
Týden veřejných knihoven 
Ve dnech 3. až 9. října je pro návštěv-

níky vítkovické knihovny v rámci Týdne 
veřejných knihoven připraven pestrý 
program, jehož součástí budou besedy, 
výměnná burza knih, divadelní před-
stavení a mnohé další aktivity. Více na 
straně 6.
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Modernizujeme školní budovy 

Ostrava vyhlásila boj domácímu násilí!
V září 2011 byl zahájen druhý ročník mediální kampaně vedené Městským ředitelstvím 

policie Ostrava s názvem Místo činu? Domov!!! Letošní ročník dostal podtitul Ostrava 
vyhlásila boj domácímu násilí. Jedním z důvodů pořádání akce je fakt, že Ostravsko 
patří dlouhodobě k teritoriím s největším počtem vykázaných osob. Více informací o kam-
pani a také o problému, který prezentuje, získáte z plakátů rozmístěných na nejrůznějších 
místech, z nových zvukových spotů v MHD či z obrazového spotu, který poběží například 
v přestávkách hokejových utkání HC Vítkovice Steel, jednoho z partnerů projektu. 

Rothschild Palace na Mírovém náměstí byl postaven v roce 1887 
podle architekta Hanse Ulricha. V roce 1958 byla budova zapsána 
do seznamu kulturních památek ČR.

Zdá se, že rok 2011 bude v historii vítkovických 
základních škol patřit k velice úspěšnému obdo-
bí. Historickým mezníkem je otevření školy PORG 
Ostrava, která se usídlila v zrekonstruované budo-
vě bývalé ZŠ Rostislavova, modernizací procházejí 
nebo budou procházet i další budovy. 

„V souvislosti se zrušením ZŠ Rostislavova 
rada městského obvodu rozhodla rozšířit nabídku 
Základní školy Šalounova o náročnější školní vzdělá-
vací program, který by vyhovoval nadaným žákům,“ 

uvádí nás do období plného pozitivních změn Marie 
Braková, vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství. 
„Zázemí by třídám s tímto zaměřením měla vytvářet 
budova ZŠ Halasova, kterou Moravskoslezský kraj 
našemu obvodu po předcházejících jednáních daro-
val. Kromě toho se zastupitelstvo zavázalo převzít 
také speciální základní školu. Aby mohlo svému 
závazku dostát, musela být renovována budova  
v ulici Erbenově 27, kde byl letos zahájen první škol-
ní rok.“                                    Pokračování na straně 2

Třetí novou sochu 
v sadu Jožky Jabůrkové 
jsme přivítali společně 
s dětmi z mateřských 
škol a ZŠ Šalounova. 
Medvídci akademické-
ho sochaře Miroslava 
Rybičky nám připomí-
nají zoologickou zahra-
du, která se v parku na-
cházela od dvacátých 
let minulého století.

Pokračování na straně 2

Vítejte, 
medvídci!
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Modernizujeme školní budovy

Slavnostní atmosféra nového školního roku

Vítejte, 
medvídci!

Pokračování ze strany 1
Obnovené sousoší s podpisem autora 

v podobě rybičky přivítaly děti s jásotem, 
každý je chtěl pohladit. Pan Rybička ob-
novoval medvídky s velkou radostí, s aka-
demickým malířem Karolem Hercíkem 
vzpomínal na sousoší původní, které stálo 
na místě bývalých políček školy a bohužel 
bylo zdevastováno a rozbito. Snad nové 
medvídky čeká lepší osud. Byli bychom 
rádi, kdyby je vandalové neničili, stejně 
jako další dvě sochy, o které je náš park 
obohacen. Krásný park s platany a další-
mi vzácnými stromy stojí za obnovu a měl 
by být bezpečným místem pro všechny, 
kteří tuto oázu klidu navštíví.   

 Lenka Kocierzová

Pokračování ze strany 1
V Erbenově ulici tak po rekonstrukci, 

která vyvrcholila v závěru prázdnin, vznik-
lo důstojné prostředí pro žáky i pedagogy, 
do kterého poprvé vstoupili 1. září 2011. 
„V současné době probíhá zpracování pro-
jektové dokumentace rekonstrukce budovy 
v ulici Halasově, kde proběhne výměna 
oken, objekt bude zateplen, upraveny bu-
dou třídy i tělocvična, vzniknou nové odbor-

né učebny,“ vyjmenovává vedoucí odboru 
financí, rozpočtu a školství chystané změny 
a dodává, že šíře úprav se bude odvíjet od 
financí, jež se podaří získat například for-
mou dotací na zateplení. „Zatím jsou žákům 
školy k dispozici pronajaté prostory Střední 
odborné školy Ahol, do nových tříd zrekon-
struované budovy v Halasově ulici by se 
však měli přestěhovat už v následujícím 
školním roce.“         -gl-

Občané se zdravotním  
postižením a digitální vysílání

V rámci přechodu z analogového na 
digitální vysílání bude v Ostravě zřízeno 
Informační středisko pro občany se zdravot-
ním postižením, provozované v Centru pro 
zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje v ulici Bieblově 3 (zastávka MHD Důl 
Jindřich). Informační středisko se zaměří 

zejména na předávání informací o způsobu 
přechodu na digitální vysílání a na praktické 
ukázky zapojování set-top-boxů, a to v pře-
dem stanovených termínech od 17. října 
do 2. prosince 2011, vždy každé pondělí  
a středu v době od 13 do 16 hodiny. 

