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Z historického plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic vznikla unikátní multifunkční aula, která měla v květnu
svou velkou premiéru. Při ní byla pokřtěna jménem Gong.
Více na straně 5

A je to tady! Petropavlovská pouť
Kdo na ní ještě nebyl, přišel o hodně! Ale teď
má každý novou šanci! Petropavlovská pouť

„přijede“ na Mírové náměstí v sobotu 23. června.
Více podrobností přinášíme na straně 3.

Hurá, dětský den byl skvělý!

Kácení májky

Rozesmátá tvář
malého Kryštofa
je důkazem toho,
že dětský den,
který Úřad městského
obvodu
Vítkovice pořádal ve čtvrtek 31.
května na hřišti
školy Ahol, se
vydařil. Členové
kulturní komise
připravili pro vítkovickou drobotinu spoustu her
a zábavy, k dispozici bylo malé občerstvení
a pro unavené rodiče posezení ve stanu. Vše
nejlepší, milé děti!

Tradice
stavění májky před
vítkovickou radnicí má za sebou
čtrnáctý ročník.
Každou májku
je však třeba
nejen slavnostně postavit, ale
také skácet. Ta
vítkovická své místo opustila ve čtvrtek 31. května.
Samotné kácení proběhlo za přísných bezpečnostních opatření bez
přítomnosti veřejnosti, v 15 hodin
odpoledne však
před radnicí, kde
se se zástupci
úřadu sešli obyvatelé obvodu, zavířily bubny bubeníků z Prima školy
(viz snímek), aby
připomněly,
že
máj předává svou
vládu červnu.

Hřiště Aholu má nový plot
Všimli jste si, že hřiště školy Ahol má nový
plot? Místo původního, kterému „pomohla“ koroze i nenechavci, chrání hřiště od května plot
zcela nový, ošetřený žárovým pozinkováním
a povrchovou úpravou proti povětrnostním
vlivům v podobě práškového lakování v ocelově šedém odstínu. Jak nás informoval bytový
technik Antonín Novotný, krásný nový plot stál
277 tisíc korun bez DPH.

-gl-

Nepřehlédněte
Nemocnice v novém kabátě

Městská policie Ostrava slaví dvacetiny

Letošním jarem se změnil k nepoznání
areál Vítkovické nemocnice. V dubnu skončilo více než roční náročné období komplexní revitalizace nemocničních budov v celém
areálu. Celá investice přišla na více než 48
milionů korun. Více informací přineseme
v červencovém vydání zpravodaje.

Na Slezskoostravském hradě se 30. června od 13 hodin uskuteční Den s Městskou policií Ostrava. Ta vznikla v roce 1992, kdy do ulic vyšlo prvních osmdesát strážníků. Vstup na
akci je zdarma, pro návštěvníky budou připraveny ukázky aktivit včetně výcviku služebních
koní, činnosti kynologů-záchranářů, ukázky práce se služebními psy, nebude chybět předvedení výstroje a výzbroje strážníků, včetně prezentace techniky využívané při výkonu
služby. Bohatý program bude připraven i pro děti, k vidění budou také ukázky sokolnictví.
Součástí programu bude vystoupení Heidi Janků a skupiny Michal David Revival.
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Oslava jubilantů v Domově Sluníčko
Stalo se již tradicí, že klientům, kteří se
dožili životního jubilea, přicházejí popřát
do Domova Sluníčko zástupci obvodu
Vítkovice. Nejinak tomu bylo i v březnu.
K oslavencům, kteří se sešli ve společenském sále domova, promluvil starosta Petr
Dlabal, k slavnostní atmosféře přispěly nejen dárkové balíčky, ale především hudební
vystoupení žáků Umělecké školy v Ostravě-Zábřehu. Poděkování patří organizátorce
setkání paní Mileně Pacnerové, matrikářce
Úřadu městského obvodu Vítkovice.

Vítkovice ve víru 20. století
Nejen archivní dokumenty a fotografie, ale také vzácné filmové snímky z předválečných železáren můžete
spatřit v případě, že navštívíte výstavu
Vítkovice ve víru 20. století, kterou
pořádá firemní archiv akciové společnosti VÍTKOVICE. Navštívit ji můžete
každý všední den od 8 do 15 hodin v zámecké knihovně, a to až do 31. srpna.
Zváni jste také na přednášku o vývoji
Vítkovických železáren ve 20. století,
která se koná 8. června v 15 hodin.
-šs-

Pavla Sýkorová,
manažerka kvality Domova Sluníčko


Zlatá tretra
ve znamení oštěpu
Čeští oštěpaři zdobili Zlatou tretru.
Barbora Špotáková na atletickém mítinku
v Ostravě vylepšila světový výkon roku
na 67,78 metru, i Vítězslav Veselý vyhrál a znovu porazil olympijského vítěze
Thorkildsena a spol. Hvězdný Usain Bolt
stovku vyhrál, ale jeho čas 10,04 v protivětru zůstal za očekáváním.
Zdroj: www.zlatatretra.cz

Zpravodaj poprvé s přílohou
Už několikrát jsme informovali o tom, že
vedení Úřadu městského obvodu Vítkovice
se rozhodlo podpořit podnikání ve svém
obvodu formou vydávání přílohy, v níž se
mohou prezentovat firmy a organizace působící na území Vítkovic. Tímto rozšířením
zpravodaje chce radnice občanům Vítkovic
také nabídnout více informací. Červnové
vydání zpravodaje tedy obsahuje svou první přílohu, v níž se seznámíte s Lékárnou
Patro sídlící na Mírovém náměstí.
Pozn. red.: Čtyřstránková celobarevná
příloha, jejíž vznik a distribuci hradí subjekt, jenž se v ní prezentuje, vychází v počtu 3500 kusů a je rozesílána společně se
zpravodajem. Zadavatel si přitom může
nechat vytisknout libovolný počet příloh
pro vlastní potřebu. Více informací poskytne vedoucí redaktorka zpravodaje Lenka
Gulašiová, mobil: +420 605 218 758,
e-mail: gulasiova@literatky.cz
-red-

