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Sto let od vzniku školy na náměstí
Jiřího z Poděbrad

Vedení městského obvodu Vítkovice a SOŠ AHOL
zvou občany na oslavy 100 let od založení školy
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Oslavy se uskuteční
18. listopadu od 16 hodin. Na programu je vernisáž
fotografií ze života vítkovických škol, které se v budově vystřídaly, a fotografií zachycujících život SOŠ
AHOL, jež zde dnes sídlí. Návštěvníky čekají hudební
vystoupení, módní přehlídka i projevy hostů. Zájemci

budou moci také pobesedovat s přítomnými pamětníky nebo si projít interaktivní třídy. Mohou se seznámit
nebo zavzpomínat nad předměty ze starého vybavení učeben a školních aktovek, prohlédnout si kroniky,
zhlédnout tablo významných absolventů a filmové
pásmo vzpomínek pamětníků z řad bývalých pedagogů škol, a také se seznámit s činností školy SOŠ
AHOL.
Pavlína Nováčková

Vítkovická světýlka
Mateřská škola Prokopa Velikého už posedmé pořádá ve středu 5. listopadu v 17 hodin lampionový
průvod pod názvem Vítkovická světýlka. „Děti a rodiče budeme čekat v ulici Lidické u vchodu do sadu
Jožky Jabůrkové. Společně se projdeme parkem a vydáme se kolem pošty, dále po pravé straně ulice
Jeremenkovy ke kostelu, kde bude celá akce zakončena slavnostním ohňostrojem. Ten budeme sledovat od pergoly,“ informuje ředitelka mateřské školy Jana Smutná a zve všechny děti i dospělé. „Nezapomeňte si vzít lampion se svíčkou a dobrou náladu,“ dodává.

Třicetiletá Odra
Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice pořádá
9. listopadu v 16 hodin jubilejní koncert s názvem Třicetiletá Odra. Koncert zazní na Nové
scéně Cooltour u příležitosti 30. výročí založení souboru. V programu vystoupí tanečníci,
zpěváci souboru a taneční skupina Vítkovští
sokoli i cimbálová muzika Háj. Jako hosté
se představí soubor Bejatka a dětský soubor
Holúbek. Po ukončení programu následuje
volná zábava při cimbálu do 22 hodin. Občerstvení je zajištěno. Vstupné je dobrovolné jako
příspěvek pro soubor.

Mikulášská nadílka
Vítkovické děti se
opět mohou těšit na
příchod Mikuláše.
Protože přesné datum i místo konání
budou známy až po
uzávěrce zpravodaje, potřebné informace naleznete
na webových stránkách obvodu.

Nepřehlédněte
Počet obyvatel

Vojáci a fronta

Ostrava zpívá gospel

Podle
statistických
údajů žilo k 1. říjnu
2014 ve Vítkovicích
7 382 obyvatel, z toho
3 684 mužů a 3 698
žen. Obyvatel starších
patnácti let zde k uvedenému datu žilo 5 917.

Dům u šraněk zve na přednášku Ondřeje Koláře, která se
uskuteční 26. listopadu od 16 hodin. Tématem přednášky bude
život vojáků na frontě za první světové války. Autor při přípravě
přednášky vycházel z tzv. egodokumentů – osobních zápisníků,
deníků, poznámek nebo dopisů. V roce, kdy si připomínáme 100
let od vypuknutí první světové války, a v roce, kdy světem otřásá
stále více válečných konfliktů, je třeba neustále zdůrazňovat, že
válka přináší hlavně velké lidské utrpení.
Pavlína Nováčková

V pondělí 17. listopadu začínají zkoušky projektu Ostrava zpívá gospel, který směřuje ke dvěma
adventním koncertům 20. a 21. prosince v evangelickém Kristově kostele v Ostravě. Sbor je otevřený
všem, kteří rádi zpívají, žádný konkurz se nekoná.
Jedinou podmínkou účasti je, zúčastnit se šesti naplánovaných zkoušek před koncerty. Více informací
na Facebooku – Ostrava zpívá gospel.

www.ostrava-vitkovice.eu
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VJubilanti na radnici
Druhý říjnový den byl pro mnoho seniorů trochu sváteční. Sbor pro občanské záležitosti
Úřadu městského obvodu Vítkovice připomněl kulatá výročí a narozeniny těch, kteří již
překročili osmdesátku, a pozval je na společnou oslavu v obřadní síni vítkovické radnice.
Jubilanty přivítala matrikářka Milena Pacnerová a předala slovo starostovi Petru Dlabalovi. Ten ve svém proslovu popřál jubilantům mnoho sil a zdraví, vyzdvihl nutnost duševní
svěžesti a upozornil na to, že člověk by neměl být sám a že je pro něj důležité společenství lidí. Po proslovu následoval program připravený základní školou z Halasovy ulice,
v němž vystoupili žáci druhých a třetích tříd. Ti starší, Iveta Chodílková, Vojtěch Smrek
a Tereza Zapalačová, předvedli svá sóla v recitaci a hře na housle. Nakonec děti rozdaly seniorům dárečky a obřadní síň postupně utichala.
Foto a text: Pavlína Nováčková

Výstava panenek

Vítězní draci

V soutěži o nejhezčího draka, pořádanou plzeňskou agenturou 4PRO, vyhrála Mateřská škola
Prokopa Velikého první místo. Do soutěže se zapojily mateřské školy z Ostravy a okolí a úkolem
soutěžících bylo vybarvit obrázek s motivem draků. Všechny výtvory byly vystaveny v pasáži obchodního centra Galerie v Ostravě-Porubě. Zde
mohli lidé pro jednotlivé práce hlasovat nebo mohli
svůj hlas dát přes Facebook. Děti z MŠ Prokopa
Velikého získaly nejvíce hlasů, a díky tomu získaly hračky a učební pomůcky v hodnotě
20 tisíc korun. Všem, kteří hlasovali právě pro náš obrázek, děkujeme.
Jana Smutná