Jana Kupčoková

Společenský večírek
Svaz tělesně postižených v České repub-

lice, o.s., místní organizace v Ostravě-Vít-
kovicích, pořádá společenský večírek, který 
se uskuteční 29. října od 15 hodin v restau-
raci U Chýlků v Hrabůvce. Pro hosty je 

připraveno bohaté občerstvení i zajímavá 
tombola, večer zpestří předtančení, k po-
slechu i tanci bude hrát příjemná hudba. 
Vstupné je 50 Kč. Všichni jsou samozřejmě 
srdečně zváni.

Mobilní hospic Ondrášek 

Vraťme se prostřednictvím snímků paní Lenky Kocierzové ještě 
jednou zpět k zahájení nového školního roku. Ve Vítkovicích byl 
tentokrát spojen i s návštěvou prezidenta republiky Václava Klause 

ve škole PORG Ostrava (vlevo). Slavnostní atmosféra však prová-
zela první krůčky žáků ve třídách i v jiných školách, například v ZŠ 
Šalounova, odkud je další snímek.

U příležitosti Světového dne hospicu  
a Týdne sociálních služeb pořádá Mobilní 
hospic Ondrášek Den otevřených dveří. 
Ty budou otevřeny pro všechny, kteří se 
chtějí seznámit s problematikou domácí 

hospicové péče a poznat členy multidis-
ciplinárního týmu, jenž poskytuje služby 
pacientům. Oslovit může také ty, kteří 
chtějí využít služeb hospice nebo jsou 
blízkými pacientů, jimž byla poskytnuta 

péče. Den otevřených dveří proběhne  
11. října od 9 do 16 hodin v Horní ulici 
288/67, Ostrava-Dubina (budova firmy 
Orio, vchod zezadu). 

Radka Adamcová 
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Slovo starosty

Ze všech věd,  které člověk může a musí znát, tou hlavní je umět žít tak, aby spáchal co nejméně zla
a způsobil co nejvíce dobra.          L. N. Tolstoj

Vážení občané, čtenáři zpravodaje,
jistě mi dáte za pravdu, že každý člověk by 
se měl chovat zodpovědně sám k sobě i ke 
svému okolí. A určitě mi potvrdíte, že tomu 
tak často bohužel není, že je mezi námi 
mnoho nezodpovědných jedinců, kteří ne-
plní své povinnosti. Tito lidé jsou mnohdy 
na seznamech dlužníků, nemají vyrovnané 
účty související se základními lidskými po-
třebami. 

Také my se každoročně potýkáme s ne-
platiči, jež na nájmu za byt často dluží ne-
malé částky. A my pak, pokud takový krok 
schválí zastupitelstvo, udělujeme těmto 
lidem tzv. generální pardon. Ten spočí-
vá v tom, že dlužníkovi, který uhradí své 
závazky za předcházející období v námi 
stanoveném termínu, promineme poplatky 
z prodlení. Ty totiž někdy značně převy-
šují samotný dluh. Zmíněný krok se nám 
osvědčil, začínáme tedy uvažovat o tom, 

že bychom k něčemu podobnému přistou-
pili i v jiném případě. 

Tím jsou neuhrazené poplatky za místa 

na vítkovickém hřbitově. Jde o problém 
dlouhodobý, který budeme muset začít ře-
šit i proto, že neudržované hroby kazí cel-
kový dojem z tohoto pietního místa a jsou 
svým způsobem projevem neúcty nejen 
k zesnulým, ale také k lidem, kteří o hroby 
svých příbuzných poctivě pečují. Kromě 
toho zmíněné poplatky každá obec použí-
vá k částečnému hrazení údržby hřbitovů.  
Myslím, že pravidelná a přiznejme si, že 
nepříliš vysoká platba za místo na hřbito-
vě, patří k tomu základnímu, co by měli lidé 
vést v patrnosti a na co by měli dbát. To, 
že někdo nezaplatil, ať už nájem, platbu 
za odpady, poplatek za místo na hřbitově 
nebo třeba „jen“ jízdenku v tramvaji, nemu-
sí být projevem nedbalosti, ale jen prostým 
lidským opomenutím. Proto se ptám, jste si 
jisti, že vedete všechny své účty v patrnosti 
a že někde nemáte dluh, o němž ani neví-
te? Pokud si myslíte, že možná něco dluží-
te, není nic jednoduššího, než se zeptat na 
příslušném úřadu.

