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První letošní miminko
Prvním miminkem narozeným v roce
2019 ve Vítkovické nemocnici je chlapec
Matteo. Narodil se v čase 1:38 s porodní
váhou 3200 gramů a mírou 49 centimetrů.
Jeho maminka, první rodička letošního
roku, přijela do porodnice z obce Markvartovice na Hlučínsku. Šťastné mamince přišli ve středu 2. ledna osobně pogratulovat
také ředitel Vítkovické nemocnice Stanislav
Jackanin (vlevo), starostka městského obvodu Vítkovice Radomíra Vlčková (vpravo)
a místostarosta Leoš Koláček.

Pokračování na straně 11

Vítkovice – vánoční strom

Souznění u vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka přivedly ve středu 5. prosince
na náměstí Jiřího z Poděbrad nejen spoustu rodičů s dětmi. Přišli všichni, kdo si nechtěli nechat ujít jak rozzáření světýlek na
stromku, který byl ještě výjimečnější než
obvykle (více se dozvíte na straně 4), tak
vystoupení dětí z vítkovických škol a školek.
Nejprve se svým hudebním programem
představily děti z Mateřské školy Kořenského – sbor Sedmihlásek. Po něm předvedli
své umění žáci ze Základní školy Ostrava
‑Vítkovice a na závěr kulturního programu
nastoupila děvčata ze Základní umělecké

VÍTKOVICE AKTUÁLNÍ
Křtili jsme publikaci
Ve středu 12. prosince byla slavnostně
pokřtěna nová publikace s názvem VÍTKOVICE 1918–2018, která mapuje vývoj Vítkovic během uplynulých sto let a je volným
pokračováním knihy vydané v roce 2002
ke stému výročí radnice. Na 136 stranách
čtenáři naleznou kromě historického textu
i jedinečné fotografie, které byly publikovány jen velmi málo, nebo nikdy.

Pokračování na straně 10

školy Leoše Janáčka se sólovým zpěvem.
Po hudebních vystoupeních přišla na pódium starostka městského obvodu Radomíra
Vlčková, která všechny přítomné přivítala,
popřála jim krásný adventní čas a pevné
zdraví a začala společně s návštěvníky odpočítávat chvíle do rozsvícení stromečku –
deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři,
dva, jedna a SVÍTÍ!!! „Byly to velice emotivní okamžiky. Myslím, že pocitem souznění daným tím, že my, Vítkovičtí, společně
vítáme nejkrásnější svátky roku, jsme v tu
chvíli byli prostoupeni všichni,“ říká starostka Radomíra Vlčková.

Pokračování na straně 8

Podpořili jsme
dobrou věc
Rada městského obvodu Vítkovice podpořila pěti tisíci korunami ostravský Dětský domov Úsměv. Impulzem k tomuto
rozhodnutí bylo vystoupení dětí z tohoto
domova na koncertu, jenž se jako součást
projektu Děti k dětem – Adventní koncerty
konal 4. prosince v evangelickém Kristově
kostele na Husově náměstí v Ostravě. Jako
host zde vystoupila i známá zpěvačka Jana
Kirschner. Předvánoční koncerty, které se
v prostorách kostelů už tradičně konají ve
spolupráci s dětmi z místních školních a výchovně vzdělávacích zařízení a za účasti
známého hudebního interpreta, pořádá ve
městech Moravskoslezského kraje Spolek
Madleine.

Pokračování na straně 16

Rekord v Dolních
Vítkovicích
Dolní Vítkovice překonaly o téměř 100 tisíc rekord v návštěvnosti, loni přivítaly
1 655 514 návštěvníků.

Více informací naleznete na straně 9
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Přání k novému roku
od našich prvňáčků
Přání k novému roku převzali zástupci vítkovického obvodu na sklonku roku přímo z rukou žáků první třídy v budově
základní školy v Halasově ulici. „Žákům jsme předali malé
dárky a poděkovali jim i paní učitelce Marice Toškové za
skvělou práci,“ říká místostarosta Leoš Kol áček.
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Přejeme všem zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů
a Vítkovicím šťastné vykročení
nejen do roku 2019,
ale také do let budoucích.
Rada městského obvodu Vítkovice
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EDITORIAL
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři, spoluobčané,
toho, co bych vám i našemu obvodu chtěla
při vstupu do nového roku popřát, je hodně. Nejdůležitější je, abychom byli zdraví,
protože zdraví je to nejcennější, co máme.
Také nám všem přeji, abychom do nadcházejících dvanácti měsíců
vstoupili tou správnou nohou, se vzájemnou vstřícností i s úctou k životu
a s pokorou k tomu, co
nám přináší. Novému vedení vítkovického obvodu,
které se před nedávnem
vydalo na náročnou čtyřletou cestu, přeji, aby se
podařilo začít realizovat
projekty, které má v plánu. A je jich nemálo…
Jako nejcitlivější vnímám ve Vítkovicích potřebu kvalitního bydlení
a zajištění bezpečnosti. Ve sféře bydlení
půjdeme cestou revitalizování bytů a chceme navrhnout i výstavbu nových. Je to sice
běh na dlouhou trať, ale pokusíme se o to.
Aby Vítkovice byly bezpečným obvodem,
k tomu by mělo přispět prohloubení spolupráce s městskou policií. A pak je tu mnoho dalších námětů, z nichž bych zmínila
například sociální oblast, školství a rozvoj
podnikatelské platformy.
Abychom jednotlivá témata uchopili za
ten správný konec, musíme s obyvateli obvodu i zástupci subjektů neustále komunikovat, zajímat se o jejich názory a přání
a aplikovat je do svých rozhodnutí. Ta nejsou jednoduchá, protože nikdy nelze vyhovět všem. Proto je třeba hledat optimál-

ní řešení, která bude větší část společnosti
vnímat jako pozitivní, proto je nezbytné
provádět změny uváženě, aby je nebylo
třeba kvůli zbrklosti za čas revidovat.
Jsem přesvědčena o tom, že komunální
politika spočívá právě v každodenním kontaktu s lidmi. Nestačí však jen mít k nim
vztah. Politik musí být
otevřený a musí umět
přijmout i kritiku, měl
by vnímat, co společnosti
chybí, a snažit se občanům naslouchat. O tom,
že obyvatelé Vítkovic
touží po změně, ostatně
svědčí i výsledek voleb.
Tuto atmosféru vnímám
všude, kam přijdu. A mám
radost z toho, že se lidé
o dění v obvodu zajímají,
že přicházejí s návrhy, jak
dělat některé věci jinak,
že chtějí diskutovat. Je to
prvopočátek rodící se dobré spolupráce
vedení obvodu s občany. Věřím, že pokud
budeme takto společně pokračovat, podaří
se nám spoustu projektů a vizí zrealizovat
a přispět tak k tomu, aby obyvatelé byli ve
Vítkovicích spokojeni a neutíkali odsud
a aby sem začali přicházet perspektivní
mladí lidé, kteří tu založí své rodiny. Aby
tomu tak bylo, musí rada obvodu společně
se zastupitelstvem i s vámi, občany, udělat
ještě spoustu práce. Věřím, že rozvoj Vítkovic bude naším společným cílem, který
budeme upřednostňovat před zájmy politických stran i možným individuálním
prospěchem.
Radomíra Vlčková
starostka městského obvodu Vítkovice

Adventní zastavení
v domovech pro seniory
Starostka Radomíra Vlčková navštívila
v průběhu adventu společně s místostarostou Leošem Koláčkem Domov Magnolie a Domov Sluníčko. Společně se setkali
nejen se zaměstnanci obou domovů, ale
také s klienty, jimž popřáli šťastné Vánoce
a nový rok plný zdraví a pohody.
„Každý z nás by si měl uvědomit, že bez
babiček a dědečků by tady nebyl ani on.
Takže seniorům vděčíme za to nejpodstatnější, za to, že jsme tady, že můžeme žít
svůj život. I proto je naší povinností zachovávat úctu ke stáří. To je jedna z věcí,
které bychom měli naučit nejen mladé
lidi, ale třeba i mé vrstevníky, jimž často
pokora a úcta člověka k člověku schází.
Přitom bychom si všichni měli uvědomit,
že tím, jak se chováme ke starším lidem,
dáváme příklad mladým. A tak se jednou
budou chovat oni k nám,“ prohlásila po
návštěvě Magnolie a Sluníčka starostka,
kterou setkání se seniory hluboce lidsky
zasáhlo. „Cením si všech, kteří se o seniory starají, a ráda bych je v jejich úsilí
podporovala,“ uvažuje Radomíra Vlčková
o užší spolupráci s vítkovickými domovy
pro seniory.

