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Prázdniny přímo vybízejí k tomu, aby se člověk jen tak toulal ulicemi a vnímal vše pěkné kolem sebe.

Užijte si prázdniny a dovolenou!

Milí čtenáři našeho zpravodaje, právě držíte
v rukou prázdninové dvojčíslo, v němž přinášíme spoustu informací a zajímavostí ze života ve
Vítkovicích. Doufáme, že každý najde na následujících šestnácti stranách něco, co jej osloví a zaujme. Všem přejeme nádherné dva měsíce plné
intenzivních a hlavně pozitivních zážitků i dokonalého odpočinku. Ať sluníčko pálí přesně tak, jak si

přejete, a dovolená se vydaří na sto deset procent!
V září se opět setkáme a my vám při vstupu do nového školního roku mimo jiné přineseme co nejobsáhlejší informace o tom, kterak budova Základní
školy Halasovy rekonstruována byla, a kterak do
zbrusu nových lavic úplně poprvé zasedli žáci, aby
se stali hlavními aktéry historického okamžiku.

Colours of Ostrava na dosah

Fajne Vitkovice

Doslova na dosah je světově proslulý festival
Colours of Ostrava. Na dosah je jednak nezadržitelně se blížící termín jeho konání ve dnech
12. až 15. července a na dosah tentokrát bude pro
vítkovické občany. Podstatná část této populární akce se totiž odehraje v Dolní oblasti Vítkovic.
Organizátoři festivalu se na naši redakci obrátili
s prosbou, abychom obyvatele Vítkovic jejich jménem poprosili o shovívavost a pochopení, protože
tak gigantická akce přece jen přinese do vítkovických ulic poněkud více vzruchu. A tak pěkně prosíme, přimhuřte na těch pár dnů oči a myslete na to,
jak takový věhlasný festival proslaví jméno Vítkovic
doslova po celém světě! Více na straně 4.

Úřad městského obvodu vydal leporelo, které
informuje o
možnostech
občerstvení
a relaxace ve Vítkovicích. Propagační materiál,
který bude k dispozici například v Domě u šraněk
nebo bude oslovovat návštěvníky Dolní oblasti Vítkovic, představuje nejen známé a oblíbené místní
restaurace a cukrárnu, ale také lezeckou stěnu
v sadu Jožky Jabůrkové. A dává jasně najevo, že
za příjemnými gastronomickými zážitky se turisté
ani starousedlíci nemusejí v žádném případě vypravovat jinam.
-gl-

Redakce

O Petropavlovské pouti
Sobota 23. června a spolu s ní i Petropavlovská
pouť a všechno to hemžení a mumraj už patří minulosti. My se k pouti i ke slavnostnímu otevření
Domu u šraněk vracíme na stranách 3 a 6. -gl-

Nepřehlédněte
Povinné očkování psů

Pozvánka na dětské dopravní hřiště

Chystáme volejbalový turnaj

Úřad městského obvodu Vítkovice
zve, stejně jako každý rok, k povinnému očkování psů proti vzteklině, které proběhne 19. září ve
Veterinární klinice Vítkovice (u vlakového nádraží) od 8 do 12 a od 13
do 16 hodin. Více informací přineseme v zářijovém vydání zpravodaje.

Ve dnech 2. a 29. srpna od 13.00 do 18.30 hod. si
mohou děti ve věku od tří do patnácti let na dětském
dopravním hřišti v ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze ověřit své znalosti ze zdravovědy a procvičit si
své jízdní dovednosti. Pro soutěžící jsou připraveny drobné dárky. V případě nepříznivého počasí se
akce nekonají.

Komise pro školství, kulturu, tělovýchovu a mládež při Radě městského obvodu
Vítkovice připravuje volejbalový turnaj,
který se bude konat 19. září na hřišti
národní házené v ulici Lidické. Vy, kteří
máte chuť si zahrát, oslovte Magdalénu
Hegnerovou, referentku odboru OVVaK,
tel. číslo 599 453 135.

Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava
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Senioři myslí na ty nejmenší
První červnový den se v Domově Sluníčko
nesl ve znamení Mezinárodního dne dětí.
Klienti domova pozvali na návštěvu děti
z Dětského centra Domeček. Příjemnou
a neformální atmosféru, doplněnou hudebním vystoupením a malým občerstvením,
umocnily originální dárečky, pestrobarevné
látkové balonky a zvířátka, zhotovené v šicím ateliéru domova. Děti na oplátku předaly seniorům papírová přáníčka. Radost tak
byla na obou stranách a podle vyjádření ředitelů obou organizací se vzájemná setkání
budou určitě opakovat.
Pavla Sýkorová, Domov Sluníčko

Příměstské tábory
Nevíte, jak o prázdninách smysluplně
vyplnit čas vašich dětí? Řešením mohou
být příměstské tábory. Ty, během nichž
si děti užijí sportu, her i relaxace, pořádá Ridera Sport se sídlem vedle areálu
Městského stadionu ve Vítkovicích, jsou
určeny dětem od 5 do 15 let. Součástí
programu je plavání, streetball, pétanque, ruské kuželky, cvičení a míčové hry
uvnitř i venku. Proběhne i turnaj ve stolním tenisu nebo badmintonu, vybíjené,
tenisu, minigolfu, chystá se i celodenní
výlet.

Akcent hledá nové tanečníky
Ve středu 12. září pořádá TJ Sokol Vítkovice, oddíl tanečního sportu TK Akcent, nábor nových členů. Zájemci ve věku od 4 do 15 let se
v tento den mohou dostavit od 15 do 18 hodin do klubu Akcent v Ostravě-Hrabůvce v ulici Hasičské. Taneční klub Akcent vybojoval již
několik titulů mistrů světa, Evropy i ČR, a to ve stylech show dance, disco dance a latinskoamerických tancích. Informace: 737 248 053.

Povídání o školách. A nejen o nich
Školní rok 2011/2012 je nenávratně za námi a my bilancujeme…
Co vše se Úřadu městského obvodu Vítkovice podařilo v oblasti
školství, jaké akce a projekty podpořil a jaké plány má na další školní rok? Na to jsme se zeptali místostarosty Jindřicha Prokopa.
„Jednoznačně největším úspěchem je to, že se nám podařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci školy v ulici Halasově, která
by měla již od září sloužit žákům se studijními předpoklady. Tyto
speciální třídy, které jsou součástí odloučeného pracoviště Základní školy Šalounova a sídlí nyní v pronajatých prostorách Střední odborné školy Ahol, byly poprvé otevřeny ve školním roce 2010/2011
a jejich obliba u rodičů i dětí stoupá. V této škole bude pouze devět
tříd, čímž bude zachován statut školy rodinného typu. Obrovským
přínosem těchto tříd je mimo jiné nízký počet dětí ve třídě, který
se pohybuje okolo 13 žáků a nepřesáhne hranici 20 žáků. Učitelka společně s asistentkou tak mají mnoho času se dětem věnovat
i individuálně. Úřad kromě jiného přispěl na moderní vybavení těchto tříd. V tuto chvíli vrcholí rekonstrukce nové školy a my věříme, že
nadaní žáci budou moci v září zasednout do svých lavic ve zcela
nových prostorách. V souvislosti s tímto projektem jsme také loni
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o prázdninách opravili budovu školy Erbenova 27, kam bylo z důvodu chystané rekonstrukce přemístěno zhruba 35 dětí z Halasovy.
Tuto budovu daroval obvodu Moravskoslezský kraj včetně movitého majetku. Obvod se zavázal, že převezme majetek ZŠ Halasova
i se žáky a personálem. Obě budovy, Erbenova i Halasova, jsou
nyní zařazeny pod ZŠ Šalounova. Celkové náklady na rekonstrukci
budovy Erbenova 27 dosáhly výše 797 tisíc korun. Vše financoval
městský obvod Vítkovice.
A podílíme se samozřejmě na mnoha akcích škol na území našeho
obvodu. Podpořili jsme například Den studentů, který se uskutečnil
v listopadu v areálu Střední školy technické a dopravní. Finančně
a organizačně jsme se podíleli také na florbalovém turnaji a studentské akademii, na které se studenti představili vlastním kulturním programem. Pomáháme školám při vyřazování studentů, při
organizování výstav a soutěží. V březnu jsme se významně podíleli
na prvním ročníku mezinárodní soutěže Den strojařů, který pořádala
Střední průmyslová škola Ostrava-Vítkovice. Nad akcí převzal záštitu pan starosta. Pravidelně se snažíme pomáhat i těm nejmenším
a přispíváme vítkovické Mateřské škole Prokopa Velikého na oslavy Dne dětí, Mikuláše a na několik dalších drobných kulturních akcí.
Podporujeme také zdejší logopedickou třídu. Důležitým milníkem
pro nás bylo slavnostní otevření soukromé školy PORG Ostrava,
jejíž školní rok v září 2011 zahájil samotný prezident Václav Klaus.
Po školách PORG Libeň a Nový PORG v Praze je to první škola
tohoto typu mimo hlavní město a my jsme rádi, že se usídlila právě
v našem obvodu. V červnu jsme slavili s Prima školou 20 let jejího
trvání velkým Prima koncertem. A v příštím roce nás čeká oslava 80.
narozenin Střední zdravotnické školy ve Vítkovicích. A takto bych
mohl pokračovat, protože akcí, na kterých jsme se podíleli v průběhu uplynulého školního roku a na nichž se v budoucnu podílet
budeme, je opravdu mnoho. V závěru bych však chtěl vyzvednout
spolupráci úřadu s místními školami, které připravily bohatý kulturně-sportovní program Petropavlovské pouti. Děti, žáci a studenti
zde předvedli své umění nejen ve zpěvu, tanci a sportu, ale ukázali
i to, co se naučili právě ve své škole, ve svém oboru. Myslím, že
třetí ročník Petropavlovské pouti se i díky této spolupráci vydařil na
jedničku. Přeji proto školám mnoho dalších krásných akcí a spoustu spokojených studentů i rodičů a děkuji jim za skvělou spolupráci
v uplynulém školním roce.“
-hal-
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Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
všichni společně stojíme na začátku prázdnin, které většině z nás přinášejí také kýžený odpočinek v podobě dovolených.
Přeji nám všem, ať toto období prožijeme
smysluplně a ať si z letošního léta odnášíme jen veselé a příjemné vzpomínky.
Věřím, že právě takové vzpomínky máte
i na Petropavlovskou pouť, která 23. června
rozezněla Mírové náměstí hudbou a smíchem a nabídla pořádný díl zábavy míst-

Půjdete-li kolem, zastavte se.