Lékárna Patro
Lékárník, který vás zná, vám může
lépe poradit
Rekonstruovaná budova na Mírovém náměstí, v níž sídlí Lékárna Patro, je k nepřehlédnutí. A
k nepřehlédnutí jsou i služby, které lékárna nabízí,

a jímž je věnována tato příloha. Nejen o zákaznické kartě a o tom, jak prospěšné je, když lékárník
zná lékovou historii svého klienta, jsme hovořili
s Jiřím Paličkou z Lékárny Patro.
Pane magistře, vy a vaši kolegové zdůrazňujete nezbytnost osobního přístupu pracovníků
lékárny ke klientům. Zřejmě nejde jen o vstřícné chování, které je samozřejmostí…
„Jde nám o navázání vazby mezi lékárnou a klientem. Nechceme, aby si k nám lidé chodili pro

léky jako pro balík na poštu, který si jen vyzvednou a jdou dál. Naším cílem je, aby se klienti naučili chodit do „své vlastní“ lékárny, aby se k nám
vraceli, a abychom my jim mohli maximálně vyjít
vstříc díky tomu, že o nich víme něco víc, než
co je napsáno na receptu. K tomu slouží zákaznické karty, které na požádání vydáváme našim
klientům. Ti neplatí žádný vstupní poplatek, naopak získávají řadu výhod.“
Můžete tyto výhody upřesnit?
„Kromě toho, že při aktivaci každé nové karty
získá její majitel uvítací bonus 30 Kč za každý recept a poukaz na 10% slevu na nákup na volném
prodeji, platí dále za každý recept místo třiceti už
jen dvacet korun, Za každý nákup i doplatky se
mu také načítají body, které pak může využít při
nákupu v naší lékárně. Hlavním přínosem však je
fakt, že lékárník má díky zákaznické kartě a díky
tomu, že klient navštěvuje jen tu „svou“ lékárnu,
možnost sledovat kompletní lékovou historii klienta. Ve chvíli, kdy ví, jaké léky jsou pacientovi předepisovány praktickým lékařem i specialisty, jaké
medikamenty si majitel karty sám kupuje, má šanci klientovi poradit a mnohdy i předejít poškození
jeho zdraví, které by mohla způsobit nevhodná
kombinace různých léků.“ Pokračování na straně B

Prodavač v bílém? Odborník na vaší straně!
Řada lidí stále považuje lékárníky za pouhé prodavače léků a
kosmetiky. Opak je pravdou a jedinci, kteří tak uvažují, si neuvědomují, jak přínosná pro ně může rada a pomoc lékárníka být.
Protože celých pět let studují lékárníci na univerzitě léčivé přípravky ze všech možných úhlů pohledu, stávají se z nich opravdoví
odborníci na léky. Tím však vzdělávání lékárníků nekončí. Česká
lékárnická komora dohlíží nad průběžným celoživotním vzděláváním lékárníků. Všichni lékárníci v Lékárně Patro se navíc účastní specializačního vzdělávání nebo už jsou atestovaní lékárníci.
Protože dbáme na vysokou odbornou úroveň našich služeb, všichni pravidelně navštěvujeme přednášky a semináře s medicínskou
a farmaceutickou tématikou. Díky tomu v Lékárně Patro držíme
krok s nejnovějšími poznatky v rychle se vyvíjejícím odvětvím jako
je farmacie. Maminky i tatínky jistě potěší informace, že všichni už
máme své děti a tedy i praktické zkušenosti se zvládáním nejrůznějších dětských potíží.
Lékárníci v naší lékárně skutečně nejsou jen „prodavači v bílém“.
V dnešní uspěchané době, přesycené reklamou a snahou vydělat na lidském zdraví, je pro pacienty nesmírně složité vyznat se

v záplavě doplňků stravy, volně prodejných léčiv a často také řadě
svých vlastních léků na recept. Naopak lékárníci jsou na tuto oblast
skutečnými odborníky a rádi pomohou a poradí. V Lékárně Patro
jsme na vaší straně a jsme zde proto, abychom vám pomohli se ve
složitém světě léčiv správně orientovat.
Jiří Palička, Lékárna Patro


Volejte, pište, navštivte nás!
Ruská 44/99 (Mírové náměstí)
703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: +420 595 952 740
mobil: +420 731 504 272
e-mail: info@vas-lekarnik.cz
www.Vas-Lekarnik.cz

Lékárna u vás doma a bez čekání!
Už vás nebaví čekat v lékárně, abyste nakonec
zjistili, že to, co jste chtěli, nemají a musejí objednat? Jste maminka na mateřské a nejraději
byste měla lékárnu co nejblíže? Nebo si nejprve
chcete zjistit všechny informace a vybíráte v klidu doma u počítače? Právě pro vás
jsme připravili internetovou lékárnu Váš-Lékárník.CZ (www.vas-lekarnik.cz).
Více na straně B



Lidé lidem 2012

Pátý ročník již tradiční akce Lidé lidem se bude konat
ve čtvrtek 21. června od 9 do 17 hodin na Masarykově
náměstí v Ostravě. Představí se na ní organizace, které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity. Součástí programu budou kulturní vystoupení.
Návštěvníci se mohou těšit na nejrůznější taneční, hudební a divadelní představení, to vše v podání uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Připraveny
jsou soutěže pro děti, projektový den pro žáky ZŠ
a studenty SŠ, interaktivní rukodělné dílny, klauni,
ukázky práce canisterapeutických psů, laserová střelnice a mnoho dalších aktivit. Akci pořádá Magistrát
města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu
a volnočasových aktivit, ve spolupráci s občanským
sdružením Eko-info centrum Ostrava. Je spolufinancována z Individuálního projektu Moravskoslezského
kraje a Místní agendy 21 v souladu se stanovenými
společnými cíli a opatřeními 3. komunitního plánu
sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě
Ostravě na období 2011 – 2014. Záštitu převzal náměstek primátora Martin Štěpánek.
-krz-
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My, co tu žijem pospolu IV

V pátek 8. června doprovodí cimbálová muzika už čtvrté pokračování pásma My, co tu žijem pospolu, které se odehraje ve vítkovické knihovně v ulici Kutuzovově od 17 hodin. Už tradičním setkáním místních občanů, které se
uskuteční ve spolupráci s vítkovickým úřadem, bude provázet Eva Samselyová.
S sebou můžete vzít nejen dobrou náladu, ale třeba i drobné pohoštění… -red-
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Vděčnost hraje podstatně důležitou roli v tom, jak učinit z tohoto světa lepší místo pro život.