Lednové setkání s občany
Naprostou novinkou v práci vítkovické
radnice bylo setkání starostky Radomíry
Vlčkové, místostarosty Leoše Koláčka a zastupitelů Aleše Knotta, Aleše Dobrozemského, Libora Pavla a Vojtecha Kisse s vítkovickými občany. Uskutečnilo se hned po
Novém roce, ve středu 2. ledna.
„Plním to, co jsem slíbila. Nechci se dozvídat informace takzvaně z druhé ruky,
ale chci a budu se setkávat s obyvateli Vítkovic, abych se přímo od nich dozvěděla,
co je trápí, i z čeho mají radost, nebo s čím
potřebují pomoci,“ konstatuje Radomíra
Vlčková, podle níž by v budoucnu mělo jít
o pravidelná setkávání, jejichž četnost bude
odpovídat zájmu ze strany občanů.
„Těší mě, že si obyvatelé Vítkovic našli
čas hned na začátku roku. Pro mě osobně
bylo toto setkání velice přínosné a inspirativní,“ vrací se starostka k historicky první

schůzce, kde s občany hovořila například
o bezpečnosti obvodu.
„Obyvatele Vítkovic trápí i hluk a zmínili se také o kvalitě údržby veřejného

pořádku. Velkým problémem jsou podle
nich odpady a nedostatek kontejnerů
a popelnic. Diskutovali jsme také o využití
prostranství u vítkovického nádraží nebo

pozemku autoburzy, o parkování kamionů v obvodu. Občané se rovněž zajímali
o současný stav schodiště z ulice Okružní na most, po němž vede ulice Rudná.
Uvedené schodiště, které bylo z bezpečnostních důvodů uzavřeno, je ve špatném
stavebně‑technickém stavu, z nosné konstrukce mostu opadává betonové krytí.
Tyto objekty jsou ve vlastnictví a správě
ŘSD, podle vedení této organizace má dojít k celkové rekonstrukci mostu Rudná.
Chceme vyvolat další jednání s ŘSD, do
kterého půjdeme s požadavkem směřujícím k opravě tohoto schodiště. O výsledku
jednání budeme občany informovat,“ pokračuje Radomíra Vlčková a zmiňuje i další probíraná témata, k nimž patřily dotazy
na fungování stávajících heren v obvodu,
na plánované projekty, stavbu kulturního
domu i smuteční síně.
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Slavnostní vítání
nových občánků

Zdařilá proměna ve Štramberské

V sobotu 8. prosince se na vítkovické
radnici uskutečnilo slavnostní uvítání nových občánků obvodu. Radní městského
obvodu František Kročil a matrikářka Daja
Myšková přivítali v obřadní síni mnoho
šťastných rodičů a jejich ratolesti. Rodiče
obdrželi drobné upomínkové dárky a album pro své děťátko.-fil-

Příkladem zdařilé proměny bytového
domu je Štramberská 829/4. Na začátku
listopadu jsme předali klíče od nových domovů nájemcům z řad žadatelů o pronájem
bytu v našem městském obvodu. K pronájmu jsme nabídli celkem 15 zrekonstruovaných bytových jednotek. Dům sice nedostal
nový kabát, ale jeho vnitřní dispozice se
proměnily k nepoznání. Z původně osmi
velkometrážních bytů jsme nově vybudovali téměř dvojnásobný počet bytů o dispozici 2+0, 2+1 a 3+0, o které je mezi žadateli
enormní zájem. Nastartovali jsme tak jednu
z etap proměny bytového fondu ve správě
městského obvodu Vítkovice. Všem, kteří
se podíleli na této změně, děkuji a novým
nájemcům přeji, aby jejich nový domov byl
přívětivým místem a ve Vítkovicích se jim
dobře žilo.
- sk -

Mikuláš v nemocnici
Družina složená z Mikuláše, andělů
a čertů dorazila ve čtvrtek 6. prosince do
Vítkovické nemocnice. Zpovědi z hříchů,
básničky a písničky si přitom čerti s Mikulášem v podání studentů Střední zdravotnické školy AGEL vyžádali nejen od hospitalizovaných dětí, ale také od pacientů
oddělení následné péče.

Výsledek, který stojí za to
Taky máte někdy pocit, že se něco povedlo a chtěli byste se pochlubit? My máme za
sebou zdařilou stavební úpravu bytového domu v ulici Ocelářské 18. Posuďte sami.

Ráda bych poděkovala všem nájemcům za trpělivost a vstřícnost, realizační firmě
a technickému dozoru za vzorně odvedenou práci, vedení městského obvodu Vítkovice
za uvolnění potřebných finančních prostředků a svým podřízeným za koordinaci všech
potřebných úkonů. Všichni jste se podíleli na tak hezkém výsledku.
Svatava Köhlerová
vedoucí odboru bytového a majetkového
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Leoš Koláček: Vítkovice jsou srdcem Ostravy
Místostarosta Leoš Koláček se do Vítkovic přistěhoval před patnácti lety. Přestože
podle jeho slov tento obvod v dané době
tak trochu připomínal Divoký západ, stal
se jeho domovem, jehož osud mu nebyl lhostejný. A tak se začal zapojovat do zdejšího
společenského dění, které často dokumentoval s fotoaparátem v ruce, i politického
života, v němž nyní působí už třetí volební
období. Jako zastupitel se nejprve seznamoval s chodem radnice, podruhé už byl zvolen místostarostou. V polovině druhého volebního období pak prokázal, že prospěch
Vítkovic je pro něj jednoznačnou prioritou.
Aby zabránil kontroverzním krokům, které mohly obvodu ublížit, své funkce se bez
rozmýšlení vzdal.
Něco takového by udělal málokdo…
Možná ano. Pro mě bylo podstatnější,
aby Vítkovice nezačínaly v polovině volebního období znovu od nuly. To by obvod
výrazně poškodilo, takže jsem veškerým
takovým snahám udělal přítrž. Ale už je to
minulost, i když se možná tak trochu odrazila v posledních volebních výsledcích,
v počtu hlasu voličů, kteří mi dali důvěru
a kteří chtěli změnu. A dali to jasně na
jevo.
Ve vaší působnosti jsou výstavba, životní prostředí, stavební řád a sociální

věci. Na co z toho se chcete soustředit
nejvíc?
Nelze se soustředit jen na některou ze
zmíněných oblastí, pozornost potřebují
všechny. Vše je provázané, a to doslova.
Každý radní má sice vymezenu sféru, kterou se zabývá, ale není to o tom, že by pracoval jen na svém písečku. Každý dělá to,
v čem je dobrý, co umí.
Ovšem je to týmová práce, kde vše souvisí se vším, jeden bez druhého se neobejdeme. Měli bychom táhnout za jeden provaz,
na jehož konci jsou vzkvétající Vítkovice.
Víte, jsem ve všem, co dělám, urputný.
A jsem rád, že jsem se setkal se stejnou neústupností, pokud jde o prospěch Vítkovic,
také u paní starostky. Jdeme za výsledkem
a pro dobrou věc jsme ochotni udělat maximum. Dobrý nápad nesmí zapadnout, ať
s ním přišel kdokoliv, třeba člověk, který
nemá s naším obvodem nic společného. Ale
je třeba udělat vše pro to, aby se kvalitní
myšlenka prosadila. Stejně tak odhodlaně
je ale třeba eliminovat nesmysly.
Co je pro vás při práci pro obvod podstatné?
To už jsem nastínil. Týmová spolupráce. Myslím, že v dané chvíli funguje i díky
tomu, že Vítkovice mají radní – muže v čele
se ženou – starostkou. Ta by měla mít po-

cit, nebo – lépe řečeno – měla by vědět,
že má kolem sebe ochranný tým, který jí
je oporou a nenechá ji v práci pro obvod
samotnou. Už jsem se společně s paní starostkou zúčastnil několika společenských
akcí a musím říct, že mám velice příjemný
pocit z toho, jak na ni lidé reagují. Očekávají od ní pozitivní změny, věří v posun
k lepšímu. A na nás, radních, je k tomu co
nejvíc přispět.
Nezbývá než položit poslední otázku.
Jak byste Vítkovice charakterizoval jednou větou?
Jednou větou? To je jednoduché. Vítkovice jsou srdcem Ostravy.