Dům u šraněk

Jako byste šli k přátelům, kteří se těší
na vaši návštěvu. Takový pocit máte už
ve chvíli, kdy po schodišti stoupáte do
patra k novému vítkovickému historicko-informačnímu centru. Zde vám své služby
nabídne informační středisko, navštívit můžete starobylou světničku i obrazovou galerii, tvůrci nezapomněli ani na Dolní oblast
Vítkovic, která k tomuto městskému obvodu neodmyslitelně patří.
„Vítkovice byly a jsou jedinečné a skvostné, rostou do krásy. Všichni, jež tu provázím, jsou fascinováni nejen nádhernými
budovami z režného zdiva, ale oceňují také
čistotu, opravené cesty a chodníky i rekonstruované budovy,“ říká kronikářka Lenka
Kocierzová, která je spolutvůrcem tohoto
výjimečného místa. „Tady nabízíme trochu
nostalgie, připomínáme příběhy lidí, kteří
zde žili před námi, a chceme také posílit

Půvabné zákoutí.

Jan Werich

ním i „přespolním“. Sobota
23. června 2012 však nebyla jen dnem, kdy do
Vítkovic zavítala pouť, ale
také termínem, který se výrazným písmem zapíše do
vítkovické kroniky.
Toto datum bude už navždy spojeno s premiérou
historicko-informačního
centra v Domě u šraněk,
které jsme otevřeli u příležitosti 110. výročí vzniku
vítkovické radnice. Zvu
proto všechny návštěvníky
Vítkovic, naše seniory, mládež, prostě všechny, kteří
Starosta Petr Dlabal slavnostně otevřel Dům u šraněk symbolickým
chtějí poznat Vítkovice, aby přestřižením pásky.
toto místo navštívili a aby je
využili ke svému prospěchu
remenkově ulici číslo 13 navštívili. Věřte, že
a poznání vítkovické historie i současnosti.
prázdniny i expozice, kterou v této budově
A opět děkuji hlavním realizátorům, naleznete, za takovou návštěvu stojí! A já
Karolu Hercíkovi a Lence Kocierzové, bez Domu u šraněk přeji, aby centrum, které
nichž by toto příjemné prostředí nemohlo v něm vzniklo, mělo své opodstatnění, aby
vzniknout, za jejich nadšení pro věc a dota- bylo co nejvíce využíváno a aby je občané
žení celého projektu do velmi zdařilého cíle. vnímali co nejpozitivněji!
Jsou prázdniny, období, kdy si jistě můžete
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice
najít čas na to, abyste Dům u šraněk v Je-



Spoluautorka projektu Lenka Kocierzová v družném rozhovoru.

vítkovický patriotismus v dětech, jež snad
i díky tomuto centru naučíme vážit si vzpomínek babiček a dědečků. A samozřejmě
budeme vděčni za nové příběhy i zajímavé
materiály a předměty, jimiž osvětlíme další
část mozaiky vítkovické minulosti.“
Karol Hercík, spoluautor projektu, oceňuje to, že se během přípravy mohl ve vzpomínkách vrátit do svých dětských a mladých let. Na otázku, které části expozice
si cení nejvíc, odpovídá: „Určitě kachle ze
synagogy, kterou se nám v roce 1999 podařilo získat při odkrytí části plochy hřiště
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Je to taková
vítkovická Věstonická venuše, symbol minulosti Vítkovic. Časem vznikly čtyři repliky tohoto cenného artefaktu. Jednu z nich
jsme předali prezidentu Václavu Klausovi

při slavnostním otevření školy PORG
Ostrava, druhou dostali potomci lidí, kteří
kdysi ve vítkovické židovské obci žili. Další
dvě čekají na jiný významný okamžik.“
Ať tak či onak, jedno je jisté. Oběma
autorům se podařilo expozici vdechnout
duši, uvést ji do života ve velmi půvabné
podobě. Místostarosta Leoš Adamík to přímo při slavnostním otevření Domu u šraněk komentoval slovy: „Pan Hercík a paní
Kocierzová nejsou jen duchovními rodiči,
ale především realizátory tohoto centra,
které vzniklo v rámci projektu Propagace
Vítkovic. Za jejich nápad i za iniciativu,
s jakou k jeho realizaci přistoupili, jim děkujeme.“
Lenka Gulašiová

Nad expozicí se zamýšlí její spolutvůrce Karol
Hercík.
Foto na straně: Lenka Kocierzová, Karol Hercík,
Lenka Gulašiová
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Navštivte vnitřní boulderingovou stěnu
a také venkovní lezeckou věž v sadu Jožky
Jabůrkové, kterou provozuje občanské sdružení Blok centrum! Venkovní věž je přístupna
zcela ZDARMA. V rámci programu Blok pro
všechny mohou ale i vnitřní boulderingovou
stěnu zdarma využívat všechny děti, a to
každý pátek od 15 do zhruba 17 hod. Také
dětské organizace, instituce a různá centra
si mohou objednat bezplatnou návštěvu.
„Je to opravdu tak. Díky programu Blok
pro všechny – lezením proti kriminalitě,
který finančně podporuje Magistrát města
Ostravy, nabízíme bezplatné lezení na vnitřní boulderingové stěně základním i středním školám, dětským domovům, nízkoprahovým centrům, výchovným ústavům, internátům a jiným organizacím. Některé školy
k nám chodí dokonce místo hodin tělocviku.
Pro vítkovické děti, ale i pro všechny děti

Nechte své děti lézt
ze širokého okolí, které chtějí sportovat
a rodiče na to třeba nemají peníze, pak
každý pátek od 15 hodin pořádáme výukové hodiny zdarma,“ popisuje volně přístupný program lezeckého centra Alexandra
Gendová z občanského sdružení Blok centrum. „Některé děti zde chodí pravidelně
a nás jejich zájem moc těší. Dokonce jsme
se rozhodli ty šikovné podpořit a zdarma
jsme jim nabídli lekce v lezeckém dětském
oddílu. Jsou to velmi šikovné děti ze sociálně slabších rodin a my bychom byli rádi,
aby svůj talent dál rozvíjely. A je vidět, že
je to taky těší, chodí na tréninky pravidelně
a učí se.“ Lezecký dětský oddíl je další z aktivit centra, účast v něm je placená. Děti
ročně absolvují zhruba 34 lezeckých tréninků pod vedením zkušených instruktorů,
v ceně mají zapůjčení lezeckého vybavení
i pití a půlroční platba je 1150 korun (pro
děti od 6 do 8 let) a 1350 korun pro starší
děti. „Pro děti od 8 do 16 let pořádáme také
dvakrát ročně soutěž s názvem Vítkovický
pavouk. Zúčastnit se může opravdu každý,
dokonce i úplný začátečník. Děti si vzájemně předávají zkušenosti a na soutěž se moc
těší. Na jaře přišlo téměř 50 dětí! Druhé letošní kolo proběhne počátkem září. Tak sledujte náš web a určitě přijďte,“ zve všechny
děti paní Gendová.
Součástí lezeckého centra je i venkovní
věž, která je volně přístupná všem příchozím. „Na její provoz a údržbu nám přispívá
obec Vítkovice, díky tomu je věž opravdu
téměř celoročně v provozu. Každou první

středu v měsíci navíc pořádáme instruktážní hodiny pro všechny zájemce zcela zdarma, včetně zapůjčení lezeckého vybavení.“
Pokud přijdete na venkovní věž, můžete si
uschovat věci v šatně v areálu Tendon bloku a samozřejmostí je použití sociálního zařízení... Neváhejte a přijďte příjemně strávit
volný čas, dopolední neomezené vstupné
na vnitřní stěnu je jen 45 korun, odpolední
60 korun, děti do 8 let zdarma, do 18 let za
40 korun!
Letní provozní doba vnitřní
boulderingové stěny:
• Po
14 - 22 hod.
• Út
10 - 22 hod.
• St
14 - 22 hod.
• Čt
10 - 22 hod.
• Pá
14 - 22 hod.
• So + Ne 12 - 20 hod.
(podle počasí - sledujte web)
V zimě, tj. od října do dubna, je otevřeno denně od 10 do 22 hod., o víkendech
od 12 do 20 hod.
Kontakt: Alexandra Gendová
info@blokcentrum.cz
mobil: +420 724 912 608
www.blokcentrum.cz
Pozor! První středu v srpnu (a také každou další první středu v měsíci) proběhne
instruktážní hodina, která je zcela zdarma pro všechny příchozí, a to včetně zapůjčení lezeckého vybavení!