Slovo starosty
Možná řeknete, že je to klišé nebo otřepaná fráze, ale stejně to musím říci: Za vším
stojí člověk. Nebo v našem případě týmy
lidí, které se věnují jednotlivým oborům a
činnostem. A lidé, jejich nadšení, ochota
udělat něco pro druhé, nápady a invence
stojí například i za dětským dnem, který
proběhl před několika dny na hřišti školy
Ahol. Členové naší komise školství, kultury, tělovýchovy a sportu na něm společně
s dalšími spolupracovníky odvedli kus práce. A abyste mohli příjemně a netradičně
strávit čas také na naší pouti, na kterou vás
tímto samozřejmě srdečně zvu, museli pří-

pravě věnovat množství
času i nervů další naši
kolegové. Poděkovat
bych tímto chtěl především Milanu Drozdkovi,
jenž od samotného
počátku stojí v čele organizačního týmu. A
ještě dvě poděkování bych chtěl vyslovit.
V sobotu 23. června slavnostně otevřeme
Dům u šraněk. Právě tady se budou moci
naši občané i návštěvníci Vítkovic seznámit
s historií i současností nejen našeho obvodu, ale třeba také Dolní oblasti Vítkovic
a skupiny Vítkovice Machinery Group, s níž
je náš obvod historicky spojen. Tady se budou scházet naši senioři, své zázemí tu najdou i naše děti a mládež, rádi však přivítá-

Edward J. Harpman

me i hosty z jiných koutů republiky. A já děkuji především Karolovi Hercíkovi a Lence
Kocierzové, dvěma tahounům, kteří si zrod
našeho kulturního a informačního centra
vzali především na svá bedra. S Domem
u šraněk je spojeno i mé poslední poděkování. Až budou návštěvníci centra sledovat videoprojekci v jedné z místností, měli
by vědět, že televizi, na jejíž obrazovku
se dívají, věnoval pan Ivan Baier, jednatel
společnosti Sanace a stavby Apollo. Jde
o televizi, kterou pan Baier vyhrál na vítkovickém plese jako hlavní cenu. Už tehdy
řekl, že ji předává obvodu, ať ji využije pro
své občany. Myslím, že v Domě u šraněk
bude dar pana Baiera, za který mu děkuji,
využit nejlépe.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

A je to tady! Petropavlovská pouť
Úřad městského obvodu Vítkovice srdečně zve na Petropavlovskou pouť! Ta bude zahájena v sobotu 23. června v 11 hodin,
samotnému slavnostnímu začátku akce bude předcházet mše
v kostele svatého Pavla. Až do 17 hodin si lidé budou moci užívat
všech možných pouťových atrakcí i pestrého programu, v němž
vystoupí děti a studenti škol vítkovického obvodu, představí se
mažoretky, místní organizace Sokola i městská policie a hasiči,
jejichž doprovodný program je spojen se soutěžemi pro děti. Do-

konalou atmosféru pouti dokreslí také prodejní stánky rukodělných řemesel i stánky s občerstvením. Od 15 hodin bude moci
veřejnost navštívit a prohlédnout si Dům u šraněk, nové kulturní
a informační centrum Vítkovic, které bude otevřeno v ulici Jeremenkově 13. A to ještě pořád není vše! Romantický půvab italských písní i pravý jižní temperament, to vše slibuje hlavní host,
italský zpěvák Davide Mattioli. Prostě je na co se těšit!
-gl-

Provoz sběrného dvora končí, lidé z Vítkovic však
o prostor na odkládání odpadu nepřijdou
Provoz sběrného dvoru v našem městském obvodu bude na základě rozhodnutí
Magistrátu města Ostravy v souladu se
schválenou koncepcí činnosti sběrných
dvorů na území města Ostravy ukončen 30. června 2012. Občané Vítkovic
však o prostor na odkládání odpadů
nepřijdou! V prostorách bývalého sběrného dvora jim bude i nadále umožněno
odkládat biologicky rozložitelné odpady
z údržby zahrad, lidé s trvalým pobytem

Aby se nám tu lépe žilo

ve Vítkovicích zde mohou odložit také komunální odpad, nikoli stavební materiál.
Jeho likvidaci nadále provádí firma OZO
Ostrava. Technický dvůr, který však není
určen pro právnické osoby a firmy, je na
známé adrese Nerudova 49, otevřeno je
v pondělí od 12 do 16 hodin a ve středu
a pátek od 12 do 14 hodin.
Dagmar Sošková, referentka odboru komunálních služeb, dopravy a bytového, upozorňuje na to, že občané Vítkovic mohou

i nadále využívat služby ostatních sběrných
dvorů na území města. Nejblíže jsou přitom
sběrné dvory v Mariánských Horách (ulice Rybářská, areál firmy ORC group, otevřeno pondělí až pátek od 10 do 18 hodin
a v sobotu od 8 do 12 hodin), ve Staré Bělé
(ulice Blanická, areál Agro Stará Bělá, úterý
od 14 do 18 hodin, pátek od 12 do 18 hodin
a v sobotu od 8 do 14 hodin) a v Zábřehu
(U výtopny, areál Sekos Morava, pondělí až
neděle od 8 do 20 hodin).