Petr Dlabal, starosta obvodu Vítkovice 

Jen kytička, svíčka a drobná úprava  
hrobového místa bohužel nestačí… 

Druhý listopad, den, kdy i lidé, kteří v prů-
běhu roku nemají čas navštívit hroby svých 
příbuzných, uctívají Památku zesnulých 
a přicházejí na hřbitovy s kyticemi a svíč-
kami. Tento den se blíží a mnozí z nás si 
možná ani neuvědomují, že kytička, svíčka 
či drobná úprava pietního místa, kde spo-
čívají naši blízcí, není vše, co bychom měli 
udělat. „Především mladí lidé, ale mnohdy 

i ti starší, vůbec netuší, že jsou majiteli hro-
bového místa nebo hrobky, kde odpočívají 
jejich prarodiče nebo rodiče, a že povinnost 
platit za tato místa je na nich. Hrobová mís-
ta jsou totiž součástí dědictví a na dědice 
přecházejí i veškeré povinnosti původní-
ho vlastníka hrobového místa. Co se týká 
platby, v našem případě se platí 110 Kč za  
1 m2 ročně. Cenu stanovuje majitel hřbi-
tova, kterým je statutární město Ostrava, 
městský obvod Vítkovice,“ vysvětluje paní 
Hartmannová, správkyně hřbitova a ob-
řadní síně Ostrava-Vítkovice. „V současné 
době zde máme téměř sedm tisíc evido-
vaných smluv, kapacita hřbitova je však 
devět tisíc míst. To znamená, že neevido-
vaných hrobových míst máme ještě kolem 
dvou tisíc. Původní majitelé buď zemřeli, 
přestěhovali se, nebo sem vůbec nedo-
cházejí a my nemáme koho oslovit. Na tyto 
hroby dáváme žluté nálepky s výzvou, aby 
se rodina dostavila ke správci k dořešení 
smluvních podmínek. A neplatiči jsou také 
vyvěšeni na naší úřední desce. Jinou mož-
nost, bohužel, nemáme. Lidé čas od času 
na tyto výzvy zareagují, hrobové místo za-
evidujeme, prodloužíme smlouvy, doplatí 
se dlužná částka a pronájem pokračuje 
dál. Ale je tady dost hrobových míst, která 
jsou na první pohled neudržovaná, a maji-
telé sem zřejmě již několik let, možná i de-
sítek let, nechodí. Historie hřbitova je téměř 
stoletá a stejně staré jsou i některé zdejší 

hroby. Tyto případy pak řešíme ve spo-
lupráci s obcí a hrobová místa postupně 
rušíme, samozřejmě vše v souladu se zá-
konem i s podmínkami městského obvodu 
Vítkovice, který je majitelem hřbitova. Jde 
však o ojedinělé případy, jelikož i zrušení 
hrobového místa je nákladné. Snažíme se 
naopak lidem vycházet co nejvíce vstříc, 
aby jim jejich rodinná pietní místa zůstala,“ 
dodává paní Hartmannová. Evidovaní ma-
jitelé, kteří mají řádně uzavřenou smlouvu 
s vítkovickým hřbitovem, mají tu výhodu, že 
správce jim vždy před vypršením smlouvy 
zašle upozornění a vyzve je k prodloužení, 
případně doplatku. Hrob je navíc součás-
tí dědického řízení, takže dědicové by se  
o  něm touto cestou měli dozvědět, aby 
mohli pokračovat v rodinné tradici. 

Lenka Hatlapatková

Vítkovický hřbitov byl založen v roce 1913 a je  
v současnosti po ústředním hřbitově druhým nej-
větším v Ostravě. 

Pravidelné platby za hrobová místa by pomohly i 
při údržbě hřbitova.
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Ze života našich škol

V září letošního roku byl v ZŠ Šalounova 56 ukončen projekt 
z Regionální rady regionů soudržnosti Moravskoslezsko s názvem 
K ICT přes sociální bariéry.

Projekt byl realizován od dubna 2010 do září 2011 a týkal se 
posílení konkurenceschopnosti školy v regionu, zajištění vzdělá-
vání žáků pomocí moderních technologií i nových metod a forem, 
umožnění odpoledního využívání zařízení pro domácí přípravu  
a doučování pod odborným dohledem, zahrnoval i nové zájmové 
aktivity (fotografický kroužek a práce s videokamerou).

V rámci projektu, který  byl rozčleněn do čtyř částí, bylo provede-

Projekt je ukončen!

Německo přivítalo studenty z Vítkovic
Německé město Bad Neustadt v září hos-

tilo čtyři vybrané studenty Pedagogického 
lycea Střední odborné školy AHOL, kteří 
byli v rámci odborné stáže rozděleni do čtyř 
městských mateřských škol. Zde se na tři 
týdny zapojili do běžného pracovního pro-
vozu, ověřili si své pedagogické znalosti  
a seznámili se s metodikou vzdělávání dětí 
předškolního věku. Díky každodennímu 
styku s malými dětmi a personálem škol-

ky si také vylepšili komunikaci v němčině. 
„Pracovní praxe je v rámci vzdělávání velice 
důležitá a je přínosné, když může proběh-
nout v zahraničí. Student se tak setká nejen 
s praktických chodem mateřských škol, ale 
také získá cennou představu o úrovni těchto 
institucí v zahraničí,“ uvádí ředitelka AHOL 
Střední odborné školy Radmila Sosnová. 
Stáž je realizována v rámci programu 
Leonardo da Vinci, který přináší Národní 

agentura pro evropské vzdělávací pro-
gramy. Jeho cílem je podpora odborného 
vzdělávání, praktické zužitkování získaných 
vědomostí a zvýšení kvalifikace na pracov-
ním trhu. Partnerem programu je mateřská 
škola Städtischer Kindergarten Mühlbach 
ve městě Bad Neustadt, která hostí studen-
ty školy AHOL dvakrát do roka. 