Svoz velkoobjemových odpadů 2014
Ve spolupráci s odborem komunálních služeb, dopravy a bytovým ÚMOb Vítkovice poskytuje i v letošním roce firma OZO Ostrava kontejnery na velkoobjemové odpady z domácností. Občané sem mohou bezplatně odložit svůj nepotřebný velkoobjemový odpad.
Plán na rozmístění velkoobjemových kontejnerů – Vítkovice
Místo přistavení

Datum

Počet kontejnerů

U Cementárny u domu č. 31
18. 11.
1
U křižovatky ulic Rostislavova, Holubova
18. 11.
1
U křižovatky ulic Maixnerova, Pasteurova
19. 11.
1
Ulice Štramberská ve dvoře u domu č. 2
19. 11.
1
U křižovatky ulic Starobní a Přerušená
20. 11.
1
Na Obvodu – parkoviště vedle popelnic
20. 11.
1
Ulice Sirotčí u domu č. 39
21. 11.
1
Ulice Sirotčí u domu č. 45
21. 11.
1
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská
24. 11.
1
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova
24. 11.
1
U křižovatky ulic Věžní, Mírová
24. 11.
1
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova
25. 11.
1
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru
25. 11.
1
nám. J. z Poděbrad (u ul. Erbenova – plocha parkov.)
25. 11.
1
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní
26. 11.
1
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru
26. 11.
1
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova (u garáží)
26. 11.
1
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí
27. 11.
1
U křižovatky ulic Sovova, Závodní
27. 11.
1
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova
27. 11.
1
Celkem:
20
Přistavení kontejneru vždy do 14 hod.
Odvoz druhý den po 10. hod.
Do kontejneru na velkoobjemové odpady patří: televizory, ledničky, pračky, ždímačky, mrazničky, vysavače, rádia, koberce, stoly, židle, skříně, matrace, vany, dřezy,
sanitární keramika, lustry, pneumatiky apod.
Do těchto kontejnerů v žádném případě neukládejte cihly, kamení, stavební suť,
odpady ze zeleně, komunální a nebezpečný odpad.
Bližší informace podává Pavel Hučala, tel. č. 599 453 241.
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Nebývalý úspěch měla výstava panenek
pořádaná komisí ŠKTaM při Radě MOb
Vítkovice. Každý otevírací den ji navštívilo
mnoho lidí, z nichž mnozí ani nevěděli, jak
Dům u šraněk vypadá. Byli okouzleni nejen
pohádkovou a nostalgickou výstavou, ale
také poetikou „domečku“. Pro velký úspěch
byla dokonce prodloužena. Významnou
zásluhu na uskutečnění akce má ředitelka
MŠ Prokopa Velikého Jana Smutná, která
paní Evu Bialkovou, majitelku panenek, pro
Vítkovice objevila, a pomohla s realizací
výstavy.
Pavlína Nováčková

Dopravní podnik
informuje
• Práce na trolejovém vedení v úseku Český dům – Dřevoprodej povedou
15. listopadu k výluce na lince č. 1. Náhradní doprava zajištěna.
• Všechny linky Dopravního podniku Ostrava pojedou 17. listopadu, v den státního
svátku, podle platného nedělního jízdního
řádu.
• Výluka na linkách č. 12, 17 a 18 je plánována na 21. až 23. listopadu, kdy bude
prováděno zdvoukolejnění tratě u zastávky
Most Mládeže. Náhradní doprava zajištěna.
• Okružní jízdy historickou tramvají s čertem a Mikulášem se uskuteční 6. prosince
v podobě okruhu po Hrabůvce.
Více informací naleznete na www.dpo.cz.

Ví, kde se tvoří kolony

Ostrava je jedním ze tří měst, v nichž
nový informační systém ostravského centra RODOS bude řidiče informovat o tom,
jak vypadá aktuální dopravní situace na
páteřních silnicích. Systém se soustřeďuje na to, co řidiče zajímá nejvíce: kde jsou
kolony, jak dlouho se v nich zdrží a také
kudy je mohou efektivně objet. Systém
se jmenuje viaRODOS a data získává
hlavně ze 130 tisíc referenčních vozidel,
jejichž pohyb monitorují satelitní systémy.
Jde o jeden z nejpřesnějších monitorovacích systémů dopravy v Evropě. Aplikace
viaRODOS, která zaznamenává aktuální
dopravní situaci na vybraných komunikacích ČR formou jednoduché grafiky,
je dostupná na adrese www.viarodos.cz.
Informace jsou aktualizovány každou půlminutu.
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Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.		
										