Rekonstrukce Halasovy je v plném proudu

V pátek 25. května byla rekonstrukce školní budovy v Halasově
ulici zhruba v polovině. Původní vzhled budovy už stihla k lepšímu
proměnit nová okna, uvnitř objektu byly některé stěny vybourány,
jiné nově postaveny, jsou tu nové omítky. A hlavně je všude čilý
ruch, stavba žije naplno.
„Na komplexní rekonstrukci budovy, kterou děláme doslova od
základů po střechu, máme sto dvacet dnů,“ konstatuje vedoucí
stavby Zdeněk Čmiel z Teplotechny Ostrava. „Bourací práce jsou
hotovy, byla provedena výměna oken. Právě stavíme lešení, abychom mohli začít zateplovat. Nakonec nás čeká největší oříšek,
jímž bude celková rekonstrukce střechy.“
Stavbaři bojují doslova o každou minutu, aby 1. září mohl nový
školní rok začít ve zbrusu nových prostorách. Jenže… „Když jsme
na začátku stavby zrušili starý zabezpečovací systém, využili
toho zloději a vzali nám materiál v hodnotě zhruba sto tisíc korun.
Dokonce ze stěn vytrhali nově instalované kabely. Podle policie

to zřejmě byli mladiství,
zmizely totiž jen předměty,
které se daly lehce odnést,“
konstatuje Zdeněk Čmiel.
Místostarosta Leoš Adamík k tomu říká: „Mrzí mě,
že zatímco jedni se snaží, druzí jim házejí klacky
pod nohy. Bohužel, nejde
o jediný případ na území
obvodu… Ale těší mne,
že tato nepříjemná událost Halasova se už na svět dívá vyměněnými
okny.
stavbaře nezastavila a že
práce běží podle harmonogramu. Zatím to tedy vypadá, že napjatý
termín by mohl být dodržen, a že prvního, respektive třetího září
výuka v nových třídách skutečně začne.“
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Poděkování rodičům

�Slunce pěkně svítilo, když se rodiče ve čtvrtek 10. května schá-

zeli s hráběmi, krumpáči, košťaty a bruskou na zahradě Mateřské
školy Obránců míru. A tak tatínkové vykopávali pařezy starých keřů
a stromů, maminky po nich upravovaly terén, jiní obrušovali prolézačky a další je barevně natírali.
Po celé odpoledne panovala na zahradě příjemná atmosféra,
výborná nálada a výsledek byl brzo vidět. Společně jsme dali do
pořádku prolézačky, pohrabali zahradu od klestí a kaštanů a uklidili
v domečku na hračky. Po dobře vykonané práci si děti s rodiči pochutnali na grilovaných klobásách.
Děkujeme všem rodičům, kteří se brigády zúčastnili, a těšíme se
na další spolupráci.
Kolektiv MŠ Obránců míru

Dětská dopravní show Diplomanti

Neváhejte, neváhejte, na Autoburzu Ostrava nad Místeckou ulicí pospíchejte! V neděli
10. června zde totiž vypukne Dětská dopravní
show s klauny z Knoflíkova světa! Dopoledne plné písniček, her a soutěží vypukne už
v 9 hodin, takže si nachystejte budíky!
V areálu autoburzy se děje něco zajímavého každou chvíli. Například 27. května tady
proběhla talk show s ostravským automobilovým závodníkem Petrem Válkem, který
slaví úspěchy nejen na středoevropských
okruzích, ale hlavně ve Spojených arabských
emirátech.
-gl-

V květnu nabídla Ahol gallery ve
střední odborné škole na náměstí
Jiřího z Poděbrad veřejnosti výstavu
Diplomanti. Vystaveny byly závěrečné práce studentů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě. Kromě velkých
ploch kreseb a maleb a skulptur
a fotografií byla v nádherném prostoru
instalována i komornější dílka grafiky
i sbírka „broučků“, přesněji škůdců a neškůdců, autorky Markéty Hlavničkové.
Neobvyklí tvorečkové navozují atmosféru přímo sběratelskou. Tu je
Kyklopovec blikavý, zde Bystrovid
stydlín, tam Šroubatec savý… Až po
chvíli si uvědomíte, že vůbec nejde
o biologický materiál, ale o citlivý výběr miniartefaktů, věcí kolem nás –
elektrosoučástek, knoflíků, sponek apod., které barvou, povrchem i tvarem tuto část
bzučící přírody představují. I když jde o exponáty rozměrem malé, svým nápadem
a provedením jsou opravdu velké. Bravo.
Foto a text: akademický malíř Karol Hercík



Vzhůru na dětské dopravní hřiště!

Městská policie zve děti a širokou veřejnost na akci, která se bude konat 16. června
v době od 10.00 do 16.30 hodin na dětském dopravním hřišti v ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze.
Strážníci úseku prevence připravují pro děti zajímavý program, jehož součástí bude také
procvičování znalostí ze zdravovědy, dopravních znalostí a jízdních dovedností. Program je
vhodný pro děti ve věku od 3 do 15 let. Pro soutěžící jsou připraveny drobné dárky. V souladu s provozním řádem dopravního hřiště musí být děti ve věku 3 až 6 let v doprovodu
osoby starší 18 let.
Dětem, které nemají vlastní kolo
či jiný „dopravní
prostředek“, zapůjčíme zdarma kola, koloběžky nebo
odrážedla. Zapůjčujeme i bezpečnostní přilby. V případě nepříznivého
počasí se akce
nekoná, náhradní
termín bude sdělen
dodatečně.
Vladimíra
Zychová,
Městská policie
Ostrava
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AUTOOPRAVÁŘ
JUNIOR 2012
V dubnu se ve Střední škole technické
a dopravní v Ostravě-Vítkovicích uskutečnily odborné soutěže Automechanik junior
2012 a Autotronik junior 2012, které proběhly v rámci soutěže Autoopravář Junior
2012 pod záštitou náměstkyně hejtmana
pro školství, mládež, tělovýchovu a sport
Moravskoslezského kraje Věry Palkové
a náměstka primátora pro dopravu města
Ostravy Aleše Boháče. Vyhlašovatelem
soutěže Autoopravář Junior 2012 je
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci se
Svazem prodejců a opravářů motorových
vozidel České republiky. Celostátní odborné soutěže se zúčastnili podle postupového klíče nejlepší žáci z jednotlivých
krajů. Soutěže se zúčastnilo 27 žáků
3. ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel a 12 žáků 4. ročníku oboru Autotronik. Celkem soutěžilo 39 žáků
z 26 středních škol ČR. Žáci pořádající
školy se podle pravidel soutěže soutěže
nezúčastňují.
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Dolní oblast Vítkovic