Festival Colours of Ostrava 2012 poprvé ve Vítkovicích
Festival Colours of Ostrava při svém jedenáctém ročníku vykročil nejen do druhého desetiletí existence, ale především
do nového místa konání. Tradiční areál
Slezskoostravského hradu a Černé louky
nahradilo unikátní prostředí Dolní oblasti Vítkovic, přilehlých venkovních ploch
a Dolu Hlubina. „Jsme hrdi, že Colours of
Ostrava se stanou součástí obrovské přeměny těchto staveb a území v kulturně-společenské centrum,“ říká ředitelka festivalu
Zlata Holušová. Na území Vítkovic se tak
od 12. do 15. července stěhuje čtyřdenní
akce, která si získala prestiž nejen v České
republice, ale i za hranicemi, a které se letos do Ostravy povede přivézt taková jména světové hudby, jako Alanis Morissette,
Bobby McFerrin, ZAZ, Janelle Monáe,
Animal Collective, The Flaming Lips,
Antony and the Johnsons s Janáčkovou filharmonií Ostrava nebo Rufus Wainwright.
„Zveme všechny obyvatele Vítkovic, aby se
na Colours přišli podívat a stali se součástí této hudební oslavy. Zároveň je prosíme
o pochopení, protože festival bezprostředně před, během a po akci samozřejmě při-
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nese zvýšený pohyb jak návštěvníků, tak
i dopravy,“ uvádí Zlata Holušová. Veškerá
organizace festivalu bude probíhat tak, aby
život vás místních zasáhla co nejméně – od
posílené MHD přes posílenou přítomnost
policejních složek, řízení dopravy na místě,
přítomnost bezpečnostní služby festivalu
až po zvukovou aparaturu, která je nastavena tak, aby zvuk co nejméně překračoval
hranice areálu festivalu. Součástí festivalového areálu je i stanové městečko, které je
plně hygienicky vybavené na pobyt velkého počtu návštěvníků. Organizace festivalu
probíhá v souladu se všemi předpisy a je
pod dohledem příslušných státních či městských institucí. Jakékoliv dotazy, připomínky přivítáme na informace@colours.cz, rádi
se pokusíme vše vyřešit. Celkově festival
nabídne během čtyř dní na 12 scénách
přes 150 kapel z celého světa i od nás,
DJs, filmů, diskusí, workshopů, performancí
či divadel. Více informací získáte na www.
colours.cz
nebo
http://www.facebook.
com/colours.of.ostrava. „Rádi vás letos na
Colours uvidíme!“ uzavírá Zlata Holušová.
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Informace z mateřinky Prokopa Velikého
Ukončení školního roku

Děti z vítkovických mateřských škol ukončily školní rok 2011 – 2012 výletem na
Dětský ranč v Hlučíně. Sluníčko nám svítilo, všem se nám to líbilo a takto jsme si
zajezdili.

Rozloučení s předškoláky

V noci z 15. na 16. června se děti z Prokopa
Velikého a Erbenovy rozloučily se svou mateřskou školou spaním ve školce. Vše začalo
již v pátek po obědě, kdy jsme se všichni vydali do Zoologické zahrady v Ostravě. Tam
se nám moc líbilo a čas rychle ubíhal.
Do školky jsme se vrátili až po 18. hodině.
Hned jsme povečeřeli a po večeři si vyrobili záložky se zvířátky. K čemu? Přece do
knihy. Všechny děti dostaly na památku na
mateřskou školu knížku dětských říkanek,
aby jim v pozdějším věku připomněla, jaké
to bylo ve školce a co se tam učily... Rozdali
jsme si knížky i průkazky předškoláků a na
závěr si připili šampaňským a zakousli se
do báječného dortu, který nám připravily
naše maminky.

Ráno před osmou hodinou už maminky
i tatínkové netrpělivě čekali před školkou,
až jim „vrátíme“ jejich děti.
Jana Smutná,
ředitelka MŠ Prokopa Velikého

Vítkovická nemocnice prošla omlazovací kúrou
O tom, že náklady na komplexní revitalizaci budov v areálu Vítkovické nemocnice
dosáhly výše 48 milionů korun, jsme vás
už informovali. A slíbili jsme také bližší
informace. K nim patří především to, že
rozhodně nejde o investice poslední. Jen
v letošním roce by další náklady na obnovu měly dosáhnout výše 73 milionů korun.
Nemocnice plánuje v letošním roce otevřít
nové oddělení lůžkové rehabilitační péče
s dvaceti lůžky, kompletně zrekonstruovat
neurologické oddělení a vybudovat nové
Iktové centrum. Součástí rekonstrukce
bude vybudování nových ambulancí i lůžkového oddělení s třiceti standardními lůžky a osmi lůžky jednotky intenzivní péče.
„V roce 2013 bychom rádi otevřeli nové
oddělení následné péče se zhruba třiceti lůžky,“ prozrazuje ředitelka nemocnice

Marie Marsová s tím, že v letošním roce se
plánuje také nákup nového CT přístroje.
Ale zpět k tomu, co se už změnilo. Zcela
nový kabát dostaly pavilony chirurgie, gynekologicko-porodnický, interní, ředitelství a pavilon s firemní mateřskou školou.
Vzhledem k tomu, že objekty v areálu nemocnice se nalézají v Městské památkové
zóně Vítkovice, bylo například nutné dodržet členění, profily a barevnost měněných
oken. Předepsaná byla rovněž barevnost
fasád stanovených Útvarem hlavního architekta Magistrátu města Ostravy. Výměnou
výplňových prvků fasád tak nedošlo k degradaci objektů z hlediska architektonické
nebo historické kvality. Barevné ztvárnění
objektů muselo být v souladu se stanoviskem Útvaru hlavního architekta města
Ostravy a Státního památkového ústavu
– územního odborného pracoviště v Ostravě.
K největším investicím ve Vítkovické nemocnici patřila modernizace a kompletní přestavba oddělení ARO a JIP, včetně
vybavení novými přístroji v hodnotě 35
milionů korun. Značné peníze investovala
Vítkovická nemocnice také do centra péče
o matku a dítě. V roce 2007 zmodernizovala porodní sály, investice tehdy dosáhla

Příspěvek na očkování
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
(ČPZP) v letošním roce zvýšila příspěvek
na preventivní očkování na částku tisíc korun. Tento příspěvek je možné využít pro
jakékoli očkování nehrazené z veřejného
zdravotního pojištění, není poskytován na
aplikaci vakcíny. V případě očkování proti
rakovině děložního čípku (pro třináctileté
dívky je od dubna letošního roku hrazeno
z veřejného zdravotního pojištění) lze využít
nabídky na sdružení příspěvku rodičů, kdy
ČPZP přispívá až čtyřmi tisíci korunami.

téměř 19 milionů korun. Před třemi roky
nemocnice zrekonstruovala oddělení novorozenců a šestinedělí. K dalším větším
akcím patřilo otevření zmodernizovaných
prostorů vaskulárního centra, centra péče
o zažívací trakt a radiologického oddělení.
Tato investice představovala téměř 40 milionů korun. Předloni na podzim nemocnice
otevřela zmodernizované mamodiagnostické a screeningové centrum včetně pořízení
nového špičkového digitálního mamografu
a předloni otevřela také moderní prostory,
do kterých se přestěhovalo oddělení klinické biochemie a hematologie.



„Příspěvky na očkování patří mezi nejvyužívanější preventivní programy. Klienti
ČPZP v posledních letech nejvíce využívají
příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě a také proti rakovině děložního čípku.
V letošním roce mírně stouplo čerpání příspěvku na vakcíny proti rotavirům,“ upřesnil
Radim Krčmář, vedoucí oddělení preventivních programů v ČPZP.
Očkování proti sezonní chřipce je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního
pojištění všem lidem starším 65 let, dále

pacientům, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév
nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem, pacientům po splenektomii nebo po
transplantaci krvetvorných buněk. Dále je
hrazeno osobám umístěným v léčebnách
dlouhodobě nemocných, v domovech pro
seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se
zvláštním režimem. Pokud se pro očkování
rozhodnou, bude pojišťovnou hrazena vakcína i její aplikace.
Elenka Mazurová
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Perníkové
srdce z pouti
�
Plocha Mírového náměstí byla 23. června zastavěna stánky, točily se tu kolotoče, kolo štěstí i sukně tanečnic, voněly tu
dobroty a hrála hudba, pestrobarevné balonky se vznášely nad hlavami spokojených mrňousků, program běžel jako podle
partesu a počasí ukázněně přálo všemu tomu hemžení na Petropavlovské pouti.

Zosobněný temperament v podání kroužku
orientálního tance ze Základní školy Šalounova.

Na podiu před kostelem svatého Pavla se tančilo a zpívalo a lidé zaujatí programem seděli
a koukali a občas si skočili pro něco dobrého
nebo s dětmi ke kolotoči.

Cukrová vata. Pouťová vášeň několika generací, nadýchaný růžový sen, o němž se vám může
ještě dlouho zdát…

Přijďte blíž a roztočte si své kolo štěstí!