Slovo starosty
Volby jsou za námi a já chci poděkovat
všem, kteří dali hlas straně, jež zastupuji.
Motivující je pro mě samozřejmě i to, že
jsem od voličů získal nejvyšší počet hlasů.
Opravdu si toho vážím. Myslím, že výsledky voleb, jejichž regulérní průběh v jednom
volebním okrsku sledovali i zástupci Státní
volební komise, reflektují pozitivní změny,
k nimž v obvodu v posledních letech došlo,
i to, že vedení radnice vždy před osobními
bojůvkami dávalo přednost obecnému prospěchu Vítkovic.
Pokud to bude možné a my sestavíme
koalici s dalšími partnery, budeme pokračovat v tom dobrém, co je ve Vítkovicích
dále třeba udělat. Jak znám programy
potenciálních koaličních partnerů, i v nich
patří k prioritám bezpečnost a čistota obvodu, vytváření podmínek pro kvalitní bydlení,

						
Charlie Chaplin

takže předpokládám, že jsme schopni najít
společnou řeč směřující k dalšímu rozvoji
Vítkovic. Ale i tak musíme počítat s tím, že
jako obvod, který je součástí statutárního
města Ostravy, se musíme řídit statutem
a tím, co nám ukládá. Takže jsou prostě situace, které při veškeré dobré vůli a snaze
nemůžeme změnit. Příkladem jsou sběrné
dvory, které v minulosti byly v mnoha částech Ostravy z rozhodnutí města zrušeny.
To potkalo i Vítkovice. Nicméně i takovou
situaci lze řešit a udělat vše pro to, abychom tu místo, kam mohou občané velkoobjemový odpad ukládat, měli. Jen tak totiž
lze zabránit tomu, aby lidé zmíněný odpad
vyhazovali na ulici. Vítkovice takové místo
mají v Nerudově ulici, odkud je pak možné
velkoobjemový odpad odvážet do sběrných
dvorů.
Vážení čtenáři, tento zpravodaj vyjde
začátkem listopadu. V době jeho uzávěrky ještě probíhala koaliční jednání i zákonné lhůty na možnost odvolání pro neplat-

nost voleb a řešení
soudů ve zkrácených
termínech.
Předpokládám, že
k ustavujícímu zasedání zastupitelstva, které veřejně
vyhlásí, kdo a jaký
post bude zastávat, aby vítkovická radnice mohla
nadále
pracovat
tak, jak má, dojde v prvním listopadovém
týdnu. Proto vám nové vedení radnice
bude představeno až v prosincovém vydání zpravodaje. Rozhodně vás však chci
ujistit, že vyhlášením voleb a povolebním
vyjednáváním se chod radnice nezastavil,
státní správa plní své povinnosti dál, zatímco úkolem samosprávy je domluvit se
na vzájemné spolupráci.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Výsledky voleb ve volebním obvodu Ostrava-Vítkovice
Počet
volených
členů
zastupitelstva
15

Okrsky

Počet
volebních
obvodů

celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1

6

6

100,00

5 605

1 514

27,01

1 513

18 750

Kandidátní listina
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

název
Občanská demokratická strana
Komunistická str. Čech
a Moravy
Česká str. sociálně demokrat.
Romská demokratická strana
Ostravak
JSME OSTRAVA-SZ s podp.
Pirátů
Více pro Vítkovice
Úsvit přímé demokracie
Politické Hnutí Vítkovice

Hlasy
abs.

v%

Počet
kandidátů

2 459

13,11

15

Přepočtený
základ
podle počtu
kandidátů
18 750,00

2 264

12,07

15

18 750,00

12,07

2

4 301
815
1 910

22,94
4,35
10,19

15
15
14

18 750,00
18 750,00
17 500,00

22,93
4,34
10,91

4
0
2

1 135

6,05

15

18 750,00

6,05

1

3 300
789
1 777

17,60
4,21
9,48

14
15
15

17 500,00
18 750,00
18 750,00

18,85
4,20
9,47

3
0
1

Týden vědy a techniky AV ČR
Areál Dolní Vítkovice v listopadu
hostí Týden vědy
a techniky AV
ČR, nejrozsáhlejší
vědecký festival
v České republice
pořádaný Akademií věd ČR. Návštěvníky čekají
výstavy, přednášky, filmy, workshopy, soutěže a jiné
rozmanité
programové lahůdky. Festival končí
15. listopadu.

Přepočtené
%
platných
hlasů
13,11

Počet
mandátů
2

Praporová záhada

V polovině října se na některých domech ve Vítkovicích objevily bílé a černé vlajky, které vyvolaly mnoho
otázek. Kdo je vyvěsil a proč? Co znamenají? Odpověď je jednoduchá. Šlo o umělecký záměr členů skupiny BlackMedia, jehož úkolem bylo vzbudit fantazii
a zaměřit se na estetiku bez jakéhokoliv jiného podtextu. Vysvětlení záhady je velmi prosté: mladé umělce
inspirovaly rezivějící držáky na fasádách domů...