Čtyři vysokopecní zastavení

Zastavení první
Zastavení tak trochu historické. Když se
v devadesátých letech jako čerstvá redaktorka vítkovického firemního tisku poprvé
dostanu na vysokou pec číslo jedna, zcela
mě okouzlí nádherný výhled, který nabízí.
A píšu sloupek o tom, jak skvělá rozhledna by to byla a jak by z ní mohli návštěvníci Ostravy pozorovat okolí. Tehdejší pan
ředitel provozu si mne zve na kobereček
a zvýšeným hlasem mi vysvětluje, jaké že
to hlouposti píšu o prosperující jednotce
s úžasnými hospodářskými výsledky.

vedením mediální kampaně k uzavření
vysokých pecí. Ve vysokopecním provozu
jsem hodně často a do paměti si ukládám
neopakovatelnou atmosféru železné katedrály, žár a jas tekoucího železa i muže
ve stříbřitě lesklých ochranných oděvech.
Lidé z provozu, s nimiž mluvím, s uzavřením pecí nesouhlasí, sami dobře vědí, jaký
je o kvalitní vítkovické železo zájem, práce
na pecích je pro mnohé z nich smyslem
života. Jenže jsou rozhodnutí, kterým se
musí podvolit i velká a prosperující firma…
Vysoké pece končí a jejich další osud je tak
trochu ve hvězdách.

Zastavení druhé
Píše se rok 1998 a já jsem pověřena

Mezinárodní festival Janáčkův máj odstartoval 17. května v nové multifunkční aule Gong
v Dolní oblasti Vítkovic.

Zastavení třetí
Je úterý 20. března 2012, 6.14 hodin. Právě v tuto chvíli, v okamžiku,
kdy jaro převzalo svou vládu nejen nad
Moravskoslezským krajem, je slavnostně otevřena první vysoká pec. Odlévací
plošina v tu chvíli vypadá, jako by ji muži
ve stříbřitě lesklých ochranných oděvech
opustili před malou chvílí… Jenže vše je
jinak a nahoru vystupují první návštěvníci,
aby spatřili časně ranní Ostravu a Beskydy
v dáli. Užívám si příjemný pocit i fakt, že se
sem po čtrnácti letech opět vrací život. Ne,
proud rozžhaveného železa už tu nepoteče, ale život tady bude tryskat proudem
opravdu mocným. Mám radost a chce se
mi o tom všem napsat. Je 20. března, 7.48
hodin. Je jaro.

Světová premiéra Nohavicova koncertu v plynojemu.

Zastavení čtvrté
Štěstí při mně stojí a já jsem mezi 25 autory, jejichž návrh se dostal do finále soutěže
o název plynojemu. Vzhledem k tomu, že
návrhů prý bylo kolem tisícovky, je to jako
vyhrát ve sportce. A výhra stojí za to. Dva
volňásky na Nohavicův koncert s Janáčkovou filharmonií, jímž je plynojem slavnostně
otevřen. Zážitek jako hrom. Nádherný koncert v úžasném prostředí, jehož atmosféra
je umocněna ve chvíli, kdy se za filharmoniky otevře opona a nabídne pohled na
vysokopecní agregáty a na ulici Místeckou
osvětlenou reflektory vozů. Plynojem dostává název Gong. Tak ať hezky zní!
Lenka Gulašiová
Snímky jsou převzaty
z www.dolnioblastvitkovice.cz

Colours of Ostrava a Festival v ulicích
Už se to blíží, Ostrava se barevně rozzáří
ve dnech 12. až 15. července. Návštěvníci
festivalu Colours of Ostrava tentokrát blíže
poznají i náš obvod, koncerty se totiž budou odehrávat v Dolní oblasti Vítkovic! Kdo
ještě nemá vstupenky, ať neváhá!
Vstup zdarma je avizován na Festival
v ulicích, který proběhne jako doprovodný
program Colours of Ostrava ve dnech 13.
a 14. července. Ani ten si nenechte ujít,
protože těšit se můžete například na koncert Tomáše Kluse, na Divadlo Mimotaurus
s pohádkami, taneční vystoupení studentů
JKO, workshopy, biketrialovou exhibici metan Trials Show, bubenický průvod
a spoustu dalších skvělých věcí!
-gl-

Bobby McFerrin

Alanis Morissette

Honzo, vylez na pec

K nám do Vítkovic zve leporelo

Jaký program nabídnout příbuzným, kteří nás po letech přijeli navštívit,
kam pozvat obchodní partnery, abychom čas netrávili jen pracovními jednáními a výpravami do Stodolní? Ukažte jim Dolní oblast Vítkovic, kde se prohlídka národní kulturní památky rozrostla také o výstup skipovým výtahem
na vysokou pec č. 1.
Návštěvu můžete „spáchat“, kromě pondělí, každý den v časech 10, 12,
14 a 16 hodin a prohlédnout si můžete prostředí Dolu Hlubina, cesta povede ke koksovně a k vysoké peci č. 1. Prohlídka začíná u recepce areálu Dolu Hlubina v Místecké ulici. Prohlídky si můžete zarezervovat na čísle
724 955 121 nebo prostřednictvím e-mailu nkp@vitkovice.cz.
-red-

Při procházce Dolní oblastí může člověk vyhladovět,
také ho někde u vysoké pece může přepadnout žízeň.
Proto Úřad městského obvodu Vítkovice nechal zpracovat informační leporelo, které informuje nejen návštěvníky
národní kulturní památky, ale také všechny, kdo chtějí Vítkovice blíže poznat, o možnostech občerstvení. Ve skládačce se představí většina vítkovických restaurací, jejichž
polohu návštěvník nalezne i na malé informativní mapce.
Vítkovice totiž mají co nabídnout!
-red-
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Se sportem bychom měli začít
v dětství a nikdy neskončit…