Veronika Kusá

Primaškola je prima!
Tento školní rok je pro Primaškolu výjimeč-

ný tím, že se chystá na svou velkou oslavu 
dvacetiletého výročí založení. „V červnu 
1992 nám ministerstvo školství schválilo 
potřebné zakládací dokumenty jako první 
soukromé základní škole na Moravě. Navíc 
po celou dobu existence jsme byli jedinou 
soukromou základní školou povolenou 
Ministerstvem školství ČR v ostravském 
regionu,“ vysvětluje Miroslava Gacková, 
ředitelka školy. „V souvislosti s výše zmí-
něnými oslavami chystáme celou řadu akcí 
a začneme v červnu velkým Prima koncer-

tem, na kterém se setkáme také s našimi 
absolventy a se všemi, kdo nám po celou 
dobu naší existence drželi palce a fandili 
naší práci.“

Škola začínala v roce 1992 se šestnácti 
dětmi v jedné první třídě a dnes sem dojíždí 
přes 160 dětí včetně malých předškoláč-
ků. „Každoročně se k nám hlásí více dětí, 
než jsme schopni z kapacitních důvodů 
přijmout, takže počty v jednotlivých letech 
se od sebe nijak výrazně neliší. Jsme a do 
budoucna chceme být malou školou rodin-
ného charakteru, kde se všichni navzájem 

velmi dobře znají. Tím vytváříme pro děti 
zcela bezpečné prostředí, což rodiče velmi 
oceňují. V naší Primaškole věnujeme po-
zornost také pečlivému výběru učitelů, které 
intenzivně průběžně proškolujeme tak, aby 
jejich výuka splňovala nejen vysoké poža-
davky, ale byla navíc pro žáky zajímavá  
a poutavá. Velkou výhodou, kterou oceňují 
především naši žáci, je nadstandardní pro-
středí budovy školy, které jim architekt ušil 
doslova na míru. Nechybí zde samozřejmě 
ani nejmodernější technika a kvalitní vyba-
vení,“ dodává paní ředitelka.      -hal-

Projekt ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvkové organizace, s názvem K ICT přes sociální bariéry
no zasíťování školy internetem a intranetem, byly pořízeny učební 
pomůcky pro fotografický kroužek - videokamera, digitální fotoa-
parát, barevná laserová tiskárna a scanner, bylo zakoupeno pět 
interaktivních tabulí, šest dataprojektorů, devět promítacích  plá-
ten, šest notebooků a deset sestav stolních žákovských počítačů. 
Celkem bylo modernizováno patnáct učeben. Dále bylo nakoupeno 
čtyřiatřicet interaktivních učebnic pro I. a II. stupeň základní školy 
v celkové částce 50 830 korun. Celková  částka dotace předsta-
vovala 1 856 867,10 korun. Poskytovatel dotace se podílel 85 % 
EU, 7,5 % kraj a 7,5 % ÚMOb Vítkovice. Na projektu spolupraco-
valy Libuše Hermannová jako hlavní manažer, Eva Nyklová jako 
provozní manažer, Iva Hurníková jako administrativní pracovník  
a Jana Hnátnická jako účetní a daňový pracovník.

Těmto pracovníkům patří velké poděkování za zdárné dokončení 
projektu.           Libuše Hermannová, ředitelka školy

                  

Foto: archiv školy
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Výstavní ulice Výstavní

Nejpříjemnějším místem Vítkovic je sad Jožky Jabůrkové
Obyvatel  Vítkovic jsme se ptali, které 

místo považují v obvodu za nejpříjemnější. 
Na celé čáře vyhrál sad Jožky Jabůrkové. 
Některé z názorů přinášíme i v následují-
cích řádcích.

