pololetí 2016 vyplývá, že situace 
v našem obvodě je stabilní, nebyly řešeny 
žádné vážnější události. Oproti prvnímu 
pololetí bylo řešeno o 32 událostí méně 
(671 událostí). V celé Ostravě bylo ve sle-
dovaném období řešeno 53 479 přestupků, 
z toho ve Vítkovicích 1 294. Veřejného po-
řádku se přitom týkalo 25 procent a dopra-

vy 75 procent přestupků. Zpráva rovněž 
informuje o tom, že lokalitami s výraznější 
nebo déletrvající problematikou jsou ulice 
Sirotčí, Jeremenkova osada a ulice Zen-
grova, Tavičská a Obránců míru, kde jsou 
problémy spojeny s větší koncentrací soci-
álně slabších osob. Městská policie ve své 
zprávě uvádí, že bude pokračovat ve svých 
aktivitách zaměřených zejména na zlepšo-
vání situace v problémových lokalitách. 

Chtěl bych upozornit na fakt, že přes-
tože osmitisícové Vítkovice jsou šestým 
největším obvodem města se zhruba 300 
tisíci obyvateli, počet trestných činů a pře-
stupků, které jsou zde spáchány, tomuto 
faktu procentuálně neodpovídá, naopak 
je nižší. Kriminalita u nás patří k nejmen-
ším ve městě, což je potěšující zjištění. To 
však nic nemění na tom, že vedení obvodu 
bude s Policií ČR i Městskou policií Ostra-
va nadále aktivně spolupracovat, abychom 
společně dosáhli co nejlepších výsledků  
a dalšího zlepšení bezpečnostní situace.

Kromě bezpečí obyvatel obvodu se však 
zabýváme i dalšími úkoly, k nimž patří zve-
lebování Vítkovic. Dobrou zprávou je, že 
jednáme o odkoupení chátrajícího domu ve 
Štramberské ulici číslo 10, který je v sou-
kromém vlastnictví. Po dlouhých jedná-
ních s majitelem jsme nakonec dospěli ke 
shodě a zastupitelstvo na svém jednání 
potvrdilo zájem o koupi. Třetinu požadova-
né ceny zaplatí obvod, dvě třetiny město. 
Jsem rád, že jsme konečně pokročili až 

do tohoto stadia  
a že mezi domy ve 
Štramberské 10, 
zrekonstruovanými 
v rámci programu 
IPRM, už nebude 
trnem v oku ruina, 
s níž jsme dlouhá 
léta nemohli nic 
dělat. 

Postupně se roz-
jíždějí i opravy chodníků a cest. Prosím o tr-
pělivost a pochopení všechny občany, jimž 
stavební práce zkomplikují život. Pozitivní 
však je, že časově omezené komplikace 
vyústí v upravené plochy, které přispějí ke 
zvýšení kvality života v obvodu. V polovině 
března se uskutečnila výběrová řízení na 
opravu chodníků v ulici Pasteurově a v ulici 
Svatoplukově, které navazují na loni měs-
tem zrekonstruovanou tramvajovou zastáv-
ku Palkovského a její okolí. Na rekonstrukci 
zmíněných chodníků jsme získali finanční 
podporu ze strany města. K prvním jarním 
rekonstrukcím rovněž patří úpravy hřiště 
v ulici Sirotčí, jež bylo vybudováno bez od-
vodnění. Protože při deštích vznikaly na hrací 
ploše kaluže, protože voda neměla jak odté-
ct, nechali jsme kolem hřiště vytvořit příkop  
s vyústěním do kanalizace. O dalších při-
pravovaných rekonstrukcích budeme in-
formovat v následujících vydáních zpra- 
vodaje.                                            Petr Dlabal,

starosta městského obvodu Vítkovice

V rozpočtu statutární-
ho města Ostravy pro 
rok 2016 byla městské-
mu obvodu Vítkovice 
schválena investiční ne-
účelová dotace ve výši 
3,106 milionu korun, kte-
rá byla plně vyčerpána  
a použita na zpracování 
projektové dokumentace 
a stavební úpravy domu  
U Cementárny 29, zpracování projektové dokumentace na staveb-
ní úpravy pro snížení energetické náročnosti Zengrova 14, vybudo-
vání etážového topení a úpravy zdravotechniky v domě Halasova 
23 a na nákup umělecky ztvárněného znaku obvodu Vítkovice.

Součástí schvalovaného rozpočtu města byla také dotace úče-
lově určená na údržbu zeleně ve Vítkovicích ve výši 2,265 milionu 
korun, která byla plně využita a přispěla k příjemnému vzhledu na-
šeho městského obvodu.