Rada a starosta městského obvodu Vítkovice ocenili čestným
uznáním za dlouholetou spolupráci v oblasti sportu a za přínos
pro městský obvod Vítkovice pana Oldřicha Zvolánka, výkonného ředitele Sdružení sportovních klubů Vítkovice a místopředsedu
Českého atletického svazu. Ten do SSK Vítkovice (sdružení, které
je nástupnickou organizací TJ Vítkovice a Sokola, vzniklo v roce
1990) nastoupil již v roce 1982 jako provozní správce budov. Postupně se stal organizačním pracovníkem, vzal si pod svá křídla
i marketingový chod organizace a v devadesátých letech se pak
stal tajemníkem SSK. V roce 1994, po odchodu tehdejšího předsedy do FC Vítkovice, nastoupil na jeho místo. Od té doby zajišťuje
chod této obrovské organizace, která nyní sdružuje 2513 sportovců
v celkem jedenácti sportovních odvětvích - basketbalu, cyklistice,
boxu, powerliftingu, horolezectví, moderní gymnastice, národní házené, UZPS neslyšící (více sportů), turistice, ČASPV (Česká asociace Sport pro všechny) a atletice. Ta je největší a sdružuje zhruba
600 členů.
Ke stěžejním úkolům pana Zvolánka patří organizace závodů
a sportovních utkání především po smluvní stránce, dále jednání
se sportovními svazy v České republice i na mezinárodní úrovni,

Knihovna pro vás
● V Galerii MaM můžete až
do úterý 12. června vidět výstavu „… výběr z hroznů“
Jiřího Hiršla.
● Pokud vás zajímá český
komiks, pak navštivte výstavu komiksového malíře Dalibora Krcha „Cesta k ilustraci aneb Proč je dobré číst komiksy“,
která začíná ve středu 13. června.
Akce pro děti
● V pátek 1. června byly pro děti připraveny soutěže, kvízy, hádanky, zkrátka Den
plný her.
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zajišťování potřeb klubů a jednotlivých oddílů a především zajištění
chodu organizace po finanční stránce. „Za to bych chtěl poděkovat především vedení městského obvodu Vítkovice, vedení města
Ostravy, hejtmanství a dalším partnerům. Ti všichni nás již dlouhodobě podporují a bez jejich pomoci by naše organizace měla
opravdu problém v této době přežít,“ konstatuje pan Zvolánek, který dodává, že vzhledem k tomu, že organizace sídlí v prostorách
vítkovického stadionu a mnoho klubů má sídlo ve Vítkovicích, nejužší spolupráci má SSK právě s obcí Vítkovice. „Důkazem je například vybudování umělého povrchu v Lidické ulici v areálu národní
házené, který se společnými silami podařilo zprovoznit v loňském
roce. Spolupracujeme ale i při organizaci plesu obce, v rámci něhož se vyhlašují sportovci roku, a zapojujeme se i do akcí obce pro
občany,“ pokračuje pan Zvolánek.
A co se SSK Vítkovice pod vedením pana Zvolánka v posledních
letech povedlo a co naopak méně? „Největších úspěchů jsme dosáhli zcela určitě při pořádání mezinárodních akcí, jako je mistrovství světa mládeže v atletice, mistrovství Evropy do 23 let v atletice
nebo Zlatá tretra. Za organizaci jsme byli oceněni nejvyššími orgány mezinárodní atletiky. Dokonce nás pozvala Evropská atletická
asociace na seminář, kde jsme přednášeli naše zkušenosti a návrhy na zlepšení pořadatelství dalších evropských akcí. Seminář se
konal ve švýcarském Lausanne. A kandidujeme na další akce, které bychom rádi uspořádali, ale výsledek se dozvíme až v listopadu
letošního roku. Také Zlatá tretra se neustále pohybuje mezi prvními deseti mítinky na světě a naší ambicí je dostat tuto akci v roce
2013 do Diamantové ligy. K tomu je nutná realizace rekonstrukce
stadionu tak, jak je naplánována. V atletice však pořádáme zhruba šedesát různých akcí ročně a většina z nich je velmi úspěšná.
Daří se nám i v ostatních sportovních odvětvích. Například moderní
gymnastika každoročně pořádá mezinárodní Velkou cenu města Ostravy, oddíl boxu spolupořádá extraligové zápasy a turnaje
a i další kluby jsou pořadateli soutěží na úrovni krajských a městských přeborů. Neslyšící například loni organizovali dokonce mistrovství ČR ve fotbale mužů. Pořádají ale i turnaje ve futsalu, volejbalu, badmintonu apod. Co se nám naopak daří méně, je získávání
většího počtu malých dětí do sportovních oddílů. Ten pokles začal
někdy v 90. letech a neustále trvá. Dříve jsme v přípravkách měli
i 400 dětí, teď se pohybujeme kolem stovky. Důvodem je jednak
větší konkurence sportů, ale hlavně nezájem dětí a rodičů o sport.
Aktivitou našich mladých trenérů získáváme další mladé adepty
a zájem dětí i rodičů vzrůstá. Prvenství získávají počítačové hry
a televize. Rodiče nemají čas vozit děti do kroužků a tak dále.
Věříme, že se to zlepší a že i rodiče si uvědomí, jak je pro dítě
zdravý pohyb důležitý.“
Lenka Hatlapatková



Červen v knihovně
PROJEKT SUPERČTENÁŘ
● Do luštění zábavného kvízu Pes má
čtyři rohy?! na téma Stopy zvířat se děti
mohou zapojit do 30. června.
● Děti, které máte doma zvířátko a chcete
se s ostatními podělit o své zážitky, přijďte s ním ve čtvrtek 14. června v 15 hodin
do knihovny na setkání s Mým domácím
mazlíčkem.
● Vítězové soutěže SUPERČTENÁŘ pojedou ve středu 20. června do zoo. Sraz
účastníků je ve 14.30 hodin před knihovnou.