František Kročil: Vítkovice, toto historické centrum
města, si zaslouží naši péči
František Kročil, radní městského obvodu, je s Vítkovicemi spjat doslova celoživotně. Narodil se tu, absolvoval zde
i základní školu na bývalém náměstí Rudé
armády, dnešním náměstí Jiřího z Poděbrad, a s tímto místem je spjat i celý jeho
další život a práce, v níž začínal doslova od
píky. Vyučil se zedníkem, po absolvování
vojenské základní služby pokračoval maturitním studiem ve stavebním oboru a po
určité pauze se rozhodl ve studiu pokračovat. VŠB ukončil v magisterském studijním
programu.
A od roku 1990 podnikáte ve stavebnictví.
Ano, založili jsme s kolegou stavební firmu, která je na trhu již 28 let. Specializuje
se na výstavbu dopravních staveb a jejich
příslušenství.
Ale to pořád ještě není všechno…
V roce 2014 jsme založili Politické Hnutí
Vítkovic, byl jsem zvolen jeho předsedou.
V minulém volebním období jsme se s jedním mandátem dostali do zastupitelstva,
následně jsem byl zvolen do Rady městského obvodu Vítkovice. Práce s kolegy
byla na velmi dobré úrovni, a právě proto
jsme mohli společně zrealizovat mnoho

projektů v oblasti komunikací a bytového
fondu.
Radním městského obvodu jste i v novém volebním období, do vaší gesce spadají komunální služby. Jak na tom Vítkovice v tomto směru jsou? Na co se chcete
nejvíc soustředit?
Komunální služby nejsou jen o opravách
chodníků a komunikací, ale patří sem i čistota města, údržba zeleně, dopravní značení, zábory veřejného prostranství, veřejně
prospěšné práce a provoz hřbitova. Protože jsem se na tuto oblast hodně zaměřil už
v minulém volebním období, vím, že vítkovické chodníky, hřiště a komunikace jsou
na velmi dobré úrovni. Ocenit musím také
činnost veřejně prospěšných pracovníků,
kteří ke zkvalitňování prostředí našeho
městského obvodu a k jeho čistotě přispívají velkou měrou. O to víc politováníhodné
je, že výsledky jejich práce neustále ničí někteří spoluobčané. Také na tento nešvar se
chceme ve spolupráci s městskou policií co
nejvíce zaměřit. Dalším velkým tématem je
hřbitov, na jehož zvelebení se chci v tomto
volebním období soustředit. Zpracováváme
projekt na vybudování nové smuteční síně,
protože ta stávající už dosluhuje, nesplňuje

podmínky pro důstojné rozloučení s pozůstalými a její stavební stav je kritický.
Co je pro vás při práci v radě obvodu
nejpodstatnější?
Klid na politickém poli. Když se politizuje, práce stojí.
Jak byste Vítkovice charakterizoval
jednou větou?
Historické centrum současné Ostravy
se spoustou památek a zeleně, které si zaslouží, aby péče o ně vykazovala všechny
atributy řádného hospodáře.
Texty na straně: Lenka Gulašiová
Foto: archiv
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Podzimní výlet do lesní školky
Letošní slunný a mimořádně teplý podzim přímo lákal k pobytu v přírodě. A tak
se děti z Mateřské školy Obránců míru spolu se svými učitelkami vypravily na výlet
do Bělského lesa.
Ve sluncem prozářeném lese měly možnost rozeznávat a porovnávat jehličnaté
a listnaté stromy, pozorovat lesní rostliny
a plody, jako jsou kapradiny, mech, ostruži-

ník, houby a další. Zaposlouchaly se do zpěvu ptáků a dlouho sledovaly veverku, která
neúnavně hopkala po okolních stromech.
V lesní školce, kterou provozuje společ
nost Ostravské městské lesy a zeleň, si
děti v bažantnici prohlédly různé druhy
pestrobarevných bažantů a ve výukových
prostorách viděly úplně zblízka vycpaniny
rozličných druhů lesních zvířat.

Po svačině, která v lesním tichu pod
širým nebem obzvlášť chutnala, se děti
plné nových dojmů a obohacené o další
poznatky a zkušenosti vydaly přes les na
zpáteční cestu. Na další výlet do Bělského lesa se chystáme opět v zimě, napadne sníh a příroda se nám představí v jiné
kráse.

Učitelky MŠ Obránců míru

Konec roku na střední škole dopravní
Podzim na Střední škole technické a dopravní v Ostravě‑Vítkovicích proběhl ve
znamení připomenutí historických událostí.
Netradiční akci si připravila komise českého jazyka a dějepisu, která zorganizovala happening ke stému výročí vzniku ČSR.
V pátek 26. října byli studenti i zaměstnanci při příchodu do školy překvapeni
tím, že je vítali žáci v dobovém oblečení
vykřikující hesla z Provolání Národního
výboru ke vzniku Československa ze dne
28. října 1918, rozdávali vlaječky v zemských barvách a všechny příchozí ozdobili
trikolorou. Tímto krátkým aktem jsme si
důstojně připomněli toto velké výročí a celý
den se nesl ve slavnostní náladě.
Další zajímavou událostí byl Den válečných veteránů, který jsme oslavili besedou
s panem Jiřím Januschkou, účastníkem
Mise SFOR v bývalé Jugoslávii. Žáci třídy
denního nástavbového studia PTE 1 zhlédli
krátký film o působení jednotek Stabilisation Force na území Bosny a Hercegoviny
a poté následoval prostor pro krátké seznámení s historií zemí Balkánského poloostrova, názorné ukázky a dotazy žáků.
Další akce byly kulturní, nejdříve jsme
navštívili Divadlo Petra Bezruče, kde jsme
zhlédli divadelní hru Aloise a Viléma Mrštíkových Maryša. Silný příběh v podání skvělých herců nám připomněl jedno ze stěžejních děl české dramatické tvorby. Hru, ve
které kombinace nenaplněné lásky, zlosti

6

a neschopnosti domýšlet důsledky svých
činů vede k závěrečné tragédii.
Poslední kulturní akcí bylo divadelní
představení v Divadle loutek Ostrava s názvem Nastupovat! Děják z rychlíku, kterou
na námět herce DLO Karla Růžičky napsali
Marek Pivovar a Radovan Lipus.
Hned od počátku byli studenti – náruživí dopraváci – atraktivní formou vtaženi
do děje, střídal se zpěv i mluvené slovo,
„fajnšmekři“ – znalci jednotlivých typů
lokomotiv – jásali při uvedení každého nového stroje na scénu. Jednotlivé dopravní

prostředky byly vždy ústřední „postavou“,
od níž se odvíjely jednotlivé obrazy z dějin. Tak mohli studenti přihlížet rozmachu
železnice za Rakouska‑Uherska, prvnímu
přeletu českého průkopníka aviatiky Jana
Kašpara nebo dojemnému setkání židovského chlapce a dívky před odjezdem do
Osvětimi a Londýna. Celé představení bylo
zakončeno návratem do přítomnosti a poznáním, že dějepis může být nejen poučný,
ale také velmi zábavný. Všem studentům
vřele doporučujeme!

Iveta Martinásková

www.ostrava.vitkovice.cz
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Vánoční výjezd do Brna

Malá malířka
byla úspěšná!

