Tisková zpráva
ČEZ podpořil „koronavirové“ vzdělávací aktivity Dolních Vítkovic
OSTRAVA, 1. 10. 2020 – Aktivity Dolních Vítkovic (DOV) letos podpořila také společnost ČEZ.
„Získali jsme 100 tisíc korun na vzdělávací aktivity, které letos provozujeme kvůli pandemii
covid-19 ve zvláště obtížných podmínkách. Byli jsme mimo jiné jedni z prvních, kdo se
postaral o děti pracovníků integrovaného záchranného systému v kraji, denně jsme pouštěli
prostřednictvím našich sociálních síti i nového webu do světa on-line programy pro školy.
Za jakoukoli podporu vzdělávání jsme tedy velmi vděční,“ uvedl výkonný ředitel DOV Petr
Koudela.
„V první vlně koronavirové pandemie jsme podpořili hlavně zdravotníky, hasiče a sociální
služby. Teď se zaměřujeme i na kulturní a vzdělávací aktivity, které jsou pro náš region také
velmi důležité. Pomoc Dolním Vítkovicím, které jsou lídrem v této oblasti, pro nás byla
jasnou volbou,“ řekl mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.
Navzdory všem úskalím z posledních měsíců DOV nezahálel. Připravoval řadu aktivit, které
bylo možné zažívat on-line, pracoval na kvalitě služeb pro návštěvníky, natáčel zábavná
edukační videa pro širokou veřejnost a mimo jiné také zprovoznil první ostravské autokino,
které bylo označováno za největší v ČR. Ve Velkém světě techniky byla ve spolupráci s
Moravskoslezským krajem také nově otevřena dočasná interaktivní expozice Grand Prix –
aneb motocykly, jak je neznáte. Do 8. března 2021 mohou lidé také navštívit novou výstavu
„Vzpomínka na současnost“, která je projevem obdivu k obrovské proměně jedinečného
industriálního areálu a je umístěna v multifunkční aule Gong, jednom z nejvýraznějších
symbolů změny a oživení DOV.
Spolek Dolní oblast VÍTKOVICE byl založen za účelem přípravy a realizace projektů na
proměnu území Dolní oblasti Vítkovice. Aktuálně spravuje industriální památky „Důl Hlubina,
vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren“, které byly v roce 2002 prohlášeny za Národní
kulturní památku a v roce 2008 získaly označení Evropské kulturní dědictví. Objekty v areálu
Landek Park v Ostravě - Petřkovicích , které jsou rovněž ve správě spolku, jsou prohlášeny za
kulturní památky a areál se nachází v ochranném památkovém pásmu „Národní přírodní
památky Landek“.
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