Díky pětimilionové dotaci města byly odstraněny zdemolova-
né objekty a vyčištěny pozemky v lokalitě Jeremenkova osada, 
částkou 700 tisíc korun přispělo město k zachování a obnově kul-
turní památky – budovy mateřské školy v ulici Prokopa Velikého. 
Na opravu místní komunikace v ulici Obránců míru a slepé ulice 
Uzavřené přispělo město částkou 7,244 milionu korun a na opravu 
chodníku podél ulice Rudné částkou 2,533 milionu korun.

V oblasti prevence kriminality byly obvodu poskytnuty finanč-
ní prostředky v celkové výši 365 tisíc korun na realizaci projektů 
Volnočasové aktivity pro rizikové děti a mládež v lokalitě Vítkovice, 
Barevné soužití v černobílé realitě 2016 a Prevence sportem na 
víceúčelovém hřišti v ulici Sirotčí. 

I v tomto roce byly vykupovány nemovitosti – garáže v k. ú. Zá-
břeh-VŽ, a to díky městské dotaci v celkové výši 495 tisíc korun.

Lenka Šindlářová

Pokračování ze strany 1
Doprava je hrazena městským obvodem, vstupy do objektů si 

hradí účastníci zájezdu sami. Sraz účastníků je v 6.45 hodin na 
parkovišti před budovou radnice městského obvodu Vítkovice. Zá-
jemci se mohou už nyní hlásit v kanceláři číslo 5 odboru sociálních 
věcí v ulici Zengrově 14 u vedoucí odboru sociálních věcí Danušky 
Bálikové, nebo na tel. č.: 599 453  227, 599 453 226, případně na 
tel. č.: 732 168 984. 

Zájezd pro seniory Přijaté dotace v roce 2016

Ocenění pedagogů
Pokračování ze strany 1

Ocenění učitelů se uskutečnilo v ob-
řadní síni vítkovické radnice, kde slav-
nostní atmosféru podtrhlo vystoupe-
ní dětí z vítkovických mateřských škol  
a žáků ze Základní umělecké školy dr. Leo-
še Janáčka ve Vítkovicích. Všichni ocenění 
obdrželi od zástupců vedení radnice rov-
něž květiny a dárek.

Za svou práci byly letos oceněny tyto 
osobnosti škol na území městského obvodu Vítkovice:
MŠ Ostrava-Vítkovice – Dagmar Galová
ZŠ Ostrava-Vítkovice – Hana Dostálová
Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka – Hana Kunová 
PORG – gymnázium a základní škola – Tomáš Růžička
Soukromá základní škola – Prima škola – Martina Seberová
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická – Evžen Sikora
Střední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice – Petr Elbel
RB SOU autoopravárenské – Simona Košařová
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta – Hana Sochorová
AHOL – Střední odborná škola – Eva Smolková
AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství – Ingrid 
Ondrušová
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Ze života našich škol

Dějepisná i zdravotnická soutěž

Vítkovice až v Sofii
S tvorbou vítkovického výtvarníka a pedagoga, akademického 

malíře Karola Hercíka, a nejen jeho, se budou moci od 12. dubna do 
17. května seznámit návštěvníci Českého centra v bulharské Sofii. 
Karol Hercík se tady po  
40 letech sejde se 
svými spolužáky Fran-
tiškem Tumpachem, 
Petrem Jedličkou, Mi-
roslavem Broošem a 
Alešem Rabenseifne-
rem, absolventy Výtvar-
né akademie v Sofii. 
Akce je součástí oslav  
120. výročí založení 
Výtvarné akademie 
v Sofii. 

Před jarními prázdninami uspořádala 
Střední škola technická a dopravní Ostra-
va-Vítkovice pro své žáky již tradiční sou-
těž ve znalostech dějepisu a zdravotnickou 
soutěž. A protože v letošním roce si připo-
mínáme 300. výročí narození Marie Tere-
zie, tématem letošní dějepisné olympiády 
byla právě ona – žena, matka, panovni-
ce. Školního kola soutěže se zúčastnilo  
20 žáků prvních až třetích ročníků maturit-
ních oborů. Vítězem se stal Jan Gajdács, 
třída PED 1. Vítězi gratulujeme.

Ve zdravotnické soutěži soutěžily pě-
tičlenné týmy prvních ročníků v teoretic-
kých znalostech i v praktickém ošetření 
figurantů nejen z řad spolužáků, ale i vyu-
čujících. Nejlépe si vedla třída SIE 1. Vítě-
zové, soutěžící i figuranti si pochutnali na 
výborných dortech, které jako sponzorský 
dar do soutěže věnovalo Marketingové 
centrum Profil.