V sobotu 8. prosince 2018 se skupina
žáků školní družiny ZŠ Šalounova – Halasova vypravila vlakem do vánočního
Brna. Po příjezdu jsme se vydali do Mahenova divadla, seznámili se s jeho historií a dozvěděli se, že je to první elektrifikované divadlo ve světě. Seděli jsme
na 135 let starých židlích a dokonce jsme
si prohlédli prostor pod jevištěm. Potom
jsme si prošli náměstí Svobody, kde bylo
plno stánků s dobrotami i s vánočními výrobky, a objevili velký dřevěný betlém. Po

Žákyně 2. A ZŠ Halasova zvítězila se
svým Kocourem v botách ve výtvarné soutěži pořádané SVČ Ostrčilova. Téma soutěže
znělo Klobouky a botičky vpřed. Maruščin
vítězný obrázek, stejně jako všechny ostatní, si široká veřejnost může prohlédnout
v galerii Oběma očima ve středisku volného času v ulici Ostrčilově. Marušce gratulujeme a dalším malířům své třídy děkuji
za účast. 
Šárka Krčmářová, učitelka

prohlídce jsme se rozdělili do dvou skupin, protože nás čekalo zdobení cupcaků.
V cupcakekárně jsme si povídali, soutěžili
a nakonec tvořili. Po obědě jsme si prohlédli Moravské náměstí s velkým ruským
kolem i Zelný trh. V tu chvíli se už pomalu
stmívalo a brněnské ulice zazářily vánoční výzdobou. Před pátou jsme Brno opouš
těli s tím, že na tento nádherný výlet jen
tak nezapomeneme.
Text a foto: Bronislava Tutková
vychovatelka školní družiny

Žáci kreslili
pro nemocnici

Výtvarné práce žáků ZŠ Halasova dělají
radost pacientům Vítkovické nemocnice, a to
v prostorách oddělení následné péče.
Text a foto: Alena Tůmová
zástupkyně ředitele školy

Zábavné dopoledne
s Ostravskou univerzitou
Zábavné dopoledne ve spolupráci se studenty Ostravské univerzity se 5. prosince
uskutečnilo v ZŠ Šalounova. Akce v mikulášském duchu se zúčastnilo 61 studentů
oboru učitelství pro 1. stupeň základních
škol. Studenti pro žáky připravili zábavné
aktivity, jež se týkaly matematiky, obecných
znalostí a tradic, a také nechyběly tvořivé
a výtvarné práce, které si jak žáci, tak i studenti náramně užili.
Foto a text: Petra Veličková, učitelka

Romano suno
Romano suno – Romský sen – je literární a výtvarná soutěž pro žáky základních
a středních škol. Hlavním záměrem je dát
příležitost těm, kteří umí romsky, vyzkoušet si v romském jazyce psát a uplatnit
znalost romštiny veřejně. Proto je, kromě
samotné soutěže, každoročně vydáván
sborník vybraných příspěvků s českým
a anglickým překladem, pořádají se putovní výstavy a veřejná čtení. Projekt řídí
společnost Nová škola, což je nevládní,
nezisková organizace, která od roku 1996
podporuje inkluzivní vzdělávání menšin,
cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.

Žáci 2. stupně ZŠ Šalounova se loni
v květnu zúčastnili workshopu této organizace, který se uskutečnil ve vítkovické
knihovně. Akci vedly Marie Bořkovcová
a Iveta Kokyová.
První část byla zaměřena na kořeny
romštiny a následně na romskou literaturu. V druhé části tohoto programu si děti
mohly samy vyzkoušet něco napsat nebo se
nechat natočit při slovním projevu v romštině.
Svým zpracováním zaujal Miquel Kudrík,
který získal 1. místo. Blahopřejeme!
Lenka Bijoková
učitelka
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Souznění u vánočního stromu
Pokračování ze strany 1
A nyní už nic nebránilo tomu, aby nastal tolik očekávaný příchod Mikuláše.
Ten zvěstovala úchvatná pyrotechnická
show a ohlušující odstřel jasné hvězdy.
Mikuláš, anděl a dva čerti pak dětem
rozdali balíčky se sladkým potěšením
a drobnými hračkami, na jejichž zakoupení byly uvolněny finanční prostředky
z rozpočtu obvodu. Rodiče tak na balíčky,

jichž bylo dětem rozdáno 250, přispěli
pouze polovinou z celkové hodnoty dárku.
Komu se nechtělo domů, spěchat nemusel. Atmosféra u rozsvíceného stromu
byla nádherná, adventním podvečerem se
linuly koledy, a kdo chtěl, mohl se zahřát
teplou medovinou, ovocným punčem nebo
si dát grilované klobásy či vynikající smažené placky.
– red –

Vystoupení na náměstí
Vytvořit vánoční atmosféru rozhodně
není jednoduché, ale věříme, že se nám to
vystoupením dětí z přípravného, prvního
a druhého ročníku ZŠ Šalounova a Halasova povedlo. Děti si na rozsvícení vánočního
stromečku připravily program a zpěvem
koled a básničkou potěšily nejen rodiče, ale
i veřejnost. Závěrem v písni Vánoční modlitbička děti doprovodily Viktorie a Tamara, žákyně sedmého ročníku. Při refrénu,
kde se zpívá Prosíme, mějte se rádi!, mnozí diváci neskrývali slzy dojetí. Věříme, že
jsme svým vystoupením navodili správnou
vánoční atmosféru, která se přenesla i do
našich domovů.
Jana Zimuláková
učitelka přípravného ročníku
Foto na straně: Adolf Horsinka
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DOLNÍ VÍTKOVICE

Rekord v Dolních Vítkovicích
Uplynulý rok se do statistik návštěvnosti
Dolních Vítkovic opět zapíše jako rok rekordní. Poprvé v historii unikátního industriálního areálu do něj zavítalo celkem
1 655 514 návštěvníků. Celková návštěvnost
zahrnuje evidenci návštěvníků industriálního areálu v centru města i petřkovického
Landek Parku.
Rekordní návštěvnost vedení areálu připisuje kvalitní dramaturgii
Světa techniky, Milan Dobeš
Musea i Landek Parku. Dolní Vítkovice jsou dnes nejnavštěvovanějším turistickým
cílem v Moravskoslezském
kraji a ve statistikách agentury Czech Tourism pravidelně
obsazují první příčky v rámci
celorepublikového přehledu.
Magickou hranici jednoho milionu návštěvníků překonaly
již v roce 2015 a 2016, kdy se
staly nejnavštěvovanějším mi-

mopražským turistickým cílem. Před nimi
se v roce 2016 umístily jen Pražský hrad,
petřínská rozhledna a Zoo Praha.
Pro rok 2019 slibuje vedení Dolních Vítkovic neméně zajímavý program. „V polovině roku otevřeme zrekonstruovaný objekt
budovy koksovny. Rozpočet na její rekonstrukci přesahuje 13 milionů korun a významně se na něm podílí Moravskoslezský
kraj. Objekt bude součástí nově vznikající
prohlídkové trasy, jež povede areálem,“ vysvětluje výkonný ředitel Dolních Vítkovic
Petr Koudela. Na přelomu dubna a května
se nejen pod vysokou pecí uskuteční tradiční lampionový průvod a den otevřených
dveří. Exkluzivní díla přinese do Ostravy
opět také Milan Dobeš Museum. Už na jaře
otevře výstavu děl polského představitele
geometrické abstrakce Andrzeje Nowackého a v plánu je také výstava při příležitosti
90. narozenin Milana Dobeše, jehož jméno
muzeum hrdě nese.
- cop -