Policisté v uniformách představili svou práci tak
zábavnou formou, že kolem jejich stánku bylo
neustále plno.

Největší radost z pouti mají vždy děti. I když dobře a promyšleně vybrat hračku, dá, milí dospělí,
děsně zabrat!
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Stánky s tradičními řemesly už k vítkovické pouti
patři neodmyslitelně. I letos bylo z čeho vybírat.

K pouti patří perníkové srdce už od nepaměti.
Z lásky, z radosti, pro hezkou vzpomínku, mamince, babičce, Marušce či Honzíkovi…

Lidové písně a tance rozezněly Mírové náměstí
a moc krásně připomněly půvab dávno zašlých
časů i potřebu chránit odkaz našich předků.
Foto a text: gl
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Kdo má pořád číst jen negativní
zprávy?!

Společně k pracovnímu uplatnění

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje realizuje od
1. června 2012 do 31. března 2014 projekt s názvem Společně k pracovnímu uplatnění, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Cílem je zvýšit zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením.
Projekt je určen osobám se zdravotním postižením z Moravskoslezského
kraje, které splňují podmínku nezaměstnanosti déle než 6 měsíců a jsou
uznány invalidními v I. až III. stupni, nebo jsou úřadem práce uznané jako
osoby se zdravotním znevýhodněním. Není zaměřen na osoby s úplnou
ztrátou zraku nebo sluchu a osoby se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením. Projekt nabízí účastníkům poradenský program, individuální psychologické poradenství, pracovní a bilanční diagnostiku, příspěvek na rekvalifikaci, motivační aktivity, doprovodné aktivity (např. příspěvek na hlídání dětí, na dopravu apod.). Zaměstnavatelům, kteří vytvoří
nové pracovní místo pro účastníka projektu, budou poskytnuty příspěvky
na mzdové náklady po dobu šesti měsíců. Bližší informace podá Jana
Kupčoková, telefon: 596 115 318, e-mail: czp.kupcokova@czp-msk.cz.

Jízdenka do zaměstnání

Pro nezaměstnané ženy nad 50 let je tu projekt
Jízdenka do zaměstnání, který pomůže zvýšit jejich šance na trhu práce. Projekt nabízí bezplatné
poradenství i možnost osobnostního rozvoje (trénink paměti, vizážistické poradenství, komunikace), velmi žádané PC kurzy, autoškolu nebo pouze
kondiční jízdy. Součástí projektu je také rekvalifi-

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje se rozhodla podpořit konkurenceschopnost malých
a středních podniků novým projektem, jehož cílem je přispět
k pozitivnímu zviditelňování těchto podnikatelských subjektů. Motto projektu zaměřeného na komunikaci s veřejností
zní: Musíme si pomáhat aneb Kdo má pořád číst jen negativní zprávy?!
Projekt umožní prezentovat aktivity podnikatelů formou
zajištění profesionální přípravy a distribuce tiskových zpráv,
zpracování kvalitní fotodokumentace i zhotovení firemního tisku a prezentačních materiálů šitých přímo na míru.
Zároveň své služby komora rozšiřuje vydáváním newsletteru, jehož cílem je pozitivně informovat o činnosti a úspěších
malých a středních podniků regionu. Newsletter je odezvou
na fakt, že média dávají přednost negativním informacím,
avšak zprávám o dílčích úspěších firem v kraji a o tom, že
jsou konkurenceschopné nejen v krajském měřítku, nedávají v podstatě žádný prostor. Více informací na
www.khkmsk.cz.

kace například na obchodního zástupce, operátora call centra a finančního poradce, zajímavá je
i možnost získání dotovaného zaměstnání nebo
asistence při zahájení podnikání. Více informací
poskytne ATHENA, společnost pro vzdělávání
a rozvoj žen, Klára Hanelová, kontakt:
athena.kh@seznam.cz, tel.: 736 140 697,
www.jizdenkadozamestnani.cz.

Zalistujte si...

Tudy přijde něco zlého…

Svět literatury postihla 5. června těžká
ztráta. Odešel jeden z nejpodnětnějších
autorů a otců sci-fi, který se přitom za spisovatele tohoto žánru vůbec nepovažoval,
Ray Bradbury. A opravdu, jeho texty, to je
všechno možné, jen ne těžkopádná vědecká fantastika s náročnými popisy mezihvězdných letů. Bradburyho spisovatelská
invence se lehce vznáší nad přízemním

světem vědy a techniky a využívá ji, jen
když potřebuje. A přesně taková je i kniha
Tudy přijde něco zlého. Americké maloměsto 50. let se utápí v posledních teplých
paprscích říjnového slunce. Dva chlapci
vyhlížejí na vymetené obloze první mraky
ohlašující tušenou bouřku. Jenže místo
bouřky přijde něco Jiného. Událost, která
je navždy změní. Z chlapců se stanou přes

Knihovna pro vás

Červenec a srpen v knihovně

• V Galerii MaM můžete do
pátku 3. srpna zhlédnout výstavu mladého brněnského
výtvarníka Dalibora Krcha s
názvem Cesta k ilustraci aneb Proč je
dobré číst komiksy.

Akce pro děti

• Výstavu komiksů vystřídá tradiční srpnová výstava kreseb a prací dětí z romského
sdružení Jekhetane.

• Prázdninový mozkolam, pod tímto
názvem se skrývá dopoledne plné soutěžních úkolů, hádanek a kvízů. Zúčastnit se
můžete ve čtvrtek 19. července od 9 do 11
hodin.

Pozvání na Prázdninovou burzu knih!
• Přijďte si vyměnit své očtené knihy s jinými čtenáři a na dovolenou odjeďte se
zásobou čerstvého čtiva. Darujte harlekýnkám, detektivkám a jiným oddechovým
žánrům druhý život! Kdy? Od 1. července
do 31. srpna během půjčování.

• Ve čtvrtek 12. července od 9.00 do 10.30
hod. je pro děti připraveno malování letních
motivů barvami Windows color ve výtvarné
dílně Barevné léto.

• Druhá prázdninová výtvarná dílna, tentokrát s názvem Milá přání, se uskuteční
ve čtvrtek 2. srpna od 9 do 11 hod. Děti si
mohou vyrobit přáníčka k různým příležitostem.

noc muži, a to vše díky kouzelnému jarmarku, který prodává nejen sny, ale i noční můry. Lehce melancholický, až básnivý
popis časů dávno minulých se postupně
zvrhává v šílený rej karnevalových masek
a pokušení, které na chlapce čeká, možná
bude příliš velké. Ostatně přesvědčte se
sami…

Petr Schink

• Ve čtvrtek 30. srpna od 14 do 15 hod. se
děti jistě rády zapojí do turnaje v deskových
hrách Padne ti šestka?
Srdečně zve a na setkání s vámi se těší
Eva Chudejová
a kolektiv knihovny

Upozornění na prázdninovou
změnu půjčovní doby!
Pokud se chystáte o prázdninách do
knihovny, nezapomeňte, prosím, na zkrácenou půjčovní dobu:
Po, Čt 8 – 17 hod.
Út, Pá 8 – 15 hod.
St zavřeno

7

7-8 / 2012

�Aby se nám tu lépe žilo
Více komfortu, více barev, příjemnější bydlení i pohodlnější jízda opravenými ulicemi. To vše přinášejí rekonstrukce
a investiční akce, které neustále mění tvář Vítkovic k lepšímu. Na této straně představujeme změny, k nimž došlo v roce 2011,
a které přispívají k tomu, aby se nám ve Vítkovicích lépe žilo.

Štramberská se rozzářila hned při vjezdu z Ruské ulice nově opravenými domy č. 6 a 8.

Finance programu IPRM změnily i tvář domu
v ulici Zengrově 12.

Rozšířili jsme kolumbárium na vítkovickém hřbitově.

Elegantní kombinace šedé a žluté pokračuje
v ulici Štramberské domy č. 12, 14, 16 a 18.
Rekonstrukce ve Štramberské proběhly v rámci
programu IPRM.

Po nové cyklostezce můžete od roku 2011 projíždět kolem vítkovického vlakového nádraží.

Obnovili jsme část Holubovy ulice.

a

b

Rozšířili a obnovili jsme dvě dětská hřiště, a to u domů U Cementárny 31 (a) a Zálužanského 2 (b).
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Sad Jožky Jabůrkové opět obohatilo sousoší
medvídků.
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V roce 2011 proběhly i další změny

U PENNY marketu jsme propojili ulici Bivojovu
s Chodskou.
2
Program IPRM umožnil také rekonstrukci Sirotčí
39A.

a

3
1

b

Z rozpočtu obce byly opraveny domy Rudná 40
(1), Jeremenkova 8 (2) a Jeremenkova 19 (3).

Opravili jsme část chodníků v ulicích Rudné (a)
a Kořenského (b).

A pokračujeme i v roce 2012…
Probíhá spousta dalších rekonstrukcí, s nimiž vás seznámíme v zářijovém vydání zpravodaje. Do jednoho se to všechno
prostě nevejde!

Nové oplocení hřiště Střední odborné školy Ahol.