Ahol otevírá nový maturitní obor
Atraktivní a v republice ojedinělý obor ortoticko-protetický technik je možné od 1. září 

2017 studovat na Ahol – Střední odborné škole. Žáci se stanou odborníky v dynamickém, 
rychle se rozvíjejícím oboru a zúročí své technické i sociální dovednosti v oblasti navrho-
vání a zhotovování moderních ortopedických a protetických pomůcek. Výuka je zastře-
šena specialisty z oboru – škola například spolupracuje s Fakultní nemocnicí Ostrava  
a VŠB-TU Ostrava; odborná praxe bude probíhat na odborných pracovištích (Proteor 
CZ, Ostrava, Ergona Opava). Vzhledem k tomu, že jde o málo zastoupený specializova-
ný obor, vyučovaný pouze ve dvou školách v republice, absolvent se může spolehnout  
na jistotu budoucího pracovního uplatnění. Škola přijímá přihlášky pro školní rok 
2017/2018.

Co mají společného 
Ahol, Gong a tuňák?

Zdravotní sestřička  
ve školce

V únoru nás do školky přišla navštívit zdra-
votní sestřička Kristýna Elšíková, jež s sebou 
přinesla spoustu zajímavého zdravotnického 
materiálu. Děti si mohly vše vyzkoušet, asis-
tovaly například u ošetřování plyšové žirafy, 
ale největší úspěch mělo poslouchání srdí-
ček. Beseda se dětem moc líbila, celý den 
si potom hrály na nemocnici a ošetřovaly, co 
se dalo. Ještě jednou sestřičce děkujeme za 
hezké dopoledne.                 MŠ Erbenova 23

Mateřská škola Obránců míru 71 zve rodi-
če s dětmi, jež nenavštěvují mateřskou školu, 
do miniškoličky, která se koná každý čtvrtek 
od 14.30 do 15.30 hodin až do května. Přijď-
te si společně s dětmi pohrát s hračkami, 
zacvičit si, zatancovat nebo si něco vyrobit. 
Děti se seznámí s prostorami mateřské školy  
a i s pomůckami a hračkami. V průběhu mini-
školičky se navíc dozvíte informace o progra-
mu mateřské školy, o adaptační době dětí,  
o výchovných problémech a také o akcích 

školky. Nahlédnout můžete i do portfolia mateřské školy. Těšíme se na vás!
                        MŠ Obránců míru 71

Miniškolička

Kde ženy vládnou
Povedená cestopisná před-

náška k Mezinárodnímu dni 
žen nás zavedla mezi mexické 
Tehuánky, do Indie i do vzdá-
lených horských oblastí Číny. 
Všude tam mají ženy ve větší 
či menší míře hlavní slovo nad 
muži. Zajímavé, zábavné, ale 
někdy také tragické okolnosti, 
které z toho vyplývají, od tzv. 
„navštěvujících manželství“ po vyšší míru alkoholismu u mužů či 
obezitu u žen, nám přiblížila cestovatelka a spisovatelka Kateřina 
Karásková. V tom nejlepším nás v knihovně navštívil také vítko-
vický místostarosta Leoš Koláček s růžičkami pro všechny přítom-
né dámy. Za povedenou besedu děkujeme všem zúčastněným  
i spolupracující organizaci Europe Direct.           Kateřina ŠevčíkováŠvestky nad zlato, akryl, Karol Hercík

I přesto, že Ahol je škola, Gong multifunkč-
ní aula a tuňák mořská ryba, mají něco spo-
lečného. Jsou součástí gastronomické sou-
těže s mezinárodní porotou Ahol Cup 2017. 
V březnu se totiž Gong opět stal místem 
setkání mladých kuchařů, baristů, teatendrů, 
barmanů a cukrářů z celé České republiky  
a zahraničí.                                                  - szt -
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Stoletá jubilantka v Domově Sluníčko

René Polach, student RB SOU autoopra-
várenského z Vítkovic, má za sebou velice 
úspěšné období. V roce 2016 získal několik 
velmi významných ocenění – obdržel titul 
Mladý řemeslník roku 2016 v Se-
nátu Parlamentu České republiky, 
dále certifikát Nejúspěšnější žák 
středních škol v Moravskoslez-
ském kraji za rok 2016 a umístil 
se na třetím místě v celostátním 
kole soutěže Automechanik Ju-
nior. 

René, jaký je to pocit, když se 
podaří tak uspět? 

Samozřejmě skvělý. Věřil jsem 
si, ale tak skvělý výsledek jsem 
nečekal. Byl jsem překvapený  
a jsem rád, že to tak dobře do-
padlo. 