Upozornění na prázdninovou
změnu půjčovní doby!
Pokud se chystáte o prázdninách do
knihovny, nezapomeňte, prosím, na
zkrácenou půjčovní dobu:
Po, Čt 8 až 17 hodin
Út, Pá 8 až 15 hodin
St zavřeno
Srdečně zve a na setkání s vámi se těší
Eva Chudejová a kolektiv knihovny
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Nejlepší sportovci

Vítkovic v roce 2011

Oceněná vítkovická atletka se intenzivně
připravuje na olympijské hry

Zatím největším úspěchem pětadvacetileté atletky Denisy Rosolové, která je mezi
desítkou oceněných vítkovických sportovců, je titul mistryně Evropy za rok 2011
v běhu na 400 metrů v dospělé kategorii.
Před čtyřmi lety se jí na halovém mistrovství
Evropy podařilo vybojovat také krásné třetí
místo ve skoku dalekém. Ten byl i její hlavní
disciplínou v mládežnické kategorii, v rámci
níž sbírala medaile na každém mistrovství
Evropy i světa. „K atletice mě asi ve dvanácti
letech přivedla maminka, která nechtěla, ať
se venku jen tak poflakuji, a to i přesto, že
v naší rodině nikdo nikdy atletiku nedělal.
Začínala jsem v TJ Orlová a ve 14 letech
jsem přestoupila do Ostravy. Tam jsem
také o rok později nastoupila na Sportovní
gymnázium Dany a Emila Zátopkových,“
vzpomíná na své začátky Denisa, která
v Ostravě strávila zhruba 10 let pod vedením Aleše Dudy, jenž jí dal výborné základy pro její nynější disciplínu. V roce 2010
se pak Denisa odstěhovala do Prahy a od
jara loňského roku je členkou USK Praha.
„Trénuji každý den a v rámci soustředění i

dvakrát denně. Je to docela vyčerpávající,
když do toho člověk dá opravdu vše, což
dávám. Po příchodu domů tak klidně i dvě
hodiny jen tak sedím, odpočívám a nabírám
síly. S odstupem času si říkám, že jsem
atletice obětovala nejen kus života, ale
i vzdělání. Proto teď chodím na Angloněmeckou obchodní akademii, abych dohnala to, co jsem vlastní vinou nezvládla.“
Nejdůležitější okamžik sportovní kariéry
však na tuto úspěšnou atletku teprve čeká.
Blíží se olympijské hry a Denisa je odhodlaná dostat se nejen do finále, ale ráda by
si z tohoto největšího atletického mítinku
odvezla i nějakou medaili. „To je asi sen
každého sportovce a já nejsem výjimkou.
Atletika je pro mě práce i koníček zároveň
a mým hlavním cílem je být v tom, co dělám, úspěšná,“ pokračuje rodačka z Orlové,
která si život bez atletiky zatím nedokáže
představit. „Jednou bych ráda měla rodinu
a zajímavou práci, ale atletiku budu milovat celý život. O tom, že bych v budoucnu
dělala profesionálně jiný sport, dnes vůbec
neuvažuji, a to i přesto, že jsem relativně

všestranný sportovec a zvládám vše od
kolečkových bruslí až po lyžování. A jak se
odreaguje od práce profesionální sportovec? „Lenošením. Klidně bych prolenošila
celý den, ale to se mi už dlouho nestalo.
Bydlíme s přítelem v rodinném domě, kde
je neustále co dělat, a navíc máme dva pejsky, kteří vyžadují pravidelné procházky.
Ráda také čtu nebo se koukám na filmy,
prostě běžné koníčky. Největším relaxem
je pro mě čas strávený s přítelem a rodinou.“



Když dětem chybí maminčina náruč…
Když je dítě smutné, neví si rady nebo ho cokoli bolí, lékem na vše je maminčina náruč. Ne každé dítko však má možnost se schoulit do klína své
mámy, která mu se vším pomůže. Ve Vítkovicích
však existuje Náruč, která pomůže všem dětem, které ji potřebují. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc – Náruč, funguje pod Diakonií Českobratrské
církve evangelické (ČCE) v Ostravě již od roku 2006.
Naleznete ho v krásné vilce s rozlehlou zahradou
v ulici Syllabově 20. Lenky Gurecké, vedoucí tohoto střediska, jsme se zeptali, komu jsou jejich
služby určeny a jak se sem dítě v nouzi může
dostat?
„Naším posláním je pomáhat, pečovat, podporovat
a chránit nezletilé děti ve věku od 3 do 18 let, které se
z jakéhokoli důvodu dostaly do akutní osobní nebo rodinné nouze. Jde hlavně o zanedbávané, týrané a zneužívané děti,
které trpí přechodnou či dlouhodobou ztrátou bezpečného rodinného prostředí. Žijí v sociálně patologické, dysfunkční či nefunkční
rodině bez dostatečného finančního a materiálního zázemí, což se
odráží v jejich chování a prožívání, v životním stylu, hygienických
návycích i školním prospěchu. Dětem jsme schopni okamžitě zabezpečit ubytování v bezpečném a příjemném prostředí, stravování
a ošacení. Zajišťujeme i zdravotní péči prostřednictvím zdravotnických zařízení, pomáháme dětem při přípravě na školní vyučování
a snažíme se je zapojovat do zájmových a volnočasových aktivit.
Chceme dětem vytvořit co nejpříznivější podmínky, aby mohly žít
běžným životem a mohly si prožít alespoň část z toho, oč přišly.“
Jak se k vám dítě dostane?
„Buď na základě rozhodnutí soudu, žádosti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo zákonného zástupce, může však
o pobyt zažádat i samo. Ročně poskytujeme podporu a pomoc při
překlenutí tíživé životní situace zhruba 50 až 60 dětem. Jedním