Vítkovický Czech POINT

Czech POINT naleznete v přízemí vítkovické radnice na pracovišti odboru organizačního, vnitřních věcí
a kultury. Zajišťuje výpisy z veřejných i neveřejných registrů (například registr řidičů), podání a autorizované
konverze dokumentů.
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V
Ze života našich škol
Dýňový svátek aneb
Strašidla se (ne)straší
Nasadím si vlasy.
Padá mi oko.
Ten krk nemám pořádně useknutý!
Drží mi dobře ta sekyra v zádech?
To nejsou hlášky z béčkového filmu ani pauza komparzistů hororových scén. Tyto věty se linou školní chodbou, na školních záchodcích, ve třídách, před školou... Všichni shánějí potřebné rekvizity, neboť právě začal Dýňový svátek – vyvrcholení podzimních
dní na Primaškole.
Jak vypadá primažák 31. října?
1) Spěchá do školy.
2) Vlaje za ním hábit, plášť nebo koště.
3) V kapse má švába či tři čtyři žáby, ale hlavně má v podpaždí dýni zvíci kočáru pro Popelku.
Tradiční projektový den se nese v duchu duchů, čarodějek, vlkodlaků, mumií, oživlých koster a jiných příšer.
Naše příšery se zabývaly svým vzhledem jen zpočátku, pak už se
věnovaly studiu podivuhodných rostlin, své stylistické dovednosti
tříbily na halloweenských příbězích, vyjmenovávaly strašidelná vyjmenovaná
slova, matematicky
propočítaly obsahy,
objemy, sinus cosinus i tangens cotangens tykví, lebek
a rakví, kde spočívají
unavení upíři.
Posilněny
příšerným obědem zkoušely svou odvahu na tajemné stezce, balancovaly s dýňovým džusem nebo hádaly tajemné předměty.
Nevadí, že se myši rozutíkaly, soutěže skončily, oheň dohořel,
umělé jizvy se vstřebaly a pavučiny zpřetrhaly. Mít v ruce opečený
párek, na cestu domů si svítit vlastnoručně vydlabanou a značně
strašidelnou dýní, bříško mít plné dýňových dobrot, hlavou nechat
běžet strašidelné zážitky a doma v teple pod peřinou se pak krásně
bát, to je moc fajn. To je náš Dýňový svátek.

Primaškola

Volná místa v mateřince

Ještě několik volných míst má k dispozici Mateřská škola AGEL,
která nabízí umístění dětí zaměstnancům Vítkovické nemocnice
i zájemcům z řad široké veřejnosti. Školka je určena pro 24 dětí,
které jsou přijímány už od věku dvou let. Zařízení je v provozu od

pondělí do pátku, otevírací doba je od 6 do 19 hodin. S dětmi pracují kvalifikovaní pedagogové, dětem mladším tří let zajišťuje péči
společně s pedagogy dětská sestra. Kromě toho školka zcela
zdarma nabízí dětem odpolední aktivity, například Veselé pískání na flétnu, výtvarně tvořivý kroužek, pohybový kroužek s jógou
nebo logopedickou péči vedenou klinickou logopedkou. Děti také
navštěvují solné
jeskyně nebo Dětský ranč v Hlučíně, seznamují se
s
muzikoterapií
i canisterapií, mohou si vyzkoušet
lezeckou
stěnu
v prostorách školky nebo se účastnit
zábavných
programů a exkurzí.
- red -



Plesalo by srdce předků našich
Plesalo by srdce předků
našich spatřivše oslav přenáramných, jimiž lid vítkovický
uctil sté patnácté výročí zrodu Domu českého... Možná
tak nějak by v dobách minulých mohla začínat zpráva
o oslavě, která se odehrála
22. října v Českém domě.
Zástupci TJ Sokol Vítkovice si společně s představiteli
obvodu a mnoha milými hosty připomněli bohatou historii
novorenesanční budovy, jež
se v silně germanizovaných
Vítkovicích koncem 19. století
stala základnou českého společenského života. „V přízemí
se nacházela restaurace, hotelové služby a společenská
místnost určená pro schůze spolků, součástí prostorného sálu, který
patřil k nejreprezentativnějším místnostem na celé Moravě, bylo také

4

jeviště
určené
pro ochotnické
divadlo, nacházela se tu i největší knihovna
s čítárnou na
Ostravsku – jedna z prvních –
s
nejbohatším
fondem české
literatury. V roce
1991 budovu do
vlastnictví získala Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice. Ta za prostředky od České obce sokolské, Magistrátu města Ostravy, ostravských
památkářů i Úřadu městského obvodu Vítkovice provedla rekonstrukci budovy.“ (Zdroj Wikipedie).
Ale vraťme se k pestrému programu, jenž zahrnoval jak vystoupení žáků ZUŠ Dr. Leoše Janáčka, tak zajímavé přednášky i divadelní
vystoupení Spolku historických povalečů, kteří přispěli dramatickým
kusem s názvem Národnostní boj o slepici. Hosté si také mohli prohlédnout interiér Českého domu a alespoň v duchu si představit život
v těchto místech v časech minulých.
- gl -
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Popel zemřelého může být i součástí šperku
Na neděli 2. listopadu připadla Památka
zesnulých, svátek, kterému se lidově říká
Dušičky. Lidé si v ten den připomínají rodinné příslušníky a známé, kteří je definitivně
opustili, a častěji než v jiných dnech se vypravují na hřbitovy, aby na hrobech zapálili svíčku a položili květiny. O vítkovickém
hřbitově a také o pohřbívání jsme hovořili
s Janem Hájkem, jednatelem společnosti
Concordia.

O Dušičkách se hřbitovy každoročně rozzáří světly svíček a hroby jsou
ozdobeny množstvím kytic a věnců. Některé však zůstávají opuštěné po celý
rok. Jsou takové hroby i na hřbitově ve
Vítkovicích?
I zde máme mnoho opuštěných hrobových
míst, o která se nikdo nestará. To souvisí