Navštivte výjimečnou výstavu
Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích
zve do zbrusu nové expozice s názvem Tělo
a technika – Jak technika pomáhá hendikepovaným, která byla otevřena 12. prosince. Minimálně do 31. července bude možné v prostoru dočasných výstav vstoupit
do světa, kde „centimetry rozhodují o tom,
zda jste samostatní nebo odkázaní na cizí
pomoc, kde hmat nahradí vaše oči. Poznejte
osudy lidí, kteří se nevzdali a díky moderní
technice mohou žít naprosto plnohodnotný
život“. Nová původní autorská expozice boří
mýty o bariérách, které hendikep přináší.
„Tento počin Dolních Vítkovic, který vznikl za významné finanční podpory Moravskoslezského kraje, je úžasný,“ nešetří chválou vítkovická starostka Radomíra Vlčková,
která byla u slavnostního otevření expozice
přítomna. Výjimečný projekt oceňuje zejména jako předsedkyně komise pro občany se
zdravotním postižením, kterou zřídil kraj.
„Během práce v této komisi jsem si ještě
intenzivněji než dřív uvědomila, že hendikepovaným se může stát kdokoliv z nás
a že setina sekundy dokáže převrátit život
naruby. Na to, že do takové situace se může
kdykoliv dostat kdokoliv z nás, bychom měli
myslet neustále. Proto si cením toho, že expozice ukazuje, jak se žije lidem s nejrůznějšími druhy zdravotních postižení, ať už na
vozíčku, s protetickými pomůckami, nebo
těm, kteří přišli o sluch nebo zrak, a dává
dětem i dospělým návštěvníkům příležitost
nahlédnout do světa, jenž k jejich často velkému překvapení nabízí netušené možnos-

ti,“ pokračuje Radomíra Vlčková, jež plánuje
zasvětit do unikátní expozice i žáky vítkovických škol. „Dolní Vítkovice jsou perlou
Ostravy. Navíc nesou jméno našeho obvodu,
což nelze vnímat jinak než pozitivně. Pro
mě je tento fakt obrovskou devízou pro spolupráci, kterou bych chtěla v budoucnu co
nejvíce rozvinout,“ dodává.
Expozice s názvem Tělo a technika vznikala více než 1,5 roku a její rozpočet je bezmála 5 milionů korun. Dvacet interaktivních exponátů inspirovaných skutečnými
lidskými příběhy dokazuje, že dnešní moderní technika umožňuje pokračovat v plnohodnotném životě vrcholovým sportovcům i obyčejným lidem, kteří se z nepřízně
osudu museli naučit žít s hendikepem. „Expozice je rozdělena do 7 pokojů, celkem se
skládá z 20 interaktivních exponátů, které
zastupují jednotlivé hendikepy a zároveň
ukazují, jak je lze díky moderní technice
dnes již překonávat. Záměrně jsme je od
sebe tematicky neoddělovali, aby byla výstava co nejvíce pestrá,“ říká hlavní tvůrce
výstavy Petr Vitásek. Expozice je určena
návštěvníkům všech věkových kategorií,
školním skupinám i široké veřejnosti. Důležité bylo zachovat v expozici pro Svět techniky typickou interaktivitu. Návštěvníci si
zde tedy vyzkouší celou řadu exponátů na
vlastní kůži. Mezi nejatraktivnější tak jistě
patří protézy dolních končetin, simulátor
jízdy na invalidním vozíku na několika
typech povrchů, střelnice pro nevidomé
nebo pomůcky pro manipulaci s hendike-

povaným. Vyzkoušet si tu je možné také
speciální zařízení, díky kterému se vozíčkář vlastními silami dostane pohodlně za
volant speciálně upraveného vozu. - red Svět techniky získal za vzdělávací
aktivity cenu Nadace OKD za rok 2018.
Ve zbrusu nové kategorii inovativních
projektů byl v konkurenci dalších čtyř
subjektů oceněn projekt s názvem „vzdělávací aktivity ve Světě techniky pro děti
mateřských škol a jejich rodiče a žáky základních škol. V rámci vítězného projektu
zajistili lektoři Světa techniky vzdělávací
aktivity pro více než 500 dětí mateřských
a základních škol. Vzdělávací programy
probíhaly v prostředí interaktivních expozic i špičkově vybavených laboratoří
a učeben přímo v Dolních Vítkovicích.
„Velice si vážíme nejen udělení této ceny,
ale také celé podpory a skvělé spolupráce
s Nadací OKD. Pro celý tým Světa techniky a zejména naše lektory je to známka
toho, že naše práce dává smysl,“ říká ředitel Světa techniky Jakub Švrček. - cop -
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Křtili jsme publikaci
Pokračování ze strany 1
Fotografie byly zakoupeny z podnikového archivu VÍTKOVICE, a. s., a z Galerie
výtvarného umění v Ostravě. Některé fotografie byly vyhotoveny na objednávku nebo
získány od občanů. Publikace je rozdělena
do několika samostatných kapitol – školství,
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kultura, doprava, architektura, sport či život
v obvodu. Knihu pokřtili starostka městského obvodu Radomíra Vlčková a bývalý starosta Petr Dlabal. Autory publikace jsou Jiří
Pometlo a Jakub Novák. Redakční radu tvořili Karol Hercík, Lenka Kocierzová a Romana
Filipová. Publikace vydaná v počtu 500 kusů

je dvojjazyčná – všechny texty jsou přeloženy do angličtiny. Vydání finančně podpořilo
statutární město Ostrava poskytnutou dotací.
Slavnostní atmosféru křtu podtrhlo vystoupení žáků Základní umělecké školy Leoše
Janáčka, jimž patří poděkování.
- fil 
Foto: Martin Popelář
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VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE

Nová jídelna pro zaměstnance
Jídlo v příjemném a moderním prostředí
si nově vychutnají zaměstnanci Vítkovické
nemocnice. Nemocnice pro ně otevřela novou jídelnu, jejíž prostory prošly kompletní
rekonstrukcí za 3,5 milionu korun. Slavnostně se dveře jídelny otevřely ve čtvrtek
20. prosince.
Před rekonstrukcí jídelny využívala stravování v nemocnici asi stovka zaměstnanců
denně. Nárůst zájmu o obědy zaznamenalo
vedení nemocnice již od 1. září, kdy změnili
dodavatele.
„Stravu teď dovážíme z kuchyně gymnázia PORG, kvalita jídla i porce jsou na úplně
jiné úrovni oproti předchozímu dodavateli.
Zájem o stravování se tak v průběhu měsíce zvýšil ze 120 strávníků na více než trojnásobek. Nyní je to kolem 450 strávníků,“
řekl ředitel Vítkovické nemocnice Stanislav
Jackanin a dodal, že je nesmírně rád, že se
podařilo získat na moderní i estetickou rekonstrukci jídelny finanční prostředky.

Štědrý den s vojáky
Osm dětí, které nemohly být ze zdravotních důvodů ani na Štědrý den doma, navštívili ve Vítkovické nemocnici kromě přátel
a rodiny také speciální hosté – více než desítka vojáků ze 3. mechanizované roty 71. mechanizovaného praporu z Hranic na Moravě.
Návštěva vojáků přitom nebyla náhodná.
„Právě vojáci velmi citlivě vnímají symbol vánočních svátků už jen proto, že jsou často během roku odloučeni od svých nejbližších. Ti,
kterým by z našeho pohledu mělo být, nejen
během Vánoc, věnováno nejvíce pozornosti,
jsou především děti, dlouhodobě nemocní
a senioři,“ prozradil nadporučík Jiří Válek, zástupce velitele 3. mechanizované roty 71. mechanizovaného praporu Hranice, s tím, že

kromě dětských pacientů navštívili vojáci na
Štědrý den v nemocnici i pacienty léčebny
dlouhodobě nemocných. Vojáci pacientům
přinesli několik desítek originálních dárků
a především s nimi strávili příjemné chvilky,
během nichž odpovídali na zvídavé otázky.
Na Štědrý den zároveň měly děti na oddělení připravené cukroví, koledy, dárkové
balíčky a samozřejmě i stromeček. K večeři
nechyběla tradiční ryba s bramborovým salátem, případně s bramborovou kaší. V tento den navíc platily i mimořádné návštěvní
hodiny, kdy rodiče mohli strávit s dětmi
celý den a třeba si i oslavit Vánoce sami na
pokoji, v rodinném kruhu a soukromí.

Texty na straně: Lucie Drahošová

První letošní miminko
Pokračování ze strany 1
Patnáctikilometrová cesta, kterou letošní první rodička absolvovala, přitom není
u nastávajících maminek ve Vítkovické
nemocnici nijak výjimečná. Maminky zde
totiž zdaleka nepřijíždějí jen z Ostravy
a nejbližšího okolí, ale naopak běžně cestují z Opavy, Bohumína, Havířova, Třince,
Českého Těšína či Nového Jičína.
Porodnice Vítkovické nemocnice je držitelem titulu Baby Friendly Hospital, tedy
nemocnice přátelské k dětem. Moderní porodní oddělení nabízí budoucím maminkám tři samostatné porodní boxy s úplným
sociálním zázemím. Rodičky také mohou
využít možnost přítomnosti otce u porodu,
a to včetně císařského řezu. Po porodu je
samozřejmostí bonding i zavedený systém
rooming‑in na oddělení šestinedělí. Nemocnice zároveň intenzivně podporuje kojení,
provozuje bezplatnou laktační poradnu
a poskytuje poradenství pro odvykání kouření u matek.