Běží oprava fasády domu Rudná 38.
Foto a text na dvoustraně: Lenka Gulašiová
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Skončil další školní rok…
Co letošní rok přinesl školám zajímavého,
co se povedlo a co méně? Na to jsme se
zeptali ředitelů škol na území našeho obvodu.
Libuše Hermannová, ředitelka ZŠ
Šalounova: „Co přinesl zajímavého? Tak
především zkrácení výše přidělených vázaných prostředků na platy o 2,13 procenta,
snížení dotací na platy pro asistenty pedagoga o 34 procent, první testování žáků
5. a 9. tříd z matematiky, jazyka českého
a cizího jazyka a otevření další třídy se
vzdělávacím programem Chceme být
úspěšní. Právě končící rok nám však přinesl i krásné chvilky. Za nádherný úspěch
považujeme například první místo v taneční
soutěži v parketových kompozicích a orientálním tanci PAFORTA a dílčí úspěchy jsme
měli i v testování žáků 5. a 9. tříd. Více než
pozitivní zprávou je získání grantu z ministerstva životního prostředí na školu v přírodě a grantu z Magistrátu města Ostravy
na víkendové pobyty dětí. Doslova obrovským úspěchem je získání dotace z Operačního programu EU učit a naučit v částce
1 604 423 korun.
Méně se nám však už daří ve snižování velkého počtu zameškaných hodin, na
kterém se podílejí stále stejní žáci převážně z problémových rodin. Je pro nás rovněž těžké zapojit rodiče do spolupráce se
školou. A nedaří se nám zvýšit zájem žáků
o vzdělávání rovněž u dětí z nepodnětného
rodinného prostředí. A na co se chystáme
v příštím roce? Asi nejvýznamnějším okamžikem bude otevření nové budovy v ulici
Halasově pro děti se studijními předpoklady
a otevření další třídy pro tyto děti. Chceme
také zahájit zcela nový program týkající se
sblížení žáků a učitelů, zájmu žáků o dění
ve společnosti a budování vzájemné důvěry a čekají nás také první kroky v projektu
z operačního programu EU.“
Jiří Mlýnek, ředitel Střední průmyslové školy v Ostravě-Vítkovicích: „Asi
nejemocionálnější je každoročně loučení maturantů se školou. Letos maturovalo
zhruba 180 žáků. Úroveň maturit byla standardně velmi dobrá a i přes úskalí státních
maturit se podařilo úspěšně odmaturovat
více než 90 procentům žáků. Zvláště s ohledem na medializované problémy, nejprve
s vyšší úrovní testů z matematiky a následně s písemnou prací z mateřského jazyka,
je to velmi dobrý výsledek a všem absolventům srdečně blahopřeji.
Školní rok ale samozřejmě nejsou jen
maturity. Letos jsme opět vykonali mnoho
práce. Pro studenty jsme mimo standardní
výuku připravili spoustu mimoškolních aktivit. Jsou to různé exkurze do podniků v regionu, ale třeba také do jaderné elektrárny
v Temelíně. Naši žáci se úspěšně zapojují
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do sportovních aktivit, odborných soutěží
apod. Za zmínku stojí velmi pěkné třetí místo
v mezinárodní soutěži Autodesk Academia
Design, kde studenti dokazují své znalosti
v ovládání konstrukčního software AutoCAD
a Inventor. Za největší akci tohoto roku
považuji mezinárodní soutěž Den strojařů, kterou jsme pořádali v Horní Bečvě.
V porotě zasedli odborníci z praxe a hodnotili práce studentů v oblasti konstruování.
Tuto soutěž zaštítila náměstkyně hejtmana
a závěrečnému vyhlášení byl přítomen také
starosta Vítkovic Petr Dlabal. Samozřejmě
patří dík všem sponzorům akce, ke kterým
patřila i obec Vítkovice. Spolupráce s obcí
je vůbec na velmi dobré úrovni. Důkazem
toho je již standardní vyřazování absolventů na radnici ve Vítkovicích. K těmto všem
aktivitám školy bych se ještě rád zmínil
o realizaci dvou projektů financovaných
z EU. Díky nim se nám podaří nejen dovybavit školu, ale také vytvořit mnoho elektronických vzdělávacích textů, které jsou
k dispozici žákům.
Ke všem těmto úspěchům je potřeba zmínit
jednu nepříjemnou oblast, a tou je nábor studentů. Snažíme se dělat maximum, účastníme se prezentačních výstav, navštěvujeme
základní školy, pořádáme dny otevřených
dveří a tzv. Dny na škole, kde mohou žáci
základních škol nahlédnout do tajů strojařiny
a vyzkoušet si některé činnosti, které naši
studenti zvládají. Bohužel, přes všechny tyto
snahy, se nám stále nedaří přesvědčit dostatečné množství žáků základních škol, aby
studovali právě u nás. Ano, patříme mezi
těžší školy, nicméně naši žáci nemají problém se zvládnutím maturit ani těch státních
a o naše absolventy je nebývalý zájem. Navíc
se je snažíme připravit co nejlépe pro výkon
středních technických profesí a pro studium
na vysokých školách. Myslím, že naše škola
je tou správnou volbou. Devadesát tři let tradice, stabilizovaný učitelský sbor a úspěchy
ve vzdělávání a v uplatnění na trhu práce
jsou toho důkazem.“
Dagmar Dluhošová, ředitelka PORG
Ostrava: „První školní rok v životě ostravské školy PORG byl velmi hektický, ale
moc příjemný. Budovali jsme novou školu,
všichni s chutí a elánem. Přinesl nám hodně radosti, příjemných setkání s novými zajímavými lidmi. Přenesli jsme „porgovské“
standardy ve velmi krátkém čase do Ostravy. Myslím, že vše běželo tak, jak mělo.
Neumím říct, co se nepovedlo. Máme plné
třídy, výborné učitele, skvělé rodiče. Máme
za sebou několik velmi zdařilých celoškolních akcí, naše děti se hezky umísťovaly
v soutěžích. Založili jsme několik tradičních
akcí – PORG Film fest, Pravá zabijačka,
Rozsvěcení vánočního stromu, Slavnost
na konec školního roku, Karneval na ledě,
Divadelní klub, Atletický klub aj. Zapoji-

li jsme se do dvou charitativních projektů
– UNICEF CUP Ostrava a Kola pro Afriku.
V příštím roce budeme pokračovat v tradičních akcích i v charitativních činnostech. Připravujeme olympiádu mezi školami PORG.
Budeme pořádat PORGiádu pro ostravské
školy, přípravné kurzy pro studenty gymnázia, ve spolupráci s Mensou vznikne Klub
nadaných dětí a další aktivity.“
Radmila Sosnová, ředitelka Střední
odborné školy Ahol: „Co se nám povedlo? Zcela určitě 4. ročník soutěže Den
Harryho Pottera, což je soutěž pro žáky
základních škol, kteří se utkávají ve znalostech angličtiny i kouzelného světa Harryho
Pottera. Soutěž je k nadšení všech účastníků pořádána v kulisách bradavického
hradu, organizátoři vystupují v kostýmech
a letos nechyběla ani speciální výtvarná
výzdoba v podobě baziliška v životní velikosti, který je dílem spolupracujících studentek OU. Výsledkem byla akce, které se
účastnilo 150 žáků základních škol z Ostravy i přilehlých obcí. Daří se nám úspěšně
rozvíjet také činnost školní galerie AHOL
GALLERY, kde si v letošním školním roce
zvlášť ceníme dvou výstav: fotografií z cyklu
Irská krajina Pavla Pabjana a již tradiční výstavy Diplomantů, kdy v prostorech galerie
vystavují čerství absolventi Ostravské univerzity. Naši žáci se zúčastnili řady soutěží,
na nichž nám udělali radost umístěním na
stupních vítězů. Zřejmě nejcennější trofej
si odnesla trojice David Krop, Jan Kubečka
a Martin Nepevný, kteří svou historickou
prací o osvobození Ostravy zvítězili v krajském kole středoškolské odborné činnosti.
Jedním z nových oborů vyučovaných na
AHOL – SOŠ je Sportovní management.
Navštěvují jej zpravidla aktivní sportovci
a my s napětím sledujeme jejich výsledky.
Mezi našimi studenty jsou např. mistři ligy
staršího dorostu HC Vítkovice Steel, reprezentanti ČR v ledním hokeji (Patrik Zdráhal,
Adam Hawlík, Jan Štencel, Škutchan,
Radek Churý). A v neposlední řadě studenti Pedagogického lycea, kteří vytvořili tradici
vánočních divadelních představení pro rodiče i veřejnost, představili letos velmi úspěšnou adaptaci Dickensovy Vánoční koledy
v podání třídy PL 1. A.
A co chystáme na příští rok? Budeme
otevírat nové obory: maturitní Ekonomiku
v multimediální sféře a učební obor Ošetřovatel. Pro oba obory chystáme nově vybavené odborné učebny. Rozšíříme i studijní
pobyty v cizině o pobyty ve Velké Británii,
otevřeme zájmové kroužky pro žáky základních škol. A připravujeme také vystoupení
žáků Pedagogického lycea v mateřských
školách s pásmem veršů pro děti. Nově
vznikne i školní divadelní sál pro potřeby
Pedagogického lycea a přes prázdniny budeme rekonstruovat topení v celé budově.“
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Vedení Úřadu městského obvodu Vítkovice srdečně blahopřeje paní Ludmile Kořínkové,
klientce Domova Sluníčko, k úctyhodnému životnímu jubileu. Paní Kořínkové, která
30. června oslavila sté výročí narození, popřáli zástupci úřadu 29. června. A protože slavnostní setkání se uskutečnilo ve chvíli, kdy už byl zpravodaj v tiskárně, bližší informace
přineseme v zářijovém vydání.