také s faktem, že v 80. letech minulého století bylo pohřbívání na tomto hřbitově ukončeno, protože byl předurčen k likvidaci. Na
základě této informace se mnoho nájemců
hrobových míst od našeho hřbitova odklonilo. Často šlo o pozůstalé žijící v zahraničí,
kteří se později ani nedověděli, že jejich rodinné hrobové místo existuje stále, protože
existuje i zdejší hřbitov, na němž bylo po revoluci pohřbívání opět obnoveno. Míst, která
jsou dlouhodobě opuštěná, je zde mnoho,
mezi nimi jsou i hroby, které mají nepopíratelnou kulturní i historickou hodnotu.
O které jde?
Za všechny můžeme zmínit hrobku podnikatele Pillicha, jež zde byla přemístěna
z původního hřbitova v místě dnešního
sadu Jožky Jabůrkové a je asi vůbec největší hrobkou v Ostravě. Nebo pískovcový
obelisk sportovce Sokola Vítkovice Karla Botka, který při přípravě na mistrovství
republiky ve cvičení na kruzích tragicky
zahynul v Českém domě, případně hroby
boromejek, které se staraly o pacienty ve
vítkovické nemocnici.
Vraťme se k opuštěným hrobům. Jaký
je jejich osud?
Likvidace opuštěných míst je finančně nákladná, takže jednotlivé kroky pečlivě zvažujeme. Zároveň však takové hroby zdražují provoz hřbitova, protože i tato místa
vyžadují náklady na údržbu. To znamená,
že musíme zabezpečit, aby nikoho neohrozil pád náhrobků, na hrobech musíme sekat
trávu a tak dále.
A jaký je zájem o zřizování nových
hrobů?
Vítkovický hřbitov má dostatek volných
ploch, o zřizování nových hrobových míst
je zájem a my jsme schopni zájemcům vyjít

vstříc. Například v loňském roce bylo zřízeno
76 nových hrobových míst a do září letošního
roku dalších 108. Zároveň se však mění zvyklosti a stále častěji jsou využívány jiné způsoby pohřbívání, například rozptyl nebo vsyp,
velký zájem je také o naše kolumbárium.
Takže i pohřebnictví se – nadneseně
řečeno – dotýkají módní trendy?

V předchozích pětadvaceti letech prošlo
pohřebnictví obrovským vývojem, stejně
jako všechny služby obecně. Neskutečně se zvýšila kvalita i nabídka výrobků, ať
jde o rakve, urny nebo náhrobky, změnami
prošly i požadavky na vybavení obřadních
síní nebo na květinovou výzdobu. Můžeme
říci, že dnes je dostupné v podstatě cokoliv. Například si pozůstalí mohou nechat
z popela vyrobit diamant, který se může
stát i součástí šperku.
Setkali jste se už s takovým požadavkem?
Zatím ne. Ale k nestandardním přáním
patřila dejme tomu speciálně upravená rakev s proskleným víkem, které umožňovalo
pohled na zesnulého po celou dobu obřadu. Řešili jsme i požadavek na uložení popela do moře. Záleží na přání klienta. Je-li
splnitelné, uděláme pro jeho spokojenost
maximum.
Lenka Gulašiová
Foto: archiv Concordia

Devadesáté výročí založení Studentského domova
V roce 1922 se v Českém domě konala valná hromada spolku
Studentský domov. Byl založen za účelem poskytování sociální
péče žákům vyšší průmyslové školy ve Vítkovicích, kteří by školu
vzhledem ke vzdálenosti bydliště nemohli navštěvovat. Obec Vítkovice darovala pozemek, stavba vznikla v průběhu jednoho roku
a cena budovy činila asi milion korun. Provoz Studentského domova byl zahájen 1. ledna 1924 ve Vítkovicích v ulici Lidické č. 50,
kde byly vytvořeny podmínky pro ubytování a stravování 83 žáků.
V době druhé světové války se ve Studentském domově tajně
scházeli Junáci, kteří pak byli popraveni v dubnu 1945 v polském
Těšíně. Na jejich památku je postavena kamenná mohyla Ivančena pod beskydskou Lysou horou.
Další příliv žáků v 60. letech vedl k jejich umístění do prostor
bývalého městského chudobince v ulici Lidické č. 55. Jednotlivá
zařízení pak existovala samostatně do roku 1957 a následně byla
sloučena pod názvem Domov mládeže v Ostravě-Vítkovicích, Lidická 55. Dvacet sedm let tento domov řídila paní Zdeňka Javorková, od roku 1991 je ředitelkou Marcela Lörincová. Dalším klíčovým momentem byl školní rok 1996/1997, kdy byla realizována
celková rekonstrukce a modernizace domova v ulici Lidické 50,
tentokrát za 11 milionů korun. Další důležitá změna přišla v roce
2000, kdy jsme museli hlavní budovu domova v ulici Lidické 55
předat do správy Úřadu městského obvodu Ostrava-Vítkovice,
který budovu vlastní. Dnes se zde nachází Domov seniorů. Žáci
ostravských středních škol se přestěhovali do zrekonstruovaných
prostor Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce.
Následná optimalizace vytvořila ze dvou dosud samostatných domovů mládeže v Ostravě k 1. červenci 2009 stávající školské za-

řízení Domov mládeže Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095 s kapacitou 143 ubytovacích míst na této adrese a s kapacitou 72 míst
na odloučeném pracovišti v ulici Lidické 50 v Ostravě-Vítkovicích.
Vedení domova se za pomoci pedagogických i provozních zaměstnanců podařilo vytvořit moderní školské ubytovací zařízení
s kapacitou 215 lůžek umístěných ze 101 pokojích. Vytvořili jsme
domov, ve kterém se žákům a studentům 26 středních ostravských
škol dobře bydlí i žije, kde panuje příjemná atmosféra, kde nabízíme a realizujeme hodnotné vzdělávací, kulturní a sportovní volnočasové programy a podílíme se tak na výchově nové generace
dospívající mládeže.
Text a foto: Jarmila Klegová

Posezení s ostravskými výtvarníky.