Loňské děti
Ve Vítkovické nemocnici se loni narodilo 1 531 dětí. V mírné převaze přitom byly
v roce 2018 holčičky, kterých se narodilo celkem 774, chlapců bylo 757. Nejoblíbenějšími
jmény pro čerstvě narozená miminka byla
i v minulém roce ta tradiční, česká. „Mezi
holčičími jmény vítězila Eliška, Ema či Sofie, mezi jmény chlapců zase Jakub, Tomáš,
Matyáš či Adam,“ prozradila Petra Chromková, staniční sestra porodního sálu Vítkovické
nemocnice. Nouze ale nebyla ani o několik
méně obvyklých jmen. V roce 2018 se ve Vítkovické nemocnici narodily například i děti
se jmény Roderik, Noel, Izidor, Zlatan, Doris,
Eshley, Rea, Wally či Maya.

Oděvy pro potřebné
Vítkovická nemocnice a Hornická poliklinika shromáždily ve Vánoční sbírce
Nadace Agel 200 kilogramů oděvů pro potřebné lidi. Sbírku pořádá nadace již třetím
rokem. Oděvy a boty letos putovaly do Azylového domu pro muže po výkonu trestu
Nová šance v Ostravě‑Koblově a do charitativního obchůdku ADRA Ostrava. Ten se nachází nejen naproti vchodu do Vítkovické
nemocnice, ale také v ostravských částech
Moravská Ostrava, Hrabůvka a Poruba. Obchod prodává věci, které mu lidé darují, od
oblečení a bot až po keramiku, lůžkoviny
a potřeby pro domácnost. Prodejem těchto
věcí pak organizace ADRA získává finanční prostředky pro rozvoj dobrovolnických
programů u osamělých a nemocných seniorů, dětí a osob s postižením v Ostravě.
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Beseda s Lubošem
Xaverem Veselým
Ve středu 13. února se bude od 16.30 hodin ve vítkovické pobočce Knihovny města
Ostravy konat beseda s Lubošem Xaverem
Veselým, dvojnásobným držitelem ceny E. E.
Kische, moderátorem, novinářem, spisovatelem, příležitostným hercem a bývalým hudebníkem. L. X. Veselý působí od roku 2002
v rádiu Frekvence 1, kde moderoval populární rozhlasovou show Křížový výslech a od
roku 2011 pořad Pressklub. Od ledna 2015
pravidelně moderuje rozhovory s prezidentem republiky v pořadu Prezidentský
Pressklub. L. X. Veselý je autorem několika
knih, píše např. o lidech, kteří tráví svůj život v nejtěžších českých věznicích. Napsal
knihu o nejslavnějších českých politických
kauzách, kde kromě jiného odkrývá jejich
doposud neznámé souvislosti a okolnosti.
Jeho kniha Moje Las Vegas vypráví o městě
hříchů pohledem českého novináře. Je též
autorem knihy Jak se těží miliardy, kde vypráví o pozadí privatizace Mostecké uhelné.
Na tuto velmi zajímavou a jedinečnou
akci srdečně zveme, vstup je zdarma.- fil -

Budeme připraveni
na školu
Mateřská škola Prokopa Velikého 37
získala od statutárního města Ostravy finanční příspěvek 40 tisíc korun na projekt
Budeme připraveni na školu, který byl zaměřen na všechny děti v mateřské škole,
především však na děti posledního předškolního ročníku. Z příspěvku jsme zakoupili množství pomůcek k rozvoji řeči, slovní
zásoby, korekci vad výslovnosti, pomůcky
na rozvoj logického myšlení, knihy, pracovní sešity apod. Tyto pomůcky využijeme nejen v letošním roce, ale i v letech budoucích
na to, abychom co nejvíce dětem usnadnili
jejich vstup do základní školy, a abychom je
co nejlépe připravili na školní práci.
MŠ Prokopa Velikého
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Program na leden
16. ledna	16.30 hodin – cestopisná přednáška Šárky Kašparové o bláznivé expedici 5 děvčat po Jižní Americe v netradičním dopravním prostředku
tuktuku. Místo konání – Knihovna města Ostravy, pobočka Vítkovice,
ul. Kutuzovova 14. Vstup zdarma.
17. ledna	14 až 16 hodin – klub seniorů – klubovna, Ocelářská 16, přednáška
o numerologii
24. ledna	14 až 16 hodin – klub seniorů – klubovna, Ocelářská 16, posezení u kafíčka s Dášou
31. ledna	14 až 16 hodin – klub seniorů – klubovna, bowling U Iny, sraz přímo
na místě, Jeremenkova 15, Ostrava‑Vítkovice
KONTAKT:
Romana Filipová, kulturní referentka, tel. č.: 599 453 122, mobil: 727 917 298,
e‑mail: rfilipova@vitkovice.ostrava.cz
web: www.vitkovice.ostrava.cz

Doktorské historky Radima Uzla
Doktorské historky známého sexuologa Radima Uzla si můžete poslechnout ve
čtvrtek 7. února od 16 hodin ve vítkovické
knihovně. Odborník na partnerské vztahy
a autor mnoha knih a odborných článků
bude vážně i nevážně povídat nejen o sexu
v pořadu Kafíčko Vlaďky Dohnalové aneb
Doktorské historky s uznávaným sexuologem. Díky finanční podpoře ze strany Úřadu městského obvodu Vítkovice je vstup
zdarma.
Foto: archiv

Přivítali jsme tři krále
Koledníky Tříkrálové sbírky, celorepublikově pořádané Charitou České republiky
už podevatenácté, v lednu přivítali také
na vítkovické radnici. „Cením si toho, že
se podařilo nejen oživit nádhernou tradi-

ci, ale jejím prostřednictvím také úspěšně
pomáhat těm, kteří to potřebují,“ vrací se
k setkání se třemi králi starostka Radomíra
Vlčková (na snímku společně s koledníky).

Foto: Leoš Koláček

www.ostrava.vitkovice.cz
VÍTKOVICKÁ KNIHOVNA
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Galerie Lenky
Kocierzové

Knihovna města Ostravy, Vítkovice, Kutuzovova 14

Leden mezi knihami
DOSPĚLÝM
Kontrasty Ukrajiny
Do 31. května pokračuje výstava fotografií Miroslava Hodečka, koordinátora rozvojových projektů Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity
ostravsko‑opavské. Navštívit je ji možné během půjčování.

Rychlý prachy
Do kvízů o penězích pro čtenáře dospělého oddělení je možné se zapojit během půjčování do 31. ledna.

Vítkovická mozaika:
Neobyčejné příběhy jedné bláznivé expedice
Beseda se Šárkou Kašparovou o cestování Jižní Amerikou v tuktuku se uskuteční ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Vítkovice ve středu 16. ledna od 16.30 hodin.

DĚTEM
BOOKovka: Najdeš v knihách peníze?
Pátrání po knihách, ve kterých jsou nastraženy bankovky s tajemstvím, je naplánováno
na úterý 15. ledna od 14.30 do 15.30 hodin.

BOOKovka: Vytvoř si svou bankovku
Výtvarné dílny; tvoření vlastního návrhu lícní i rubové strany bankovky. To vše v úterý
22. ledna od 14.30 do 15.30 hodin.

Sovičky: Bílá zima
V pátek 25. ledna od 14.30 do 15.30 hodin zimu prohřeje zimní povídání, hraní a tvoření
v klubu pro děti a jejich rodiče.

BOOKovka: Kolik to stojí?
Soutěžní odpoledne pro všechny, kteří chodí i nechodí na nákupy, je připraveno na
úterý 29. ledna od 14.30 do 15.30 hodin.

P. F. 2019
V zahradě se člověk cítí být šťasten, obklopen
pozitivní energií a příjemnými pocity. Je to dokonalé místo k odpočinku, setkávání s přáteli,
trávení volného času a rozjímání.
Knihu Zahrada, ale také spoustu dalších, naleznete v naší pobočce, kde vám rádi splníme
vaše čtenářská přání. Přijďte do naší zahrady
a sdílejte s námi radost z dobré společnosti
a krásných knih. Budeme se na vás těšit!
S přáním všeho dobrého do nového roku kolektiv knihovnic z vítkovické pobočky KMO.