Příprava na všesokolský slet

Již od časných ranních hodin v sobotu 2. června se plnilo parkoviště kolem
sportovní haly Dubina v Ostravě autobusy
a auty, v nichž přijížděli tanečníci jednatřiceti folklorních souborů z celého Zlínského
a Moravskoslezského kraje na secvičení
folklorní sletové skladby Radostná země.
Secvičná probíhala pod taktovkou všech tří
choreografů, Anny Buroňové, Heleny Skálové a Mirka Ekarta, a na ploše jim vydatně
pomáhali přítomni vedoucí souborů.
Bylo to vlastně poprvé, co se na plochu
sportovní haly v Ostravě-Dubině dostali
všichni tanečníci najednou. Tato hala o roz-

měrech 48 x 62 m je největší v Ostravě, což
umožnilo skladbu zkoušet společně, protože předchozí secvičování proběhlo v halách
a sálech daleko menších a zkoušelo se po
etapách, což tehdy bylo velice náročné na
organizaci a čas.
Hala Dubina je velice vytížená, takže termín secvičování jsme museli objednat už
v září loňského roku. Druhý červen byl posledním volným termínem před naším všesokolským sletem.
Všechny soubory přijely dobře připravené, nachystané, takže se secvičoval především závěr skladby, tedy Luženská točená,
Odzemek a Zbojnický.
Je třeba ocenit píli a zaujetí všech tanečníků a vedoucích souborů, kteří věnovali
nácvikům hodně ze svého volného času
a nelitovali také finančních prostředků,
aby vše bylo nacvičeno, tak jak tato skladba vyžaduje. Zvládnutím tanců i odlišných
a vzdálenějších regionů našich krajů je jistě obohatilo, dalo jim poznat něco nového,
co jistě využijí v další souborové práci. Při-

My, co tu žijem pospolu IV

V pátek 8. června jsme se my, kteří žijeme ve Vítkovicích, setkali při sousedském posezení v knihovně v Kutuzovově
ulici. Účast sousedů byla hojná, podvečer
prosluněný úsměvy i sluníčkem za okny.
Muzika uvítala příchozí pochodem a kontráš Pavel Martiník poprosil o tanec paní
Katku Havelkovou. Polka jim vyšla báječně.
Příprava nás muzikantů byla velmi komplikovaná, všichni býváme do pozdního večera v zaměstnání. A tak jsme se sešli jen na
dvě zkoušky, ta druhá byla jako vystřižená
z filmu, šest muzikantů u nás doma v obýváku hrálo do nočních Vítkovic, při otevřených oknech.
V knihovně jsem přivítala pana starostu Petra Dlabala, paní Dlabalová všechny přítomné podarovala domácími koláči.
Ostatně manželé Dlabalovi přicházejí na
každé naše setkání. Knihovnice ozdobily
stoly dobrotami z našich domovů, děti smlsaly horu sněhových trubiček, kolovaly tácy
s chlebíčky i ovocem. První účinkující byla
Terezka Havelková, která zahrála na flétnu velmi brilantně malý recitál. Pak přišla
ta nádherná chvíle, kterou jsem připravovala už druhý rok. Pozvání přijali vítkovičtí rodáci, mí milovaní přátelé, paní Astride Wenigerová-Noga s manželem Ivem

Nogou. Byli nuceni emigrovat do Kanady,
kde žijí dodnes, vychovali tři děti a vnoučata. Paní Astride vyprávěla, jak se jim v Kanadě, v odlehlém severozápadním koutu
Alberty na jejich farmě žije, jak jim tam divadlo a koncertní síň nahradila příroda, že se
také, jako my, scházejí s „čechokanaďany“
u nich v knihovně. Violoncellista naší muziky Honza Jemelka, který hodně cestuje
po světě a setkává se s českými emigranty, obdivolal češtinu manželů Nogových.
Prozradila jsem na charismatickou Astride,
že píše knihy v češtině, už zde v Čechách
v mládí založila divadlo a ochotnické divadlo vede i teď v Kanadě. Vybrala jsem pro
to setkání Hašlerovu Tu naši písničku českou. Věřte, hráli jsme a zpívali všichni se



spělo rovněž k bližšímu seznámení se mezi
soubory a jejich členy.
Nyní některé soubory čeká už jen župní
slet ve Vsetíně, krajský slet v Opavě, kde
skladbu natočí i Česká televize Ostrava,
a pak už to bude finále všech souborů v Praze na XV. všesokolském sletě. A to bude už
i za účasti Valašského sboru portášského,
který obohatí závěr vystoupení svým originálním a jistě překvapivým výstupem.
A tak se již všichni těšili na Prahu!
Za autorský kolektiv
Anna Buroňová


slzou v oku. Od srdce jsme si pak zahráli Beskyde, Nechoď Janku přes Polanku
a všechny ty naše písničky, sousedé zpívali
a chtěli další a další. Muziku na akordeon
doprovázel Petr Krňávek, který pak také za
klavírního doprovodu zazpíval Santa Lucia
a se svojí kolegyní duet z operety Veselá
vdova.
Dáša Traplová skvěle přečetla Nepilovu
povídku, pořádně jsme se nasmáli. Iva
Šindelová si na místě bleskově připravila
báseň pro naše hosty z Kanady. Samuel
Mach zahrál Montiho čardáš. Po nadšených ovacích přidávala muzika další lidovky
a zazpívali jsme si při kytaře trampské písně. Mrzí mne, že do knihovny nemohla pro
zdravotní indispozici přijít paní Chovancová,
měla jsem pro ni přichystánu cenu, kterou
udělujeme při každém setkání jednomu
z nás za to, že dělají pro Vítkovice ve svém
volném čase víc, než my ostatní. Mnozí za
mnou ještě přišli s přáním uspořádat takové setkání častěji. To mne potěšilo, ale není
to v našich silách. Na setkání předvánoční,
v pořadí už páté, mohu ale pozvat všechny
už teď.
Eva Samselyová,
vyučující hudební školy ve Vítkovicích
a průvodkyně setkáním
Foto: Karol Hercík
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Nejlepší sportovci Vítkovic v roce 2011

Zápas je nedílnou součástí mého života!

Tomáš Zezulák je v zápase držitelem mnoha titulů, které již téměř
14 let sbírá ve všech kategoriích od žáků až po muže. V současné
době tento úspěšný vítkovický sportovec zápasí za muže v kategorii do 84 kg a jeho největším úspěchem je 5. místo na mistrovství
Evropy juniorů.
„O tomto sportu jsem se doslechl asi v deseti letech od kamará-

da na základní škole, který mě přivedl do zápasnického oddílu TJ
Sokol Vítkovice. A později jsem se dozvěděl, že i můj strýc dříve
zápasil, ale jinak jsem jediný v rodině, který se tomuto sportu věnuje. Zápas mě zcela pohltil, a tak jsem už ve Vítkovicích zůstal,“
vzpomíná na své sportovní začátky třiadvacetiletý Tomáš, rodák
z Ostravy. „Trénuji denně, a když mi to zdraví a čas dovolí, tak
i dvoufázově. Bohužel, zdraví mě občas zlobí a brzdí v tréninku.
A to i právě v tuto chvíli. Jsem v rekonvalescenci, rád bych však
opět brzy naplno trénoval, abych mohl zase soutěžit a bojovat
o medaile nejen v rámci národních, ale i mezinárodních soutěží,“
pokračuje Tomáš Zezulák, který je zároveň studentem Vyšší odborné školy Sokrates, oboru Obecně právní činnost.
„Zápas je nedílnou součástí mého života. Život bez něj si v tuto
chvíli nedokážu představit. Pokud bych si však musel vybrat z jakéhokoli důvodu jiný sport, asi by u mě zvítězil triatlon. Mám rád
náročné sporty, je to pro mě výzva. Navíc mě cyklistika baví stejně
jako plavání a běh,“ dodává Tomáš, pro něhož je sport zároveň
i relaxací. A tak si i po náročném tréninku s chutí zajezdí na kole
nebo in-line bruslích anebo si jde zaplavat. „Často trávím volné
chvíle i ve wellness centrech, kde relaxuji a regeneruji své síly.
Věnuji se i samostudiu, a to především v oblasti regenerace a výživy ve sportu. A samozřejmě svůj čas věnuji i přítelkyni, přátelům
a rodině.“