5

11 / 2014

V nihovna pro vás
K
Listopad v knihovně
DOSPĚLÝM
● Dějiny oděvní kultury 2
Co se kdysi nosilo? Tentokrát ve středu
5. a 19. listopadu od 13 do 14.30 hodin prohrabeme šatní skříně rokokových floutků
i měšťáků ovlivněných stylem biedermeier.
● Jak to vidí kronikářka
Zveme vás na výstavu Vítkovice z křehké krajky oceli a secesních motivů, jejíž
autorkou je vítkovická kronikářka a výtvarnice Lenka Kocierzová. Výstava potrvá od
5. listopadu do 30. prosince.

V galerii je instalována výstava fotografií vítkovických divadelních ochotníků.

Připomínky představení Vojnarka a Lucerna.

Výstavu prací kronikářky a výtvarnice

JAK
VIDÍ KRONIKÁRKA
Lenky TO
Kocierzové
s názvem Vítkovice
z křehké krajky oceli a secesních motivů
Domy zvečervených
cihel,
secesní navštívit
motivy a do
můžete
vítkovické
knihovně
krajkoví
oceli, to jsou Vítkovice minulého
konce
roku.
století, které už mnohde překryl nános
špíny, prachu a zapomnění. Na obrazech
kronikářky a výtvarnice paní Lenky
DĚTEM
Kocierzové však zas a znovu ožívají.

● PRIMA ČTENÍ: Úsměv hřeje
Výstava obrazů se bude konat v listopadu a
Jak
je důležitý úsměv? Co všechno doprosinci v prostorách vítkovické knihovny.
káže?
Dozvíme se to v úterý 4. listopadu
v čase 14.30 až 15.30 hodin díky knize
Hravá škola hezkého chování od známé
autorky Zuzany Pospíšilové.
● Sovičky pro kluky a holčičky!
Klub pro rodiče a jejich mrňata je připraven na pátky 7. a 21. listopadu vždy od 10
do 11 hodin. Povídání, čtení a hraní s říkadly a leporely. Rozvoj motoriky.
● BOOKovka: Cestujeme světadíly
Chcete se dozvědět, kdo byli indiáni,
kovbojové a samurajové? Pojďte s námi
v úterý 11. listopadu od 14.30 do 15.30 hodin na skok do Ameriky a do Asie.
● PRIMA ČTENÍ:
Povídání o kováři Jírovi
Jak důležité je podat pomocnou ruku, se
dozvíme v pohádce Povídání o kováři Jírovi z knihy Zuzany Pospíšilové. A to v úterý
18. listopadu ve 14.30 až 15.30 hodin.
●B
 OOKovka:
Listopadový večer v knihovně
Chcete zažít výtvarnou dílnu jinak? Jste
zvědaví, jak bude probíhat a co budeme
vyrábět? Nechte se překvapit a hlavně
v úterý 25. listopadu přijďte včas! BOOKujeme od 15.30 do 16.30 hodin.
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3. listopadu	 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost,
prohlídky, Lenka Kocierzová (LK)
5. listopadu	 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost,
prohlídky, Pavlína Nováčková (PN)
6. listopadu	14 hod. – klub seniorů – Posezení s přáteli
– promítání fotografií z květnového zájezdu
10. listopadu	 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky (LK)
12. listopadu	 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky (LK)
		17 hod. – Vitkovicka štokrla s Drahomírou Podroužkovou
o ochotnickém divadle
13. listopadu	14 hod. – klub seniorů, Křeslo pro hosta
18. listopadu 16 hod., oslavy 100. výročí školy na náměstí Jiřího z Poděbrad –
v budově školy se bude konat vzpomínkové setkání, provedení
školou, výstava z minulosti školy a další zajímavé akce
– ve spolupráci s AHOL SOŠ
19. listopadu 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky (LK)
20. listopadu 14 hod. – klub seniorů – Akční senior – kreativní dílna
24. listopadu 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky (LK)
		
17 hod. – vernisáž – výstava novoročenek Lenky Kocierzové
26. listopadu 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky (LK)
		16 hod. – přednáška Ondřeje Koláře s názvem Každodennost
za Velké války
27. listopadu 14 hod. – klub seniorů – bowling U Iny (Jeremenkova 15)
28. listopadu	15 hod., vycházka s Lenkou Kocierzovou po náměstí Jiřího
z Poděbrad
		Každý čtvrtek od 10 do 11 hod. cvičí členové klubu seniorů spolu
s TJ Sokol Vítkovice v Českém domě (Výstavní 113)
Prosinec
Výstava betlémů v muzejní
1. prosince
8.00 – 12.00,
3. prosince
8.00 – 12.00,
4. prosince
klub seniorů
8. prosince 8.00 – 12.00,
10. prosince
8.00 – 12.00,
11. prosince
klub seniorů

místnosti, novoročenek v galerii
13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky (PN)
13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky (LK)
13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky (LK)
13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky (LK)

Kontakt: Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice, tel. 599 453 246, 732 709 134,
e-mail: dum.jeremenkova13@atlas.cz
www.ostrava-vitkovice.eu
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