Jiří Machů: „Ve Vítkovicích žiju od svého 
narození, tedy pětapadesát let. Je pravda, že 
se toho tady hodně změnilo, je tu dost nově 
opravených a zateplených domů. Těším se, 
až bude rekonstruováno náměstí Jiřího z Po-
děbrad, myslím, že to pak může být jedno 
z nejpěknějších míst obvodu. Příjemný by 
mohl být i parčík, který je na náměstí. Bylo by 
také dobré, kdyby se na některých místech 
ještě více zlepšila péče o pořádek. Například 
kontejnery u pošty, to bývá hrůza. Ale snad 
se to díky rekonstrukci náměstí změní.“

Zdena Cínová: „Podle mě je nejpříjem-
nější částí Vítkovic sad Jožky Jabůrkové. Je 
pěkně upravený, když to počasí dovolí, cho-
díme sem s dětmi na prolézačky. Krásná je 
také fontána na Mírovém náměstí a pose-
zení kolem ní.“

Petra Knerkerová: „Tady toho moc není. 
Snad jen park Jožky Jabůrkové, občas 
chodíme na náměstí Míru sednout si na za-
hrádku a dát si pizzu.“

Petr a Jiřina Pavelkovi: „Bydlíme tady 
třicet let, takže můžeme srovnávat. Změny 
k lepšímu rozhodně jsou, je tu spousta 
opravených domů, například v části za 
autobusovým nádražím to vypadá hezky. 
Jinak s dětmi nejčastěji chodíme do sadu 
Jožky Jabůrkové, je tam krásně, ale také 
tam člověk najde i injekční stříkačky. S tím 
by bylo dobré něco udělat a park víc strá-
žit.“ 

Milena Janská: „Narodila jsem se tady, 
teď jsem u mamky na takové delší návště-
vě. Dost se tady toho změnilo, jsou pěkně 
opravené baráky. Třeba Zengrova 12 vy-
padá nádherně! Jinak jsem denně v par-
ku Jožky Jabůrkové, kde venčím souse-
dova psa. Tam je taky pěkně. A líbí se mi 
Petropavlovská pouť, chodíme se synem 
každý rok.“

-gl-

Jedním z příjemných míst Vítkovic, kte-
rá v poslední době prošla řadou pozi-
tivních změn, je ulice Výstavní. Střední 
průmyslová škola, autosalony, upravený 
park Jožky Jabůrkové s populární lezec-
kou stěnou, kousek dál nádherně rekon-
struovaná budova Českého domu z roku 
1899. V tomto historickém centru českého 
společenského života jsou lidové tradice i 
český sportovní duch udržovány dodnes, 
je zde sídlo TJ SOKOL Vítkovice. Naproti 
Českému domu, reprezentujícímu slavnou 

vítkovickou minulost, stojí zástupce sou-
časnosti, moderní polyfunkční dům. Ten v 
soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 
2009 získal hlavní cenu v kategorii Stav-
by občanské vybavenosti a zároveň oce-
nění Grand Prix a také zvítězil v soutěži o 
titul Dům roku 2009, pořádané statutárním 
městem Ostravou. Kousek dál stojí nád-
herné a citlivě opravené vily, kdo projíždí 
dál směrem na Mariánské Hory, nemůže si 
nevšimnout nově opravených budov firem 
sídlících v tomto teritoriu. Až ke křižovatce 

s ulicí Ruskou sahá Vítkovická nemocni-
ce a odtud už se nabízí příjemný pohled 
na rekonstruovaný empírový vítkovický 
zámek. Plot před historickým objektem 
z roku 1847 nabízí malou prezentaci smal-
tovaných uměleckých prací, které každo-
ročně vznikají ve vítkovické smaltovně 
v rámci projektu SMALT ART. A tak má 
ulice Výstavní, která je v mnoha ohledech 
výstavní částí Vítkovic, i svou vlastní výsta-
vu. Nomen omen…

Lenka Gulašiová

Pohled směrem k ulici Rudné Směr centrum a Mariánské Hory Sem se za adrenálinem jezdí zdaleka

Oceněný polyfunkční dům Historický půvab Českého domu Výstava na Výstavní
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Knihovna pro vás Říjen v knihovně
                           

Říjnová vycházka 
s kronikářkou 

Zvu vás na vycházku, která je naplánová-
na na pátek 7. října. Jako obvykle se v 15 
hodin sejdeme u vodotrysku na Mírovém 
náměstí. Půjdeme po stopách vítkovického 
sportu a sportovišť. Ukážeme si místo ne-
daleko náměstí, kde byl otevřený plavecký 
bazén, tělocvičny, plácky, které bývaly plné 
smíchu mládeže a křiku při sportovních klá-
ních. Připomeneme si kuželny u restaurací, 
vzpomeneme na bruslení, hřiště DTJ a za-
končíme u krásné brány Městského stadi-
onu. Taky jste si hráli na hřišti u Českého 
domu „na vajca“ nebo na „vyvolávku“? A co 
na „čapačku“ a „Honzo, vstávej!“?  

 Zve Lenka Kocierzová

Byla i procházka 
zářijová

 V září jsme šli po stopách kin a divadel. Trasu od 
werkshotelu kolem kin Mír, Jas a Moskva, Odboro-
vého a Katolického domu a Kaplanky jsme zakončili 
v parku vyprávěním o divadle v Českém domě a Kul-
turním domě Dolu Jeremenko. Byla vyslovena jména 
Tyrš, Jirásek, František Sokol Tůma, Otomar Korbe-
lář, Vlasta Pavelcová, Emerich Gabzdyl a další, která 
jsou s vítkovickou kulturou spojena. Je to málo? Ráda 
bych někdy zase zhlédla bývalé vítkovické ochotníky, 
víte, že v tradici pokračují?     -kocie-

3. října v 17 hodin byla v Galerii MaM zaháje-
na výstava fotografií a koláží Rostislava Foldyny. 
Vernisáž uvedl Vladimír Šulc. Celou akci hudeb-
ně doprovodila alternativní hudební skupina SET. 
Výstava potrvá do 31. října. 