Naše republika oslavila 100 let od svého
vzniku a Domov Sluníčko pro své klienty
připravil malý dárek. Prostory domova
ozdobila Galerie Lenky Kocierzové, která
byla slavnostně otevřena 6. prosince a má
dvě tematické části. Vystavené obrazy zachycují vzpomínky autorky na dětství strávené ve Vítkovicích. Ostravské Evy připomínají významné dominanty jednotlivých
městských obvodů. Lenka Kocierzová je
grafička, ilustrátorka, designérka, učitelka
estetiky a výtvarné výchovy, básnířka, kronikářka, členka kulturních komisí, oceněná Seniorka Ostravy v roce 2015 a Senior
Ostravy 2017 a s Domovem Sluníčko dlouhodobě spolupracuje. Jsme rádi, že naše
prostory zdobí právě obrazy paní Lenky
Kocierzové.

Výchova a rodičovství
Centrum pro rodinu a sociální péči, které
sídlí v ulici Syllabově v Ostravě‑Vítkovicích,
pořádá v lednu akce pro širokou veřejnost.
Hledáte odpovědi na otázky týkající se výchovy? Hledáte způsoby, které fungují?
Hledáte povzbuzení pro vaše rodičovství?
Přijďte na kurz o výchově a vztazích s názvem Rodičovské skupiny pro posílení
osobních a rodičovských kompetencí. Uskuteční se devět setkání vždy od 17 hodin ve
farním sále SCEAV v Komorní Lhotce. První je naplánováno na 14. ledna. Přihlášky
u Boleslava Firly, tel. č.: 604 667 899.

Noví strážníci
V úterý 8. ledna předstoupilo patnáct
nových strážníků Městské policie Ostrava
před primátora města Ostravy Tomáše Macuru a složilo slib. Slavnostního dopoledne
se zúčastnilo osm mužů a sedm žen, kteří
si v rámci rekvalifikačního kurzu osvojili
nejen právní normy potřebné pro výkon
tohoto povolání, ale prošli také výcvikem
v sebeobraně, taktickou a střeleckou přípravou. Nedílnou součástí bylo i získání dovedností v poskytování první pomoci nebo
osvojení si základů psychologie.
Michael Beneš
Městská policie Ostrava
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Denní centrum Charity
Ostrava
Posláním služby Denního centra Charity Ostrava je podpořit lidi se zdravotním
postižením (např. Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí) při zajištění jejich
potřeb v době, kdy o ně nemůže pečovat
rodina nebo blízcí. Využitím služby může
člověk zůstat co nejdéle ve svém domácím
prostředí.
Denní centrum v Charitním domě
sv. Alžběty je určeno pro seniory a dospělé lidi se zdravotním postižením, počínající
demencí, smyslovými a pohybovými poruchami či jinými chorobami souvisejícími se
stářím. Centrum nabízí aktivní využití času,
společenský kontakt s vrstevníky a širším
okolím, podporuje samostatnost uživatelů
služby a vytváří podmínky pro jejich důstojný a aktivní život.
Kontakt: Charita Ostrava, Charitní dům
sv. Alžběty – denní centrum, Zelená 2514/73,
709 00 Ostrava‑Mariánské Hory a Hulváky,
telefon: 599 526 912, 731 682 547, 737 553 169,
e‑mail: alzbeta.dc@ostrava.charita.cz. Provozní doba denního centra: pondělí–pátek
7–16 h. Vedoucí služby: Jindřich Čáp.
Web: www.ostrava.charita.cz/seniori/
denni‑centrum‑alzbeta/

Jak pečovat o nemocného
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní
hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Kurz
probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší
termín je 17. ledna od 14 do 17 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8,
Ostrava‑Výškovice. Na školení se přihlaste
předem u Anny Štefkové, tel. č. : 599 508 533,
mobil: 731 534 002 nebo e‑mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.

www.ostrava.vitkovice.cz
Divadlo Mír, Halasova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
www.divadlomir.cz, www.facebook.com/divadlomir
12. ledna Ráno po tom
13. ledna Dva úplně nazí muži
14. ledna hostovačka Božská Sarah
15. ledna Mátový nebo citron
16. ledna pronájem Dámy z Ananie
23. ledna Dva úplně nazí muži
24. ledna Dva úplně nazí muži
29. ledna pronájem Babčáková

2. února Bull
3. února Bull
4. února Bull
5. února Bull
6. února Bull
7. února Bull
8. února Bull
9. února Bull
Začátky představení v 19 hodin.

V hlavní roli Kristýna Leichtová

Na jevišti Divadla Mír se poprvé objeví
divadelní, televizní a filmová herečka Kristýna Leichtová, kterou diváci znají například z televizních seriálů Comeback, Gympl
s (r)učením omezeným, Ohnivý kuře, Soukromé pasti i z filmů Účastníci zájezdu či
Bastardi. Fanoušci tance si ji jistě pamatují z pořadu StarDance aneb Když hvězdy
tančí, příznivci adrenalinu z české Pevnosti
Boyard. Ostravští diváci ji mohou aktuálně
vidět také v Komorní scéně Aréna, kde ve
hře Tři sestry ztvárnila postavu Nataši.
Obsazení výjimečného činoherního

projektu Bull je tak kompletní. Jednotlivé
postavy hry Bull britského autora Mika
Bartletta odkrývalo Divadlo Mír postupně
společně s ručně kreslenými plakáty jednotlivých herců. Jako první byl představen
Robin Ferro alias Tomáš – férový, ale tak
trochu naivní pracant. Druhý byl Štěpán
Kozub, který ztvární roli privilegovaného
dominantního alfasamce Michala. Hlavní
a jedinou ženskou rolí bude inteligentní
a vypočítavá kariéristka Izabela v podání
Kristýny Leichtové. Šéfa tohoto tříčlenného
pracovního týmu, který musí rozhodnout,
koho propustí, bude hrát principál Divadla
Mír Albert Čuba, jenž si navíc poprvé vyzkouší i pozici režiséra. Na jevišti ho bude
v případě nepřítomnosti alternovat další
oblíbený ostravský herec Vladimír Polák.
Scénu vytvoří Michal Syrový, kostýmy módní návrhářka Jitka Stauder.
Nezapomeňte, že inscenaci Bull můžete
vidět pouze v únoru 2019! Více informací
včetně všech termínů a vstupenek naleznete na webu www.divadlomir.cz.

Foto: archiv Divadla Mír

Úspěšné vystoupení cimbálové muziky Fidlíci
Cimbálová muzika Fidlíci, která působí
spolu s dalšími třemi cimbálovkami při
Základní umělecké škole Leoše Janáčka
v Ostravě‑Vítkovicích, má za sebou další
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úspěšné vystoupení. Po vítězství v celostátním kole soutěží základních uměleckých
škol neusnula na vavřínech a nepolevila ve
své práci pod přísným dohledem učitele Ji-

řího Machače. Díky tomu se mohla ujmout
zahájení úvodního koncertu mezinárodního hudebního festivalu Musica Pura, který
se 29. listopadu uskutečnil v Domě kultury
Ostrava. Pásmo valašských písní Od Karlovic po Bylnicu, které Fidlíci přednesli, se
setkalo s velkým ohlasem zcela zaplněného
hlediště. Tím však podíl ZUŠ Leoše Janáčka
na této akci neskončil. Velký úspěch měla
také dospělá a vysoce profesionální muzika a pěvecký sbor Šmykňa, v němž působí
několik bývalých i současných žáků školy,
včetně učitele, který tento špičkový folklorní soubor před 20 lety založil a vede. Záznam z úvodního koncertu je k dispozici na
internetu pod názvem Ostravský hudební
Babylon – Musica Pura 2018. Fidlíci se kromě výše uvedeného vystoupení v prosinci
podíleli i na několika dalších akcích pod
názvem Živý betlém, a to ve spolupráci
s Dětským sborovým studiem Ostrava‑Jih.

www.ostrava.vitkovice.cz
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Cyklistická sezona klubu YOGI
Pátým místem Petra Soukupa na mistrovství světa v Ironmanu na Havaji v USA,
kde běžel 42,2 km, plaval 3,8 km a 180 km
jel na kole, byla v říjnu ukončena 17. sezona cyklistického klubu YOGI.