11 / 2014

Nejlepší sportovci Vítkovic v roce 2013

Od fotbalu k atletice Talent vítkovického
florbalu

Jako devítiletý kluk začínal Jakub Zemaník s fotbalem, o dva roky
později se však rozhodl ke změně a přesedlal na atletiku. Dnes má
tento devatenáctiletý sportovec za sebou řadu úspěchů a stal se
také jedním z deseti nejlepších vítkovických sportovců za rok 2013…
„K atletice mě přivedl starší bratr, který tenkrát chodil do atletického
oddílu, dnes už se specializuje na horské ultramaratony. Ze zvědavosti jsem s ním zašel párkrát na trénink a docela mě to pohltilo. Moc
jsem se nerozmýšlel, atletika se mi prostě zalíbila hned,“ vzpomíná
na své běžecké začátky Jakub, pro něhož je důležité, že při atletických závodech bojuje sám za sebe a nemusí se strachovat, že mu
to někdo jiný pokazí. „Zpočátku jsem se věnoval všem disciplínám
a trénoval jsem třikrát týdně, později jsem se začal specializovat na
střední běžecké tratě 800 až 3 tisíce metrů, přespolní běh a občas
závodím i na silnicích. Týdně mám okolo osmi až jedenácti tréninků,
což vůbec není jednoduché skloubit se školou. Proto jsem se už na
základce přihlásil na sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě-Zábřehu, kde mám pro sport ideální podmínky. Tím
pádem se vše dá zvládnout,“ pokračuje Jakub, kterého čeká maturita.
První medaile z republikových šampionátů začal Jakub vozit
zhruba ve čtrnácti letech, dnes už má na svém kontě mnoho nejen
národních, ale i mezinárodních úspěchů. „Běžel jsem americkou
štafetu v rámci Diamantové ligy v Curychu, dvakrát jsem běžel na
evropském poháru v přespolním běhu – v roce 2013 jsem vybojoval osmé místo a letos šesté. Na mistrovství Evropy v přespolním běhu v Bělehradu jsem pak skončil čtyřicátý šestý. Kromě
toho jsem se stal třikrát mistrem České republiky, dvakrát v hale
a jednou v přespolním běhu,“ vyjmenovává své úspěchy Jakub,
jehož snem je být ještě lepším na středních tratích a probojovat
se v těchto disciplínách například na mistrovství Evropy. Život bez
atletiky si už prý nedovede vůbec představit. Trénuje tak často, že
už mu moc času na jiné koníčky nezbývá. Když však přece jen má
chvilku, rád se podívá na dobrý film nebo si přečte knížku. Často
však své volné chvíle využívá k dalšímu sportu – turistice. Jeho
oblíbenými cíli jsou Lysá hora nebo Smrk.
- hal -

Další vítězství
Členové oddílu
zápasu TJ Sokol
Vítkovice uspěli
v říjnové Velké
ceně města Brna
v zápase ve volném stylu, který
patří k nejlépe
obsazovaným
turnajům. V silné
mezinárodní konkurenci zvítězili
v mladších žácích
ve váze do 48 kg
Ve vítězné pozici Šimon Kopřiva.
Honza
Mužný,
v žácích ve váze do 53 kg David Kopřiva a v mužích ve váze do
120 kg Vratislav Chotaš. Kopřiva ve finále porazil technickou pře-

Lukáš Veltšmíd patří již několikátou sezonu k tahounům florbalového klubu SC Vítkovice Oxdog. V loňském superfinále 2013 proti
Chodovu v roli obránce udeřil hned dvakrát během první třetiny
a nasměroval Vítkovice k titulu. Je jedním z dalších talentů vítkovického florbalu, který si vybojoval reprezentační dres. Na začátku
letošního roku byl
vyhlášen i v desítce nejlepších vítkovických sportovců
za rok 2013.
Lukášovi se podařilo ve florbalu dosáhnout již
mnoha úspěchů.
„Největší
radost
mám kromě juniorských a dorosteneckých titulů určitě ze dvou titulů,
které jsme vybojovali s muži v letech 2012/2013 a 2013/2014. Za velký úspěch považuji i čtvrté místo na mistrovství světa juniorů
a také fakt, že se mi podařilo dostat se do širšího kádru reprezentace mužů,“ říká Lukáš a dodává, že jeho snem je dostat se
na letošní mistrovství světa ve švédském Göteborgu, které vypukne na konci listopadu. „Kromě toho mám v plánu dostudovat
Vysokou školu báňskou Ostrava, obor informatiky elektrotechniky,
a pak možná vyzkoušet angažmá v cizině, snad ve Švédsku,
Finsku nebo Švýcarsku,“ pokračuje dvaadvacetiletý Lukáš, rodák z Ostravy, který odmalička tíhl k hokeji. „Hokej se mi moc líbil
a chtěl jsem po rodičích, aby mě do něj přihlásili. Byl to však časově i finančně náročný sport, a tak mě rodiče nakonec v sedmi
letech přihlásili do florbalu. Vůbec jsem netušil, o jaký sport se jedná. Podle názvu mi připomínal spíše fotbal, což mě vyděsilo. Ale
už po prvním tréninku jsem změnil svůj postoj, florbal si mě získal.
Zpočátku jsme trénovali dvakrát týdně, dnes už se florbalu věnuji
takřka každý den. Tréninky máme sice 4krát týdně, ale v ostatních
dnech navštěvuji fitness a samozřejmě v rámci relaxace i wellness.
Ve fitcentru se většinou příjemně odreaguju, pouštím si písničky
a takzvaně úplně vypnu. Ve wellness si pak nejraději dopřávám bylinkovou koupel,“ dodává Lukáš. Více času na jakékoli jiné koníčky
tento úspěšný sportovec už opravdu nemá. A pokud mu přece jen
zůstane alespoň chvilka, věnuje ji své přítelkyni, s níž rád vyráží
na procházky nebo do kina.
Lenka Hatlapatková