Jak probíhalo předávání titu-
lu Mladý řemeslník?

Byla tam slavnostní atmosféra, 
ocenění mi předávali Přemysl 
Sobotka, místopředseda Senátu 
ČR, a Vladimír Kolder, předseda 
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy  
a Slezska, a další významné osobnosti. 

Jak se zrodil tvůj vztah k automobi-
lům? 

Myslím, že za to může můj pradědeček. 
On pracoval celý život v automobilce Tatra 
Kopřivnice a já jsem s ním strávil v dětství 
mnoho času. Povídali jsme si hodně nejen 
o autech, ale také o jiných věcech. Dožil se 
93 let, rád na něj vzpomínám. Takže nějaké 
vlohy v naší rodině jsou.

Jak se tvoje záliba rozvíjela dál?
Když mi bylo osm, dostal jsem svou prv-

ní malou motorku. A později jsem se začal 
zajímat o staré historické motorky a začal 
jsem je sbírat. Měl jsem například Jawu 
nebo ČZ. 

Proč jsi se rozhodl studovat na RB 
SOU autoopravárenském? Z Frýdku-

-Místku, kde bydlíš, je to přece jen do-
cela daleko.

Mamce se do ruky dostala informační 
brožura o této škole a přišli jsme se sem 

podívat, když se konal den otevřených dve-
ří. Pamatuji si, že nás prováděla paní uči-
telka Elfmarková a pan Krompolc. Díky nim 
jsme se dozvěděli o škole všechno, co nás 
zajímalo. A oba, mamka i já, jsme byli se 
školou spokojeni. A ještě jedna věc. V pří-
zemí byl vystaven historický motocykl pana 
učitele Chyby. Byl jsem nadšený. Takže 
bylo rozhodnuto.

Jak pak probíhalo tvoje studium?
Byl jsem hrozně rád, že mě odborné před-

měty vyučoval pan učitel Chyba. Všechno 
nám dokázal vysvětlit, hodně nás toho na-
učil a poznali jsme, že sám je fanda do mo-
torismu a že ho to hrozně baví.

Jaké zkušenosti jsi získal v odborném 
výcviku?

V prvním ročníku jsem měl pana Hampla. 
Je skvělý odborník a je fajn. Hodně se mi 

věnoval, byl přísný a snažil se mě motivo-
vat, abych se pořád zlepšoval. Taky nám 
dal možnost, abychom mu s kamarádem 
Pavlem ve volných chvílích pomáhali při 

opravách aut. 
V dalších ročnících mají 

studenti praxi přímo v servi-
sech v Ostravě i v jiných mís-
tech. V začátku jsem byl na 
praxi v Pneuservisu Poloch  
a později u pana Balogha ve 
Frýdku-Místku. Tam jsem se 
strašně moc naučil, dělali jsme  
i náročné opravy jako gene-
rálky motoru a podobně. Pan 
Balogh se mi snažil předat 
všechny svoje znalosti a zku-
šenosti. Za to jsem mu oprav-
du vděčný. A taky otci, který 
mě vždycky podporoval.

Kdo tě připravoval na sou-
těž Automechanik Junior?

Bývalý pan zástupce Fran-
tišek Novotný. S přípravou mi 
taky pomáhali mistři odbor-

ného výcviku, pánové Hampl, Čumpelík 
a Krompolc. S teoretickou přípravou nám 
pomáhal pan Alčer, který pro nás připravil 
testy, a dal nám k dispozici počítače, tak-
že jsme mohli každou volnou chvíli věno-
vat přípravě na soutěž. A taky bylo dobré, 
že jsme na soutěž Automechanik Junior šli 
dva, já a kamarád Pavel.

Čemu se věnuješ v současné době?
Začal jsem studovat na naší škole maturit-

ní obor provozní technika. Jedná se o denní 
studium, čeká mě maturita. A samozřejmě 
ve volném čase opravuji auta a motorky.

Jaké máš plány do budoucna?
Mým snem je mít svůj vlastní autoservis, 

kde bych poskytoval kvalitní služby zákaz-
níkům.

Hana Peková
Foto: archiv školy

Úctyhodných sto let oslavila 21. úno-
ra 2017 paní Božena Lamlová z Ostravy, 
klientka Domova Sluníčko. Prožila pestrý  
a krásný život. Skromná a pokorná jubi-
lantka se smyslem pro humor recept na 
život nemá, ale – jak říká – „bere život  

s humorem“. Paní Boženka je spo-
lečenská, ráda si popovídá, s chutí  
a elánem navštěvuje zájmový ateliér, kde šije.  
S jehlou a náprstkem dokáže vykouzlit ne-
jeden originální výrobek. Gratulantů bylo 
mnoho, popřát přišli i starosta Vítkovic Petr 

Dlabal a místostarosta 
Leoš Koláček, Michal 
Ztratil, ředitel OSSZ, 
společně s vedoucí 
oddělení důchodového 
pojištění Šárkou Čer-
nochovou. Ještě jed-
nou naší milé stoleté 
jubilantce, paní Bože-
ně Lamlové, ze srdce 
přejeme pevné zdraví, 
štěstí a mnoho dalších 
spokojených sluníč-
kových dní v Domově 
Sluníčko v Ostravě-
-Vítkovicích.