Týden veřejných knihoven 3. až 9. října

Motto: Patnáctý kraj ČR. Kraj knihoven.

Od pondělí 3. října do pátku 7. října je pro návštěvníky knihovny 
připraven pestrý program, upomínková amnestie a výherní regis-
trační hodinka. 

Program:
 Hovory o knihách  – v pondělí 3. 10. od 15 hodin se konala 

beseda o zajímavých a oblíbených knihách.

 Výměnná burza knih – se uskuteční v úterý 4. 10. ve 14 

hodin. Přineste své nečtené knihy do knihovny a vyměňte si je  
s jinými čtenáři! 

 Hrdý Budžes – ve čtvrtek 6. 10. v 16 hodin je připrave-
no divadelní představení v podání nadané studentky Terezy 
Agelové.

 Dítě je dítě – na pátek 7. 10. v 15 hodin si čtenáři dětského 
oddělení nacvičili divadelní představení na motivy stejnojmenné 
knihy. 

 Den zvířat – je název výtvarné dílny na oslavu svátku zvířat, 
která začne v 15.30 hodin po skončení divadla.

Ve  čtvrtek 20. 10. od 15 hodin se děti mohou zúčastnit turnaje ve 
společenských hrách Pojď si hrát. 

Srdečně zve a na setkání s vámi se  těší
Eva Chudejová a kolektiv knihovny

Aby na ně doma nesedal prach
Dne 4. října se v rámci Týdne knihoven konal v pobočce KMO 

Vítkovice první pokus o zavedení nové tradice – Výměnné burzy 
knih. 

Čtenáři do knihovny přinesli své nečtené knížky: ty, ze kte-
rých vyrostli, nebo je dostali darem a teď je používají nejvýš 
jako podložku pod rozviklanou almaru. V rámci hesla „Aby na 
ně doma nesedal prach“ si pak knihy vyměnili s podobně posti-
ženými návštěvníky knihovny a domů odcházeli s plnou náručí 
čerstvého čtiva. A pro ty, na které se nedostalo, si knihovna 
připravila vyřazené příspěvky z vlastního fondu. Nikdo tak domů 
neodcházel s prázdnou. 

Petr Schink

Ať vejde ten pravý
Léto i s jeho vrtochy – horkem k padnutí i propršenými týdny máme 

za námi a nachýlil se čas podzimu. Chlad leze pod dlouhé rukávy  
a přesně pro takovou dobu se hodí i příběh, který je záhodno číst v bez-
pečí domova, zatímco na okenní tabulky bubnují dešťové kapky. 

Kniha „Ať vejde ten pravý“ rozhodně není pro každého. Ať si ji tedy 
přečte ten pravý čtenář. Ten, který by rád zjistil, kdo je ta osamělá 
holčička na houpačce uprostřed zpustlého stockholmského sídliště. 
Ten, který dokáže pochopit nejen mysl i srdce malého kluka, co by 
se s ní chtěl kamarádit, ale také sžíravou lásku, již k ní cítí jeden snad 
zavrženíhodný tvor. A také ten, koho neodradí potoky krve, které co 
nevidět odplaví do nenávratna hned několik lidských i nelidských 
osudů.        Petr Schink
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Sport vítkovickýma očima

Místa paměti 
Jistě už jste ve Vítkovicích nebo v Přívo-

ze slyšeli, že někdo „jede do města“, i když 
Vítkovice i Přívoz jsou součástí Ostravy. 
Určitě se vás někdo, kdo není znalý 
Ostravy, zeptal, kde je Kuři rynek, a třeba 
jste si s někým dali schůzku „v pět v Porubě 
u rondlu“ nebo v Hoštálkovicích „u Kory“. 
To všechno jsou „živá“ zeměpisná jména, 
podle nichž se my, obyvatelé města a jeho 
částí, orientujeme mnohem lépe než podle 
oficiálních uličních názvů. Místní pojmeno-
vání mají své uživatele, svou historii a své 
příběhy. Jména, která stojí za to zazname-
nat a zabývat se jimi. Vyprávějí totiž nejen 
o místech, ale také o našem vztahu k nim 
a o naší jazykové tvořivosti. Proto jsme se 
rozhodli tato jména sbírat, studovat a zkou-
mat.