z našich hlavních cílů je minimalizovat stresové situace, které mohou nastat v případě, je-li dítě umístěno
v dětském domově, nebo absolvuje-li některou z forem náhradní rodinné péče, nebo ústavní výchovy.
U nás poskytujeme dětem pomoc třeba i jen na jednu
noc v případě, že policisty je nalezeno dítě bezprizorně pobývající na ulici, nebo jsou-li jeho rodiče pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Ale máme
zde i děti, které jsou u nás i několik měsíců a jejich
rodiče se snaží rodinnou krizi zvládnout. Pobyt u nás
je prostě přechodnou náručí pro děti, které ji zrovna
potřebují, a je jedno, jestli se přijdou schoulit na jeden
den nebo měsíc, pomůžeme jim vždy.“
Musí rodiče za pobyt dětí u vás platit? Z čeho
je vaše zařízení financováno?
„Jsme financováni formou státního příspěvku na
dítě z ministerstva práce a sociálních věcí a rodiče mají povinnost
přispívat na úhradu pobytu svých dětí v našem zařízení, avšak tuto
svou povinnost plní asi jen 3 procenta rodičů. Tímto financováním
se pokryjí základní potřeby na provoz zařízení, materiál, energie,
mzdy našich zaměstnanců. Z tohoto příspěvku hradíme také přímé potřeby dětí, ošacení a stravu dětí, školní a hygienické potřeby
a podobně. Chceme-li dětem zpestřit a zpříjemnit pobyt v našem
zařízení například kulturními, sportovními či zájmovými aktivitami,
nebo obnovit či renovovat prostory a vybavení našeho zařízení,
jsme odkázání na sponzorské dary, nebo se snažíme získat tyto
finance prostřednictvím vypisovaných projektů a grantů. Jsme
vděčni a vážíme si proto jakéhokoliv sponzorského či finančního
daru, který nám pomůže zkvalitnit naši službu v péči o ,naše’
děti.“
Kontakt: 595 781 711, 739 068 263,
e-mail: gurecka.ostrava@diakonie.cz, č. ú.: 1644262369/0800.
Texty na straně: Lenka Hatlapatková
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�Všimněte si!
V pátek 25. května byl předán do užívání
rekonstruovaný bytový dům v Sirotčí ulici
74. O symbolické přestřižení pásky se postarali náměstek primátora města Ostravy
Martin Štěpánek, který má na starosti sociální problematiku, a starosta městského
obvodu Vítkovice Petr Dlabal, jenž akci komentoval slovy: „Památkově chráněná budova, postavená kolem roku 1915, prošla
kompletní rekonstrukcí a nyní nabízí bydlení ve 14 bytových jednotkách. Vesměs
se jedná o byty 2+1, jeden je tří- a jeden
čtyřpokojový na úrovni I. kategorie s regulovaným nájemným. Od začátku června
se sem začnou stěhovat první nájemníci.
Někteří zde bydleli před rekonstrukcí, ale

Sirotčí 74 byla předána do užívání

většina bude nových. Pocházejí ze sociálně slabších vrstev, nejde ale o lidi, kteří by
na svých dřívějších adresách byli dlužníky
nájemného.“
Celkové náklady stavby činily 19,8 mil.
korun včetně DPH. Dotace z prostředků

Tramvaj v. chodec

Strážci zákona informují
Setkání pěstounů psů
z třebovického útulku
V sobotu 23. června 2012 se od 9 hodin v areálu
útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích uskuteční v pořadí již XIV. setkání pěstounů psů z třebovického útulku.
Majitelé a pěstouni pejsků mají jako každoročně možnost předvést své dovednosti a šikovnost v soutěžních disciplínách o Útulkového krasavce, Třebovického šikulu,
Nejkrásnějšího juniora a Nejkrásnějšího veterána a vyhrát spoustu zajímavých a zejména
pro pejsky lákavých cen. Návštěvníci pak svými hlasy sami rozhodnou, který ze čtyřnohých účastníků získá Cenu diváků.
Všichni pěstouni a majitelé psů z třebovického útulku, kteří se chtějí tohoto setkání zúčastnit, se mohou přihlásit telefonicky na čísle 596 967 288 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese utulek@mpostrava.cz nebo také osobně v útulku pro nalezené psy
v Ostravě-Třebovicích v provozní době, což je od úterý do neděle v čase 10.00 – 17.00
hodin.
Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava

Úspěch vítkovických volnostylařů

V sobotu 26. května se v Dunajské
Stredě konal turnaj
o pohár Žitného
ostrova. S trenéry
Milanem Slončíkem
a Jiřím Bystroněm
sem odjelo sedm
vítkovických volnostylařů, šest z nich
se probojovalo na
stupně vítězů.

V popředí Standa
Hanák, zleva stojící
Max Bystroň, Samuel Bystroň, Michal
Smieško, Vojta Piskoř,
Yvette Dohnalová.
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EU a státního rozpočtu ČR (40 % ze způsobilých výdajů projektu) představují přibližně
4,72 mil. korun. Projekt Regenerace bytového domu Sirotčí 74 byl spolufinancován
z prostředků EU – Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
Foto: zdroj MMO

Aktiv BESIP, pra- Tělem tramvaj nezastavíš
covní skupina při
odboru
dopravy
Magistrátu města
Ostravy,
připravil
na polovinu roku
2012
preventivní Tramvaj má vždy
na přechodech
akci Tramvaj v. cho- přednost
pro chodce.
dec, která reaguje
na neklesající počty
dopravních nehod
mezi tramvajemi a
chodci na území Ostravy. Kampaň je připravena formou letáků, které vznikly také
za přispění Záchranného týmu Českého
červeného kříže Ostrava, Ostravských komunikací a Dopravního podniku Ostrava.
Kampaň je zaměřena především na starší lidi, u nichž stále doznívá špatná interpretace změny pravidla přednosti chodců
na přechodech pro chodce z roku 2001.
Neuvědomují si, že tramvaj má na přechodu pro chodce vždy přednost a že v případě
přecházení tramvajové tratě, pokud do 50
metrů není přechod pro chodce, nadchod
nebo podchod, musí chodec dát přednost
tramvaji. Samozřejmostí by mělo být i dodržování upozornění na výstražných tabulích
s nápisy „Vstup na tramvajové těleso zakázán“. Zákonem je také zakázáno překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce
potažmo tramvajové trati.
Letáky upozorňují na jednoduché a jasné pravidlo, že tramvaj má vždy přednost
na přechodu pro chodce. Samotné letáky
budou dále umístěny v prostorách úřadů
městských obvodů a zvláště v jimi zřízených domovech pro seniory. V elektronické
podobě budou letáky rozeslány i do školských zařízení.
-redTram has priority on zebra crossing.
Tramwaj ma zawsze pierwszeństwo
na przejściach dla pieszych.

Dopravní inspektorát
MŘ PČR Ostrava
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