Petra Vránová
Foto: archiv Domova 

Sluníčko



DOSPĚLÝM
● Romano Suno

Literární a výtvarnou výstavu Nové školy, 
doplněnou workshopem o romštině, mů-
žete navštívit během půjčování v době od  
3. dubna do 26. května.  
● 20 pohledů na Ostravu

Během půjčování si můžete od 3. do  
21. dubna prohlédnout výstavu starých po-
hlednic se známými ostravskými zákoutími.
● Druhá šance knih

Zachraňte knížky před sběrnými surovi-
nami! Výprodej vyřazených knih se bude 
konat od 3. do 28. dubna během půjčování. 

DĚTEM
● Ostrava známá i neznámá
Každý měsíc je pro děti připravena jedna 

otázka k 750. výročí první písemné zmínky 
o Ostravě. 

● Černobílé kreslení
Ve čtvrtek 6. dubna malujeme od 14 do 

15 hodin uhlem za finanční podpory nada-
ce Landek.
● BOOKovka: Velikonoční 

Hádanky, kvízy a velikonoční tvoření na 
vás čekají od 10. do 13. dubna během půj-
čování. 
● Prima čtení s Lovci perel

Ulovíme perlu s knihou Nádherné úterý, 
a to v úterý 11. dubna od 14 do 15 hodin. 
● BOOKovka: Emušáci

Co je to strach a jak ho překonat? Další 
setkání s emocemi v úterý 18. dubna od  
14 do 15 hodin.
● BOOKovka: Tanči!

Ve čtvrtek 20. dubna rozhýbeme od  
14 do 15 hodin tělo na taneční podložce.
● Den Země

Soutěžní odpoledne s ekologickou te-
matikou je pro vás ve spolupráci se spo-
lečností Europe Direct připraveno v úterý  
25. dubna od 14 do 15 hodin.
● Prima čtení s čarodějnicí

Zábavné odpoledne plné čarodějnic  
a kouzel vás okouzlí ve čtvrtek 27. dubna 
od 14 do 15 hodin.
● Sovičky: Jak si uděláme zeměkouli!

Den Země pro nejmenší v pátek 28. dub-
na od 10 do 11 hodin. 

V
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Knihovna pro vás

Duben v knihovně

Otevírací doba každou středu v době od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 16.30 ho-
din, nebo po předchozí telefonické domluvě. 
  4. dubna  15 až 17 hodin – velikonoční jarmark, pořádaný klubem seniorů a vítkovic-

kými mateřskými školami, se koná ve vítkovické pobočce Knihovny města 
Ostravy, Kutuzovova ulice 

  6. dubna  14 až 16 hodin – klub seniorů – bowlingový turnaj U Iny (Jeremenkova 15)
12. dubna  9 až 16 hodin – výstava Jarní… Marie Frontzová – starý obraz má novou tvář 
13. dubna  14 až 16 hodin – klub seniorů – posezení s jubilantem
19. dubna  9 až16 hodin – výstava Jarní… Marie Frontzová – starý obraz má novou tvář  
20. dubna  14 až 16 hodin – klub seniorů – křeslo pro hosta 
21. dubna  15 hodin – Komentovaná procházka po vítkovických sportovištích aneb 

Krokem za sportem. Společně s Lenkou Kocierzovou projdeme zajímavá 
známá i neznámá sportovní místa, kde v minulosti byla sportoviště. Některá 
bohužel postupně zanikla a jinde sportovní areály fungují dodnes. Sraz v 15 
hodin u radnice městského obvodu Vítkovice. Vstup zdarma.

27. dubna  14 až 16 hodin – klub seniorů – beseda s policií

Vstup na všechny akce je zdarma. Změna programu vyhrazena.