Ale vraťme se na začátek sezony. Nebyl
příliš optimistický, protože jsme kvůli zdravotním problémům, které pronásledovaly
klub v silniční cyklistice po celé závodní
období, nastoupili částečně oslabeni.
V celoročním seriálu silničních závodů
Slezského poháru si ve svých kategoriích
nakonec vyjel druhé místo Milan Novák
a Milan Onderka místo šesté. Jako tým
jsme z výše zmíněných zdravotních důvodů propadli na deváté místo. Na mistrovství
České republiky amatérských cyklistů se
nejlépe umístil Milan Novák – páté místo.
Aleš Kestler v celoročním seriálu Českého
poháru horských kol XCM (maratony) vyjel
druhé místo. Petr Lukosz získal kvalifikační body v dlouhém triatlonu a zúčastnil se
mistrovství světa na Havaji, kde se umístil
na šedesátém devátém místě. Petr Soukup
v celkovém pořadí seriálu Českého poháru
v dlouhých triatlonech a duatlonech získal
druhé místo a pátým místem na mistrovství

světa triatlonu na Havaji svým časovým výkonem překonal 12 let starý český rekord.
Aktivně jsme se společně s SSK Vítkovice
podíleli na zabezpečení 15. ročníku Memoriálu Jana Veselého, včetně závodu Slezského poháru amatérských
cyklistů na Hlavní třídě
v Ostravě‑Porubě. A pochlubit se můžeme i spoluúčastí na organizaci
6. závodu Českého poháru
v silniční cyklistice – Kalas Cup 2018, který se jel
na okruhu se startem a cílem ve Slatině u Bílovce
pod názvem FARM Tour.
Snažíme se silniční cyklistiku zviditelnit, jak se dá,
ale co víc můžeme dělat,
když jsme u sportovních
médií v našem regionu na
periferii jejich zájmů.
Bohužel, sezona proběhla bez mládežnických kategorií. Nenašli jsme „recept“,
jak do našeho klubu dostat mladé adepty.
Nevíme, v čem je „zakopaný pes“, na druhé
straně jde o problém napříč zeměmi. Nejsme v tom sami.
Zdeněk Mikolajczyk

Max Bystroň a Vojtěch Piskoř přivezli
z Finska zlato! Ve dnech 24. a 25. listopadu
se v Helsinkách uskutečnil 13. ročník mezinárodního turnaje v zápase ve volném
stylu Helsinki open. Na turnaj se sjelo 398
zápasníků z Finska, Švédska, Polska, Ruska,
Česka, Estonska, Lotyšska, Litvy a Dánska.
Zúčastnilo se ho i 15 vítkovických zápasníků, z nichž největšího úspěchu dosáhli Max
Bystroň a Vojtěch Piskoř, kteří vybojovali
zlaté medaile. Max mezi mladšími žáky ve
váze do 46 kg a Vojtěch mezi muži ve váze
do 79 kg. Kromě toho jsme získali kompletní
sadu medailí. K sobotnímu prvnímu místu
Vojtěcha se k umístění na stupních vítězů
přidali Matouš Vondál, který se umístil ve
váze do 86 kg mezi muži na druhém místě,
a v kadetkách ve váze do 69 kg se na třetím
místě umístila Vendula Piskořová. V neděli
se k sobotnímu prvnímu místu Maxe přidali
Samuel Bystroň, který se umístil ve váze do
59 kg mezi žáky na druhém místě, a v přípravkách ve váze do 22 kg se na třetím místě
umístil Lukáš Malina. V celkovém hodnocení
družstev jsme obsadili krásné páté místo.
Roman Piskoř, TJ Sokol Vítkovice

Stříbrná U11

Čtyři tituly vicemistra republiky
v disco dance!
Minulý rok ukončili tanečníci TJ Sokol
Vítkovice oddílu Akcent Ostrava hned několika medailovými úspěchy na mistrov-

Zlato z Helsinek

ství České republiky v disco dance sólistů,
duet a malých skupin! V plzeňské sportovní hale Lokomotiva získala 2. místo a titul 1. vícemistr republiky juniorská malá
skupina Red Velvet, stříbrnou medaili vybojovaly v juniorské kategorii a obrovské
konkurenci také sólistka Patrície Michálková a v hlavní věkové kategorii Šárka
Pavlisková.
Další stříbro a titul vicemistra republiky získalo i duo v hlavní věkové kategorii
Šárka Pavlisková a Kateřina Rozkošová.
Bronzovou medaili si z MČR odvážela
také juniorka Barča Šeremková. Gratu
lujeme!

Kategorie fotbalistů U11 Městského fotbalového klubu Vítkovice dosáhla skvělého
úspěchu, když skončila na druhém místě
kvalitně obsazeného 41. ročníku Memoriálu
Evžena Hadamczika. Kluci za sebou nechali
takové týmy, jako AC Milán, West Ham United FC, Dynamo Kyjev a další. Celé kategorii
U11 gratulujeme a chválíme kluky za skvělou
reprezentaci našeho klubu. Výsledky v základní skupině: MFKV–Górnik Zabrze 7:0, FK
Dynamo Kyjev 2:2, AS Trenčín 2:3, SK Slavia
Praha 2:0, West Ham United FC 3:3, ETO FC
Györ 5:1. Čtvrtfinále: MFKV–AC Sparta Praha
4:0, semifinále: MFKV–West Ham United FC
3:2 p. k. a finále: MFKV–FC Baník Ostrava 2:3.
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Podpořili jsme dobrou věc
Pokračování ze strany 1
„Velice si práce organizátorů vážím
a cením si toho, že stejný názor má i rada
našeho obvodu, jejíž zástupci se ostravského koncertu zúčastnili. Od našeho
ustavujícího zastupitelstva uběhlo do zmíněné akce bohužel jen velmi málo času
na to, abychom se Spolkem Madleine navázali užší spolupráci, proto jsme se rozhodli přispět alespoň danou symbolickou
částkou. Ale rádi bychom se s organizátory projektu dohodli na užší spolupráci
a případně také na uspořádání adventního koncertu také v kostele sv. Pavla ve
Vítkovicích,“ plánuje starostka městského
obvodu Vítkovice Radomíra Vlčková, která

zmiňuje velký potenciál místní sakrální
stavby.
„Už nyní se v tomto výjimečném prostředí konají koncerty pořádané například zdejší základní uměleckou školou.
Ale myslím, že pokud jde o kulturní projekty, kostel sv. Pavla není zdaleka využit
dostatečně,“ akcentuje starostka, která chce
nejen v tomto směru rozvinout spolupráci
s místním farářem.
Spolek Madleine se snaží motivovat především sociálně či tělesně znevýhodněné
děti a zvýšit tak pocit jejich osobní důležitosti, podpořit jejich zálibu v hudbě, přispět
jim finančními prostředky, které sami těžko získávají. Cílem projektu Děti k dětem –

Adventní koncerty je umožnit těmto dětem
získat nové zkušenosti v oblasti vystupování na veřejnosti, dáváme jim možnost setkat se osobně s populárními interprety či
jejich vzory. Veškeré přípravy dětí vrcholí
v den koncertu společným pěveckým vystoupením dětí a umělců.
-gl-

Judo Grand Prix
Ostrava 2019
Ve dnech 23. a 24. února se bude v nové atletické hale
konat 3. ročník Judo Grand Prix Ostrava 2019. Více informací o akci, v jejímž průběhu se na tatami vystřídá na
1 500 závodníků z 15 zemí, naleznete na www.1jcbo.cz
a také v únorovém vydání zpravodaje.

GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE
OSTRAVA-VÍTKOVICE
MUDr. LADISLAV CIENCIALA
přijímá nové pacientky.
• ZKUŠENÝ LÉKAŘ
• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
• DOSTATEK ČASU NA VYŠETŘENÍ
• ŽÁDNÉ POPLATKY
ZA VYŠETŘOVACÍ ZRCADLA
U NÁS NEBUDETE JEDNOU Z MNOHA
Kontakt:
Mobil: 725 557 275
E-mail: j.ciencialova@gynpraxe.eu
Adresa: Ostrava-Vítkovice, Ruská 99/44
(poblíž Vítkovické nemocnice)

www.gynpraxe.eu
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