Ocenění bylo pro mne nádhernou tečkou
za loňskou úspěšnou sezonou
Už v kategorii do 17 let se Markovi Bártovi z atletického klubu
SSK Vítkovice podařilo svými výkony nominovat v hodu diskem
až na mistrovství světa. Neprošel sice kvalifikací, skončil, jak se
říká, první pod čarou, ale tato nominace byla pro něj prvním obrovským mezinárodním sportovním úspěchem. Následovalo druhé
místo na evropském olympijském festivalu mládeže a pak titul mistra ČR 2011 v juniorské kategorii do 19 let a 5. místo na evropském atletickém šampionátu. Jen tak pro radost si v loňském roce
hodil na MČR také koulí, kterou netrénuje, a skončil na 4. místě.
Už tento fakt vypovídá o všestrannosti a nadání tohoto mladého
atleta, rodáka z Havířova, který byl loni nejen v desítce nejúspěšnějších vítkovických sportovců, ale zároveň byl vyhlášen juniorem
roku v anketě Českého atletického svazu Atlet roku 2011! Jedním
z důvodů bylo také zlomení 19 let starého rekordu v hodu diskem
Marka Bílka. V průběhu sezony pak ještě Marek Bárta třikrát překonal sám sebe…
„Začínal jsem s florbalem, ale omrzelo mě to. Asi nejsem moc
týmový hráč, protože mě nakonec oslovila právě atletika, v níž bojuje každý hlavně sám za sebe. I když bez spolupráce s trenérem
a ostatními členy týmu to ani tady nejde. Asi v 15 letech jsem se
přihlásil do havířovského atletického klubu. Měl jsem to blízko domova a říkal jsem si, že atletika je odrazovým můstkem pro jakýkoli
další sport. Ale už jsem u ní zůstal, a to i přesto, že jsem přešel do
SSK Vítkovice a denně dojížděl z Havířova do Ostravy,“ popisuje
své atletické začátky devatenáctiletý Marek, jehož hlavní disciplínou je hod diskem. V současné době je jeho osobním rekordem
a zároveň rekordem ČR hod v délce 62,68 metru s diskem 1,75
kilogramu. „Bez sportu bych si život moc nedokázal představit, baví
mě trénovat, soutěžit, pracovat na tom, abych byl ještě lepší. Líbí
se mi, že v atletice je důležitá nejen perfektní fyzická příprava, ale
i technika. Je nutné pilovat každý detail a k tomu denně posilovat,
trénovat odrazy, sprinty a protahovat svaly. Je to náročné, ale zá-
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roveň skvělé a samozřejmě každý úspěch mě motivuje k dalším
tréninkům,“ pokračuje čerstvý maturant Střední průmyslové školy
elektrotechnické v Havířově, který se chystá dál na ČVUT, fakultu informačních technologií, do Prahy. A jeho sportovní plány do
budoucna? „Říká se, že diskaři dozrávají kolem třicítky, tak věřím,
že mám před sebou ještě spoustu šancí, které bych rád využil.
A samozřejmě bych se chtěl nejen dostat na ty nejvýznamnější mezinárodní soutěže, ale především bych rád přivezl i nějakou tu medaili z mistrovství Evropy nebo dokonce světa. A nebudu určitě výjimkou, když prohlásím, že toužím, asi jako snad každý sportovec,
dostat se na olympiádu,“ dodává na závěr Marek Bárta, kterého
ocenění Vítkovický sportovec roku 2011 velmi potěšilo a jak sám
přiznal, byla to nádherná tečka za úspěšnou loňskou sezonou.
Texty na straně: -hal-
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Nejlepší sportovci Vítkovic v roce 2011
Umístění v desítce vítkovických sportovců
za rok 2011 jsme s tátou oslavili…

Osmnáctiletý David Ohrádka, jeden z deseti
oceněných vítkovických sportovců, bude reprezentovat naši zemi koncem roku na juniorském mistrovství světa v boxu, které se uskuteční v Thajsku. Nominaci vybojoval v mnoha
mezinárodních zápasech a přispělo k ní také
letošní vítězství na MČR juniorů do 91 kg. Jde
o Davidův životní úspěch. Ten proto nenechává
nic náhodě a již nyní se na světový šampionát
připravuje. „V posledních týdnech měla před tréninky přednost škola. Bylo to hektické období.
Musel jsem dohnat spoustu zameškaných dnů,
abych zvládl závěrečné zkoušky v oboru strojní
mechanik na Vítkovické střední škole. Ale mám
to úspěšně za sebou, takže se opět naplno věnuji tréninkům. Čekají
mě minimálně tři až čtyři mezinárodní turnaje a samozřejmě soustředění před šampionátem,“ hlásí David Ohrádka, rodák z Karviné, který však už několik let se svým otcem, patnáctiletým bratrem
a jedenáctiletou sestrou žije v Ostravě. Jeho domovským klubem
je SSK Vítkovice a od jeho prvních boxerských krůčků se mu věnují
dva trenéři – František Šrubař a Josef Pekárek. „K boxu mě přivedl asi před čtyřmi lety taťka, původně jsem uvažoval o zápasech
v kleci MMA, ale jsem rád, že jsem začal boxovat. Během čtyř let
jsem získal tři tituly mistra České republiky, jeden v kadetech a dva
v juniorech, v roce 2010 jsem se probojoval i na mistrovství Evropy
na Ukrajině a zvítězil jsem v mnoha mezinárodních turnajích. Tyto
úspěchy mě motivují a dodávají mi sílu a energii dál na sobě praco-

vat,“ pokračuje David, který trénuje třikrát týdně,
ale jak sám říká, rád by trénoval i častěji, pokud
to bude zvládat i při zaměstnání. „V tuto chvíli
řeším práci, rád bych nastoupil do společnosti
Vítkovice a je mi jasné, že pak už vše může být
časově ještě náročnější než ve škole. Vedení
školy mi vycházelo vstříc, mohl jsem jezdit na
týdenní, někdy i čtrnáctidenní soustředění, na
zápasy, ale uvolnit se z práce, bude asi těžší.
Budu však dělat vše pro to, abych toto mistrovství světa zvládl co nejlépe.“ Velkou oporu
má David hlavně v rodině, kromě bratra, který
také boxuje, fandí oběma klukům i táta, jenž
oba syny často i doprovází na některé zápasy. Všichni tři také společně oslavili Davidovo umístění v desítce
nejúspěšnějších vítkovických sportovců za rok 2011. „Byl jsem v době vyhlášení na zápase, po příchodu domů mi to však volal trenér
a musím říct, že mě to moc příjemně překvapilo a samozřejmě jsme
to s tátou oslavili,“ dodává s úsměvem sympatický David, jenž na
první pohled vůbec nevypadá jako kluk, který denně boxuje v ringu
se svými vrstevníky. „V běžném životě se nebiji, dokonce ani s bráchou se nepereme, máme toho dost na tréninku. Ale pravda je, že
boxer musí mít určitou agresivitu v sobě, bez toho by v ringu byl
příliš pasivní. Na druhé straně je důležité umět s touto agresivitou
pracovat a používat ji jen tehdy, kdy je to ku prospěchu,“ uzavírá
naše povídání boxer David Ohrádka, kterému držíme pěsti, aby si
z juniorského mistrovství světa přivezl medaili…

Gymnastika mi hodně dává, ale i hodně bere…
Jako malá holčička začínala s
tancem, protože
ji to prostě bavilo. Pak však
trenérka přesunula tréninky na
dobu, kdy ji nemohl nikdo z rodiny doprovázet,
a tak rodiče hledali jiný sportovní kroužek. A pomohla tomu náhoda – náborový leták do gymnastiky umístěný na
nástěnce v mateřské škole. Bylo rozhodnuto, Markéta Kolářová v pěti letech nastoupila do oddílu sportovní gymnastiky TJ VOKD
Poruba. Dnes je tato šestnáctiletá nadějná
sportovní gymnastka dvojnásobnou mistryní republiky v kategorii juniorky B ve čtyřboji
v roce 2010 a 2011. V loňském roce navíc
v rámci Olympiády dětí a mládeže obsadilo
družstvo Moravskoslezského kraje, které
reprezentovala, 3. místo. Markéta je také
jedním z deseti oceněných vítkovických
sportovců…
„Maminka jako dítě chodila také do gymnastiky, sice krátce, ale má ji ráda a společně s tátou mě odmalička moc podporují.
Možná i proto jsem si tento sport tolik zami-

lovala. Gymnastika pro mě znamená především velkou dřinu a odříkání, ale i obrovskou radost při zvládnutí každého nového
prvku a při každém úspěchu na závodech,“
popisuje svou lásku k tomuto náročnému
sportu Markéta Kolářová, která po nástupu na osmileté Sportovní gymnázium Dany
a Emila Zátopkových v Ostravě-Zábřehu
přestoupila do GK Vítkovice ve Výškovicích.
„Trénuji šestkrát týdně, z toho tři dny dvoufázově. Každý trénink trvá 4 až 5 hodin. Se
školou je to často těžké, skloubit trénink
a učení je náročné. Každý den vyrážím
v půl sedmé ráno z domu a vracím se kolem sedmé večer, kdy teprve začíná moje
příprava do školy. Často se už vidím jednou
nohou v posteli, ale mamka mi s učením
pomáhá a taky paní trenérka sleduje moje
školní výsledky. Zatím jsem to vždy docela
slušně zvládla.“ A čeho by si Markéta ještě
přála dosáhnout? „Loňská sezona byla fantastická, určitě bych tedy chtěla dosahovat
podobných úspěchů i v kategorii žen, kam
už v letošním roce věkově patřím. První
vlaštovkou je třetí místo na mém prvním
mistrovství ČR v ženské kategorii B. Snem
každého sportovce je samozřejmě olympiáda. Ale hlavně bych si přála být zdravá,
abych mohla cvičit naplno,“ hlásí a jedním
dechem dodává: „Gymnastika je odma-