Ostravská univerzita ve spolupráci s úřa-
dy vybraných městských obvodů statutár-
ního města Ostravy (Poruba, Ostrava-Jih, 

Hošťálkovice), Knihovnou města Ostravy, 
Magistrátem statutárního města Havířov 
a dalšími partnery bude v letech 2011 až 
2014 realizovat projekt, jehož cílem je vý-
zkum především současných zeměpisných 
jmen a jejich používání v městském pro-
storu. Zajímá nás znalost „živých“ neofici-
álních pojmenování ulic, náměstí a dalších 
prostranství a objektů, které město „nabízí“. 
Chtěli bychom také sesbírat příběhy, ar-
chivní prameny, fotografie či kresby, které 
se s jednotlivými místy pojí a které vysvět-
lují, proč se ta místa tak jmenují a jak se 
význam názvu místa proměňoval. Budeme 
rovněž rádi, pokud se zapojíte do výzkumu 
např. vyplněním dotazníku nebo třeba svým 
vyprávěním. Hlavní část výzkumů proběhne 
v období od října 2011 do dubna 2012. 

Výstupem projektu bude mimo jiné i tiště-
ný průvodce současným názvoslovím míst-
ní krajiny, přednášky a komentované pro-

cházky, výstava a interaktivní internetové 
stránky. Bližší informace o projektu můžete 
získat na postupně doplňovaných webo-
vých stránkách projektu http://projekty.osu.
cz/mistapameti nebo u Jaroslava Davida  
z katedry českého jazyka Filozofické fakul-
ty Ostravské univerzity, tel.: 604 159 745, 
e-mail: jaroslav.david@osu.cz. 

Těšíme se na spolupráci a věříme, že je-
jím výsledkem bude materiál, který ocení 
všichni obyvatelé uvedených obcí a který 
přispěje k zlepšení povědomí o součas-
nosti i historii místní krajiny a životě jejích 
obyvatel.

Jaroslav David, vedoucí projektu
Foto: Petr Šimčík

Pozn. red.: I ve Vítkovicích je spousta za-
jímavých názvů a míst. I proto se do projek-
tu zapojila také vítkovická kronikářka Lenka 
Kocierzová.

Vítkovičtí hokejisté ve Švýcarsku zazářili!
Hokejisté HC Vítkovice Steel sehráli na 

zájezdu ve Švýcarsku tři poslední přípravné 
zápasy před startem v domácí extraligové 
soutěži. Připomeňme si, že vítkovičtí hoke-
jisté se probojovali až do finále v loňském 
ročníku extraligy a až tam v bitvě s Třincem 
bohužel neuspěli.

Stalo se už nepsaným pravidlem, že tým 
Vítkovic si jezdil pro formu do Švýcar. Také 
novou sezonu zahájil stejně a během čtyř 
dnů sehrál tři těžké zápasy na švýcarském 
ledě. Dva ze soubojů vyhrál a pouze v jed-
nom neuspěl. S HC Davos zvítězil 3:1, 

s týmem Langnau 4:3 a podlehl jen týmu 
Rapperswilu 2:5. 

Český vicemistr vstoupil do přípravného 
turné soubojem s úřadujícím švýcarským 
šampionem z Davosu. Domácího třicetiná-
sobného mistra země a čtrnáctinásobného 
vítěze Spenglerova poháru vítkovičtí pora-
zili, přestože ještě před polovinou zápasu 
prohrávali. Z cenného skalpu měli všich-
ni největší radost. „Mužstvo podalo velice 
kvalitní a bojovný výkon ve všech řadách,“ 
prohlásil kouč Zdeněk Moták. „Úsilí celého 
týmu podpořil vynikajícími zákroky brankář 

Roman Málek. Davos byl výtečným soupe-
řem, hrál celý zápas skvěle a o to víc nás 
vítězství hřeje.“ Trenér Mojmír Trličík dodal: 
„Nabitý program zakončili hokejisté během 
švýcarského velmi zdařilého kempu, stoše-
desátikilometrovou štreku jsme snad zvládli 
a na mužstvu nebylo znát, že by bylo una-
vené.“ V úvodu závěrečného dějství však 
vítkovický tým čtyřikrát inkasoval. „Nezvládli 
jsme třetí třetinu, soupeř využil našich chyb 
a zaslouženě vyhrál. Je to škoda, ale celko-
vě můžeme být spokojeni.“

-mi-

Čtyři turnaje během jediného dne

Výjimečným dnem pro oddíl zápasu TJ 
Sokol Vítkovice bylo 17. září. Během toho-
to jednoho jediného dne oddíloví zápasníci 
absolvovali hned čtyři turnaje! Muži zápa-
sili ve čtvrtém kole I. ligy v Hradci Králové  
a děti se rozjely bojovat do Prahy, Komárna 
a Prievidze.

V Hradci Králové se podařilo porazit nej-
většího soupeře z Brna 25:13, takže naděje 
na mistrovský titul v soutěži družstev v zá-
pase ve volném stylu byla více než reálná. 
Závěrečné kolo se bude konat v Teplicích 
8. října, tedy těsně po vydání zpravodaje, 

takže o výsledku budeme informovat v lis-
topadovém čísle. Po čtvrtém kole měly 
Vítkovice shodně s Brnem 28 bodů, Teplice 
šly do finále se16 body, Bohemians Praha 
s osmi a Hradec Králové bez bodu.