Připravujeme:  10. května  v 16.30 hodin – slavnostní vernisáž k výstavě obrazů Tere-
zy Krčíkové a Kateřiny Švejdové. Výstava potrvá do konce 
června

 19. května v 15 hodin – komentovaná procházka Rozkvetlými Vítkovicemi
 24. května  v 16.30 hodin – beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou, 

autorkou nové detektivky ze současné Ostravy – Mrtvou ne-
měl nikdo rád

KONTAKTY:
Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice
Romana Filipová, tel. č.: 599 453 122,  
mobil: 727 917 298
e-mail: rfilipova@vitkovice.ostrava.cz
www.vitkovice.ostrava.cz

Legendy vítkovického fotbalu
Ve středu 22. února se v Domě u šraněk 

uskutečnila beseda s názvem Legendy 
vítkovického fotbalu. Během ní se mohli 
fotbaloví nadšenci setkat a hlavně si po-
povídat se svými idoly Aloisem Grussman- 
nem a Lubomírem Vlkem. Vzpomínalo se 
zejména na mistrovský titul z roku 1986 
a vše kolem něj. Dozvěděli jsme se také 

mnoho informací ze zákulisí fotbalu, které 
je běžným fanouškům ukryto. Oba hosté se 
na závěr shodli, že svá nejhezčí fotbalová 
i životní léta prožili právě ve Vítkovicích, na 
které velmi rádi vzpomínají. Přejeme obě-
ma mnoho sil a pevné zdraví do dalších 
aktivních let. 

Romana Filipová

Přivítejte jaro!
Chcete-li přiví-

tat odchod zimy 
a nástup ja- 
ra, zveme vás 6. 
dubna na tradiční 
vynášení Morany. 
Členové TJ Sokol 
Vítkovice a děti ze 
ZŠ Kosmonautů 
15 připravili od 15 hodin v Českém domě 
pásmo k vynášení Mařeny a Mařáka. Po 
jejich vystoupení půjde průvod k řece Ost-
ravici, kde budou připomenuty staré zvyky.

Text a foto: Lenka Kocierzová
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Ohlédnutí
V lednu se v Domě u šraněk uskutečni-

la přednáška výtvarnice Lenky Kocierzové 
na téma Staré Vítkovice v novém světle. 
Návštěvníci během přednášky porovnávali 
současnou podobu obvodu s minulostí. Jak 
se Vítkovice postupně mění v čase, mohli 
také vidět na dobových dokumentech i no-
vých filmových záběrech. Vzpomínali jsme 
do pozdního odpoledne a bylo to velmi pří-
jemné a poutavé setkání.                      - rf -

Ženy v Domově Magnolie slavily MDŽ

Většina vítkovických občanů ví, kde se 
nachází Úřad městského obvodu Vítkovi-
ce, kde kostel, nemocnice, pošta, školky  
a školy, ale jen málokdo ví, že zde sídlí také 
místní organizace Svazu tělesně postiže-
ných v České republice…

Místní organizace Vítkovice byla založena 
v roce 1974 Rudolfem Henzlem a během 
uplynulých 43 let prošla mnoha adminis-
trativními změnami až do dnešní podoby, 
kdy od 5. celostátního sjezdu v roce 2013 
je Svazem tělesně postižených v ČR, z. s. 
Ten sdružuje a spolčuje své členy s cílem 
všestranně podporovat a hájit specifické 
potřeby a zájmy osob s tělesným a jiným 
zdravotním postižením bez ohledu na druh 
a rozsah jejich postižení.

„Pro naše klienty pořádáme například cvi-
čení pro radost, které se koná každou stře-
du od 16 do 17 hodin pod vedením rehabili-
tační pracovnice Jany Hrachovcové v tělo-
cvičně SOŠ Ahol  na náměstí Jiřího z Podě-
brad ve Vítkovicích. Každoročně vyjíždíme 
také na několik zájezdů, které jsou určeny 
členům i široké veřejnosti, zajišťujeme re-
kondiční pobyty, pořádáme turnaje v bow-
lingu a členům nabízíme také vstupenky do 
Divadla Jiřího Myrona a Divadla Antonína 
Dvořáka s 50procentní slevou,“ popisuje 
jen část aktivit místní organizace Svazu 
tělesně postižených v Ostravě-Vítkovicích 
její předseda Dalibor Přeček. „Zajišťujeme 
také odborné poradenství prostřednictvím 
Centra pro zdravotně postižené Moravsko-