vahou Omara Rakhmetova, se kterým na předešlých turnajích vždy
prohrával. Chotaš zápasil ve váze do 120 kg z toho důvodu, že na
tomto turnaji nebyla váha do 96 kg, kterou běžně zápasí. Ve finále
se utkal s domácím zápasníkem Davidem Švédou. Došlo tak ke
konfrontaci mistrů ČR ve váze do 96 kg a ve váze do 120 kg, kdy
Chotaš Švédu technickou převahou porazil. Na druhých místech
skončil v kategorii mladších žáků ve váze do 44 kg Matěj Mlčoch.
Třetí místa obsadili v kategorii mladších žáků ve váze do 37 kg
Lukáš Dušek a v žácích ve váze do 59 kg Šimon Kopřiva. Šimon
mohl v Brně zápasit ve své věkové kategorii mladších žáků, avšak
zvolil si složitější cestu a zápasil v kategorii žáků, kde dokázal ve
dvou případech vyhrát a dvakrát ve vyrovnaných bojích prohrál.
Čtvrté místo obsadil v žácích ve váze do 59 kg Denis Lechovič
a v mužích se na 9. místě ve váze do 74 kg umístil Honza Jasinský,
který v turnaji plnil i funkci rozhodčího.
Foto: Roman Piskoř, TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
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Nové expozice

Všimněte si!

V

Železniční muzeum moravskoslezské, které sídlí
v budově nádraží Ostrava-střed, otevřelo dvě nové
expozice. Jedna je věnována košicko-bohumínské
dráze, druhá je zaměřena na trať mezi Svinovem
a Těšínem.

Otevřené dveře
Domova Magnolie

Domov
Magnolie
se 8. října otevřel
každému, kdo chtěl
poznat, co vše svým
klientkám
nabízí.
V rámci dne otevřených dveří se návštěvníci mohli seznámit s chodem domova, s jeho zázemím i bohatými volnočasovými aktivitami šitými na míru zdejším
klientkám.
Domov Magnolie sídlí v původní historické
dvoupodlažní budově ve tvaru písmene U.
Tento
památkově
chráněný objekt z
červených cihel se
sedlovou střechou
se nachází v obydlené části obvodu
Ostrava-Vítkovice v
těsné blízkosti komunikace Rudné. Klientkám jsou k dispozici jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.
K domovu přináleží zahrada se dvěma altánky a s lavičkami k posezení. V zahradě je
i přízemní budova prádelny, kde se zajišťuje
praní prádla pro uživatelky, personál a také
pro cizí zájemce. Celý areál je oplocen, chodníky jsou ze zámkové dlažby.

Strážci zákona
informují

Sekerou do hlavy

Dramatický průběh mělo odpoledne, kdy
strážníci městské policie museli poskytnout
první pomoc dvaadvacetiletému muži se silným krvácením na pravé straně hlavy. Při
ošetřování dotyčný strážníkům sdělil, že ho při
rvačce jiný muž udeřil do hlavy sekerou. Strážníci o zraněného pečovali do příjezdu policistů,
jimž událost i ošetřovaného muže předali.

Spoutaný násilník

Oznámení o tom, že soused bije ženu,
dostala městská policie 11. října před půl
desátou večerní. Po vstupu do domu našli
strážníci v přízemí ležícího muže, kterého
pěstmi napadl člověk, kvůli jehož agresivnímu chování strážci zákona dorazili. Protože za dveřmi bytu se stále ozývala hádka,
strážníci se slovy „Městská policie, otevřete!“ zaklepali. V tu chvíli agresor napadl i je.
A tak muž, který je podezřelý z trestného
činu ublížení na zdraví, skončil v poutech,
s nimiž si počkal na příjezd policistů.
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V Divadle Jiřího Myrona diváky
okouzluje opereta Bratránek z Batávie.
Foto: archiv NDM

Program klubu Atlantik a Minikina bude
17. listopadu věnován událostem před 25 lety.
Klub Atlantik uvede sérii dokumentárních filmů mapujících listopadové události na Ostravsku a v Minikině se představí premiérové díly
cyklu České století, který mapuje klíčové události českých dějin z pohledu jejich hlavních aktérů.

Vaše zdraví

Eliminace chyb

Vítkovická nemocnice má na oddělení klinické biochemie a hematologie novou automatizovanou robotickou linku složenou ze dvou biochemických a jednoho imunochemického analyzátoru. Vítkovická
nemocnice je jediným pracovištěm
v České republice,
které touto přístrojovou trojkombinací
disponuje. Analyzátory jsou propojeny
robotickým systémem, který výrazně urychluje čas
zpracování vzorků
a snižuje riziko lidské chyby.

Boj s bolestí zad a kloubů
Novou léčebnou metodu začalo pacientům
s chronickými bolestmi
zad či kloubů nabízet
radiologické oddělení
Vítkovické nemocnice.
Jde o ozonoterapii spočívající v aplikaci směsi
medicinálního kyslíku
a ozónu přímo do postižené oblasti. Novou
terapii umožňuje speciální přístroj, který pacientům pomáhá ulevit
od vleklých bolestí.

Galerie Plato
Galerii Plato, jejíž výjimečnost tkví v možnosti vystavovat velkoformátové objekty,
naleznete v přízemí multifunkční auly Gong.
Veřejnosti je přístupná každý den od 10 do
18 hodin. V listopadu zde můžete navštívit
například výstavy Michala Kalhouse Muž a
žena nebo spatřit práce Denisy Nové, Karin

Zadrick a Kláry Dvořákové (do 23. listopadu).
Na programu je mimo jiné Fotostory (neděle
9. listopadu), scénické čtení za účasti autora S.d.Ch.: Jelení příkop (26. listopadu)
nebo autorské loutkové divadlo pro děti od
6 let s názvem Vivi tady nebydlí (30. listopadu).
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