Pokud jde o děti, ze slovenské Prievidze 
přivezly pět medailí, přičemž tři ve svých 
hmotnostních kategoriích zvítězily, do Ko-
márna mladí zápasníci jeli především na 
zkušenou, nicméně Yvette Dohnalová 
dokázala svou váhovou kategorii do  
48 kg mladších žákyň vyhrát! V Praze se 
17. září konal turnaj mládeže v zápase řec-
ko-římském a přípravek v zápase ve vol-
ném stylu o pohár ministra vnitra. Do Prahy 
odcestovalo šest nejmladších vítkovických 
zápasníků, z nichž se na stupně vítězů pro-
bojoval Tomáš Foldyna v kategorii přípra-
vek ve váze do 37 kg, když skončil druhý  
z jedenácti zápasníků. Čtvrtá místa obsadili 
Matěj Mlčoch a Jiří Dušek a na pátých mís-
tech skončili Lukáš Dušek, Tomáš Oborný 
a Marek Petura.

Roman Piskoř,
TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
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Všimněte si!

Vaše zdraví

O autokino byl 
obrovský zájem

Sedět ve voze a v pohodě koukat na film. 
Právě tak, příjemně a zároveň netradičně, 
prožilo jeden ze čtyř srpnových večerů 
zhruba tisíc návštěvníků, kteří dorazili do 
autokina na Autoburzu Ostrava ve Vítko-
vicích. „Největší úspěch opět zaznamenal 

Zrekonstruovaný angiologický sál 
Vaskulární centrum Vítkovické nemocnice zprovoznilo nově zrekonstruovaný angiolo-

gický sál s modernizovanou angiolinkou sloužící k diagnostice a léčbě cév. Upravená an-
giolinka představuje pro pacienty mnohem nižší radiační zátěž, navíc díky úpravě stávají-
cího přístroje lékaři ročně ošetří až o 700 pacientů více než doposud. „Jedná se o nejlépe 
vybavený angiografický komplet daného výrobce v České republice. Kromě kvalitnějších 
rozlišovacích schopností nabízí modernizovaný přístroj také nové a rozsáhlejší možnos-
ti vyšetřování především mozkových cév,“ říká primář interního oddělení MUDr. Dušan 
Kučera.

Vaskulární centrum Vítkovické nemocnice zároveň počítá s navázáním ještě užší spolu-
práce s okolními regionálními nemocnicemi na poli periferní cévní problematiky a iktového 
programu, které do této doby bylo limitováno omezenými kapacitami stávajícího angiosá-
lu. Rekonstrukce včetně obnovy a nákupu nových přístrojů přišla nemocnici na více než 
23 milionů korun.

Magnolie otevírá 
své dveře 

Vedení Domova Magnolie v Sirotčí ulici 
56 zve zájemce na Den otevřených dveří, 
který proběhne ve středu 12. října d 9 do 
17 hodin. Návštěvníci se budou moci se-
známit s chodem zařízení, prohlédnout si 
zázemí domova a získat informace, které 
je zajímají.               Pavla Drabinová,

ředitelka organizace

                        

film Rychle a zběsile 5, během jehož pro-
mítání se všichni návštěvníci ani nevešli do 
areálu,“ říká Svatava Huťková a dodává, 
že při tomto filmu potenciální diváci doslo-
va ucpali Místeckou ulici. „Bylo jich tolik, 

že jsme je museli posílat 
domů, prostor na zapar-
kování už nebyl,“ pokra-
čuje Svatava Huťková  
s tím, že kromě vstup-
ného lidé také přispívali 
dobrovolnými částkami 
na charitativní účely. „Pro 
Konto bariéry jsme vy-
brali zhruba 3500 korun,“ 
uzavírá informace o pro-
mítání v autokině, na kte-
ré se diváci mohou opět 
těšit v příštím roce.

Zpřesnění diagnostiky 
onemocnění  
dýchacích cest

Lékaři plicního oddělení Vítkovické ne-
mocnice mají k dispozici přístroj, který na-
pomůže zpřesnit diagnostiku onemocnění 
dýchacího ústrojí. Nový bodypletysmograf 
umožňuje podrobněji změřit a zhodnotit 
změny v dýchacích cestách a plicích a ne-
mocnici přišel na více než 800 tisíc korun. 
Bodypletysmografické vyšetření je důležité 
pro stanovení diagnózy a tíže onemocnění 
dýchacích cest (průduškové astma, chro-
nická bronchitida) a plicního parenchymu, 
slouží ke sledování účinků léčby, při pře-
doperačním vyšetření nebo například pro 
posudkové účely.

Ostravské dny  
léčebné výživy

Již šestý ročník odborné konference 
s názvem Ostravské dny léčebné výživy, 
kterou pořádá Vítkovická nemocnice, pro-
běhl ve dnech 15. a 16. září. Letošní ročník 
byl zaměřen především na výživové postu-
py po operacích v dutině břišní v oblasti trá-
vicí soustavy, a to zejména střev a žalud-
ku, také na oblast výživy dětí a obezitologii. 
Akce se zúčastnilo více než dvě stě odbor-
níků z České republiky i ze zahraničí.

Hana Szotkowská