slezského kraje, které sídlí v ulici Bieblově 
2922/3 v centru Ostravy (www.czp.msk.
cz). Zde mohou klienti využít například po-
radny pro osoby se zdravotním postižením, 
osobní asistenci, sociální aktivizační služby 
pro seniory a osoby se ZP nebo individu-
ální bezbariérovou dopravu pro osoby se 
ZP,“ doplňuje Dalibor Přeček. Svaz tělesně 
postižených v České republice, MO Vítko-
vice, vydává také svůj zpravodaj, který po-
drobně informuje členskou základnu o dění 
v organizaci. „Kromě všech těchto aktivit 
nabízíme našim členům zprostředkování 
pořízení euroklíče zdarma a také půjčení 
kompenzačních pomůcek – mechanických 
vozíků, chodítek, antidekubitních matrací 
nebo podložek, toaletních židlí, sprchových 
a vanových sedaček nebo nájezdových 
ramp – v půjčovně, kterou provozuje kraj-
ská organizace STP v ČR v ulici 30. dub-
na v centru Ostravy,“ pokračuje Dalibor 
Přeček a dodává, že pestrou činnost může 
klub realizovat také díky finančnímu daru, 
který každoročně poskytuje Úřad městské-
ho obvodu Vítkovice. „Za to vedení měst-
ského obvodu velmi děkujeme.“

Zaujaly vás aktivity místní organizace 
Svazu tělesně postižených? Zapojte se! 
Stačí zavolat na tel. č.: 733 332 734, kde 
získáte všechny potřebné informace. Orga-
nizaci schází hlavně mladší členská základ-
na, ale přijímá všechny bez rozdílu věku. 
Členský příspěvek je 120 korun ročně, čle-
nové starší 80 let platí 60 korun.           - hal -

Mezinárodní den žen se slaví již více 
než sto let… A oslavy si nenechali ujít ani 
v Domově Magnolie ve Vítkovicích, jehož 
obyvatelkami jsou výhradně ženy. A tak 

8. března vedení domova za spoluúčasti 
judistů z Judo Clubu Baník Ostrava a zá-
stupců městského obvodu Vítkovice, sta-
rosty Petra Dlabala a místostarosty Leoše 
Koláčka, popřálo všem klientkám, které 
dostaly nádherné kytičky. Oslavenkyně na-
šly s mladými judisty hodně společných té-
mat a domovem se dlouho rozléhal smích. 

A nejen ten, klientky si totiž svůj sváteční 
den vychutnávaly také při poslechu české 
hudební klasiky, a nechyběla ani voňavá 
kávička a výtečný sladký zákusek, který 
připravili kuchaři Domova Magnolie. Za 
nádherný společně strávený den se pak 
obyvatelky odvděčily vlastnoručně vyrobe-
nými medailemi, které předaly sportovcům 
i zástupcům městského úřadu. „Milou teč-
kou za tímto dnem byly dárky, které všem 
ženám, jež v domově pracují a starají se  
o „naše“ nejbližší, předal starosta Petr Dla-

bal. Toto milé překvapení zažily zdejší pra-
covnice poprvé,“ dodává ředitelka Domova 
Magnolie Andrea Heczko Gibejová.

Vítkovické knihařství
Víte, že máme ve Vítkovicích kniha-

ře? Jmenuje se Vasil Karpjak a svoji fir-
mu založil už v roce 1993. Firma má pět 
zaměstnanců, včetně dvou dcer pana 
Karpjaka. Vážou knihy, časopisy, diplo-
mové práce. Vyrábějí pasparty, dárkové 
krabice, fotoalba, šperkovnice atd. Firma 
Karpjak se zabývá také brašnářstvím –  
a vším, co to obnáší –, také opravami ko-
žených oděvů, batohů a stanů.

Rychle, levně, kvalitně – to bylo vždy 
heslo Vasila Karpjaka. Z vlastní zkušenos-
ti mohu potvrdit, že je pravdivé. Pokud si 
ještě k tomu přidáte příjemnou atmosféru 
při obsluze – ze spokojenosti nevyjdete.  
A to je v době, kdy je knihařů jako šafránu, 
zpráva jako hrom. Ať se dílo daří!

Libor Pavel, kronikář

V pondělí 13. března se v Domě u šraněk 
uskutečnila slavnostní vernisáž k výstavě  
s názvem Jarní... Marie Frontzová. Ver-
nisáže se zúčastnilo mnoho zajímavých 
osobností kulturního i společenského živo-
ta. Mezi pozvanými byl také autor mnoha 
odborných publikací na zdravou výživu 

Rajko Doleček nebo novinář, básník, sce-
nárista a textař v jedné osobě – Břetislav 
Uhlář. Všichni obdivovali vystavované foto-
montáže Marie Frontzové, kterou tato prá-
ce velmi baví a, jak sama říká, „Člověk by 
si měl stále hrát“. Výstava potrvá do konce 
dubna.                                Romana Filipová

Užijte si se Svazem tělesně postižených výlet, 
divadlo nebo bowlingový turnaj!

Čertovské pohádky 
„Napište pohádku 

a vyhrajte týdenní 
dovolenou pro celou 
rodinu, nebo jinou  
z báječných cen,“ říka-
jí organizátoři literární 
soutěže Čertovské po-
hádky. Zúčastnit se jí 
mohou všechny děti z Moravskoslezského 
kraje, které navštěvují základní školu, pří-
padně adekvátní ročníky víceletých gymná-
zií. Více na www.certovskepohadky.cz.

Výstava děl Marie Frontzové
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Všimněte si!

Interaktivní hra k 750. výročí

Český pohár ČR – 
GRAND PRIX  
OSTRAVA 2017Autokino se bez partnerů a sponzorů neobejde

Poslední únorový víkend se ve vítkovické 
hale uskutečnil první ze série turnajů Čes-
kého poháru v judu. Ostravský klub Baník 
dříve organizoval soutěže v hale Sareza, 
která ale byla podle pořadatelů nevyhovu-
jící. Organizátoři se proto dohodli s městem 
Ostravou, které umožnilo soutěž uspořá-
dat v nové vítkovické atletické hale. A tak 
byly Vítkovice svědkem dvou dnů plných 
zápasů mezi mladšími a staršími žáky, do-
rostenci a juniory nejen z České republiky, 
ale také z Polska, Slovenska, Rakouska 
nebo Ukrajiny. „Nová atletická hala po-
skytla skvělé zázemí, a i díky tomu se nám 
podařilo uspořádat historicky nejúspěšněj-
ší turnaj,“ hlásí organizátor soutěže Martin 
Pavlica. Turnaje se jen v sobotu zúčastni-
lo neuvěřitelných 754 účastníků, v neděli 
dorazilo dalších 493 závodníků! „Náš klub 
si na tomto velmi náročném turnaji nevedl 
vůbec špatně. V celkovém hodnocení jsme 
obsadili druhou příčku,“ pokračuje Martin 
Pavlica a dodává, že tato akce je zařazena 
do série pěti turnajů Českého pohárů, které 
slouží pro vytvoření rankingu, jehož pro-
střednictvím ti nejlepší ve svých kategoriích 
mohou postoupit na mistrovství republiky. 
Turnaj v Ostravě byl prvním z nich.

Jen málokteré město se může pochlubit 
tím, že má autokino. Ostrava k takovým 
místům patří, autokino na Místecké ulici již 
několik let originálním způsobem rozšiřuje 

Ve druhé polovině dubna bude zahájen zápis hráčů, kte-
ří se budou chtít zapojit do více než měsíc trvající interaktivní 
hry k 750. výročí od první doložené písemné zmínky o Ostravě. 
Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky našeho zpravodaje ještě 
nebyly známy přesnější informace, sledujte www.ostrava750.cz.

V budově bývalého kina Mír máme divadlo!
Pokračování ze strany 1

Na březnovou premiéru bláznivé komedie 
Dva nazí muži, jejímž autorem je Sébastien 
Thiéry a režíroval ji Václav Klemens, v dubnu 
naváže komedie Drahoušku, to chce drink!, 
jejíž světové premiéry by se měl zúčastnit 
sám autor. Tím je Lionel Goldstein, režie se 
ujal Peter Gábor. V divadelním foyer mo-
hou navíc diváci spatřit výstavu děl výtvar-
nice Hany Mikulenkové s názvem PEACE, 
PLEASE! Podtitul „Není cesty k míru. Mír je 
cestou.“ vznikl šťastnou shodou náhod z ná-
zvu divadla a z motivu křídel, které symboli-
zují naději a dlouhodobý mír. Foto: archiv Divadla Mír

Konec půstu

Čisté konto, o kterém před utkáním v so-
botu 11. března snili, se jim udržet povedlo. 
A nakonec se dočkali i nadstavby, pozdním 
gólem Matěje Fialy porazili Žižkov 1:0. Fot-
balisté Vítkovic tak zastavili dlouhou, třináct 
zápasů trvající sérii nezdarů. 

prázdninovou programovou nabídku 
města. Jenže jako většina kulturních 
projektů se ani letní autokino neo-
bejde bez finanční podpory, kterou 
doposud zajišťoval jediný subjekt – 
Tržiště pro motoristy, v jehož areálu 
se originální projekce uskutečňuje. 
„Abychom mohli autokino dál pro-
vozovat, hledáme partnery, kteří by 
chtěli tento unikátní projekt podpořit, 
případně využít k netradiční prezen-
taci svých služeb nebo výrobků,“ 
říká Svatava Huťková, provozova-
telka ostravské autoburzy. „Umožní 

tak bezproblémové konání oblíbené akce,  
o kterou se diváci živě zajímají už od jara,“ 
uzavírá. 

www.trzistepromotoristy.cz