lička můj život. A i když je to pořád jeden
a tentýž kolotoč, zatím mě to neomrzelo.
Samozřejmě jsou dny, které bych chtěla
trávit jinde než v tělocvičně, ve které znám
každý roh. Gymnastika mi hodně dává, ale
také hodně bere. Důležité ale je, že mě
naplňuje. Když nemáme trénink, uvědomuji si, jak moc mi to chybí. Vše pro mě
důležité má v mém životě svůj vyhrazený
čas, a když mi to všechno navíc i vychází, jsem šťastná. Bez té každodenní dřiny
už si to představit opravdu nedokážu. Moc
se mi ale líbí i kolektivní sporty, nejvíce asi
florbal a basketbal, ale ráda si také zahraji
třeba tenis. Myslím, že i docela dobře lyžuji.
Gymnastiku bych však nevyměnila!“ Říká
se, že člověk si nejlépe odpočine sportem,
ale jak si odpočine sportovec od sportu?
Markéta v tom má jasno. Ve všední dny jí
k odreagování musí stačit učení a poslouchání hudby. Na to ostatní jí zbývá víkend.
To může vyrazit s kamarádkami na nákupy,
něco si přečíst nebo přidat pár citátů do své
sbírky. „Nejraději jsem však se svými přáteli
a rodinou, na které mám opravdu moc málo
času. Jsem ráda, když jsme alespoň chvíli
spolu a můžeme si povídat,“ dodává na závěr Markéta, které přejeme hodně dalších
sportovních úspěchů.
Texty na straně: Lenka Hatlapatková
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Vítkovický
žák bojuje v tuto chvíli o titul
�
na evropském šampionátu v boxu!
V červenci oslaví patnácté
narozeniny a už se může pochlubit třemi tituly mistra České
republiky v boxu, dvěma v kategorii kadetů a jedním v juniorské kategorii! Na svých bedrech má také vítězství na turnaji
olympijských nadějí, který se
konal letos v Prostějově, a právě v tuto chvíli bojuje na mistrovství Evropy kadetů v bulharské Sofii! Daniel Gábor, mladý
kadet a perspektivní borec. Tak
o něm píší na stránkách domovského klubu Boxing club
Poruba, kde pravidelně čtyřikrát
týdně Daniel trénuje pod vedením bývalého reprezentanta v boxu a trenéra Miroslava Toráče,
který je zaměstnancem Vítkovice Machinery Group.
„Daniel boxuje čtvrtým rokem a je to opravdu talent. Svědčí o tom
nejen dvě zlaté medaile na MČR kadetů a nominace na ME kadetů, což je neskutečný úspěch, ale i fakt, že dokázal už jako kadet
zvítězit ve své váze do 48 kg i na MČR juniorů. Proto ho chceme
vyslat koncem roku do boje i na MČR v kategorii mužů,“ popisuje
úspěchy nadějného mladého sportovce jeho trenér Miroslav Toráč,
který se sám v minulosti stal třikrát mistrem České republiky, šestkrát vicemistrem a vyhrál i mnoho dalších turnajů. „Daniel během
čtyř let absolvoval přes třicet zápasů a zhruba 26 z nich stihl vyhrát
před limitem, a to už něco v tomto sportu znamená. I proto se mu
podařilo nominovat se na mistrovství Evropy kadetů, kde bude reprezentovat naši zemi společně s dalším naším boxerem Lukášem
Dekyšem. Na evropský šampionát, který probíhá ve dnech
22. června až 4. července, pojedou jako jediní dva zástupci severní
Moravy za Českou republiku. Jsme rádi, že se kluci dokázali probojovat až sem. Zároveň ale musím poděkovat statutárnímu městu

Ostravě, partnerům, sponzorům
a také rodičům za finanční podporu, bez níž by Daniel do Sofie
neodcestoval. Účast na evropském šampionátu je opravdu
nákladná a bez finanční podpory bychom se tam nedostali,“
dodává pan Toráč.
Daniel začínal s basketem.
Před čtyřmi lety ho však jeho
dva boxující bratranci přivedli k boxu, kde zůstal. A udělal
dobře. „Nemůžu říct, že nejsem týmový hráč, ale box mě
baví víc i proto, že bojuji sám
za sebe. Je to vše hlavně na
mě. Když poctivě trénuji, pravidelně posiluji a řídím se radami trenéra, je to pak na turnaji znát.
O to více si potom pocit vítězství užívám,“ říká Daniel, který vyrůstá ve Vítkovicích společně se svou čtrnáctiletou sestrou Ivanou
a dvouletým bratrem Pavlem Máriem. „Rodina mě hodně podporuje a rodiče jsou na mě pyšní. Hodně mi vycházejí vstříc i ve škole,“
dodává žák 8. třídy ZŠ Šalounova. „Škole a především paní ředitelce bych tímto chtěl poděkovat i já, protože Danielovi opravdu
velmi pomáhají. Uvolňují ho na soustředění a turnaje a dávají mu
možnost učivo dohnat v náhradních termínech, bez čehož by nebyl
tam, kde je,“ doplňuje trenér. A jak je na tom Daniel s chováním ve
škole? Myslíte, že jako boxer se předvádí před kamarády? „Neperu
se ve škole ani venku. Kdybych způsobil nějaký průšvih, mohli by
mě vyloučit z klubu, takže mi to nestojí za to,“ odpovídá s úsměvem
Daniel, který tvrdí, že i když trénuje relativně často, času na kamarády má prý dost.
Boxing club Poruba, který má nyní zhruba 60 členů, trénuje ve Fit
centru Relax a na ZŠ Sekaniny. Rozpisy tréninků, kontakty i další
informace naleznete na www.boxingclubporuba.cz.

Na kole kolem Vítkovic
Léto je tady a s ním i čas procházek nebo
projížděk na kole. Protáhněte si tělo, naleštěte bicykl a vzhůru do vítkovických ulic!
Kam? Nabízíme vám hned tři cyklostezky,
které protínají náš obvod…
První cyklostezka ve směru sever - jih
vede ulicí Výstavní (zčásti stezka pro cyklisty, zčásti cyklistické pruhy ve vozovce)
a podél ulice Místecké (stezka pro chodce
a cyklisty). Jde o cyklistickou trasu „P“, která u zastávky Kolonie Jeremenko přechází
do trasy W vedené ulicí Starobní (ve vozovce) a kolem nádraží ČD Vítkovice směrem
k úřadu obvodu Ostrava-Jih. Tato trasa
byla v minulých dvou letech rekonstruována ve dvou úsecích, kde původně společná
stezka pro chodce a cyklisty byla rozdělena na dělenou stezku s částí pro chodce
a částí pro cyklisty.
Směrem jihozápad - sever je vedena cyklistická trasa B, která vede od Zábřehu a na
území Vítkovic vchází u ČEZ Arény, dále
pokračuje po ulicích Sovově, Franklinově,
Ruské, Mečnikovově, Syllabově, U Cemen-
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tárny a 1. máje směrem do centra města.
Trasa je téměř v celé délce vedena po vozovce, pouze v ulici Syllabově vede společná stezka s chodci a v ulici Sovově mají
cyklisté průjezd povolen v protisměru jednosměrné komunikace.
A ve směru sever - jih je vedena ještě jedna cyklostezka, a to trasa C vedoucí přes
území Mariánských Hor v cyklistických pruzích po ulici 1. máje. Dále vede trasa po
vozovce a přechází v ulicích Mostárenské
a Jeremenkově na stezku pro chodce
a cyklisty. Přes jižní část Mírového náměstí
je vedena samostatná stezka pro cyklisty,
která dále pokračuje obytnou zónou jižně
od náměstí. Trasa pokračuje po vozovce
ulicemi Lidickou, Zengrovou, Tavičskou,
Okružní a přes Jeremenkovu osadu míří do
ulice Závodní.
A co se u nás ještě chystá? „Na území
Vítkovic připravujeme přestavbu křižovatky
ulic Rudná a Závodní na mimoúrovňovou,
v rámci které má být vybudována stezka
pro chodce a cyklisty podél ulice Závodní

s navazující přestavbou městského stadionu, kde by stezka pokračovala až do
prostoru ulice Sovovy. Doba realizace
zatím není známa,“ sdělila nám Andrea
Vojkovská, tisková mluvčí Magistrátu města
Ostravy. „Naopak v brzké době bude vybudována stezka podél řeky Ostravice, která
vede zčásti po katastru městského obvodu,
bohužel však pro občany Vítkovic je tato
stezka vedena po pravém břehu, kam by
se ve výhledu měli dostat přes Dolní oblast
Vítkovic.“
Texty na straně připravila: Lenka Hatlapatková
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Pozor na změny v letní dopravě
Dopravní podnik Ostrava upozorňuje na změny v prázdninové
dopravě. Až do října potrvá výstavba nových tramvajových zastávek na ulici 28. října, což si vyžádá změny v organizaci autobusové dopravy a odklon linek č. 21, 28 a 81 i zrušení linky č. 99. Od
27. července je také třeba počítat s odklonem tramvajových linek
č. 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12 a 18.
Do 10. července by měla trvat výměna kolejnic v ulici Ruské, což
rovněž přinese změny v dopravě. V Ruské je také plánována pokládka živice, a to ve dnech 18. a 19. srpna. V těchto dnech budou
odkloněny tramvajové linky č. 2, 3, 12 a 19. Více informací o letních
změnách v ostravské dopravě naleznete na www.dpo.cz.
Průjezd Ruskou ulicí byl zastaven už v červnu.

Historické jízdy
Prázdninové jízdy historickými trolejbusy připravil Dopravní
podnik Ostrava na termíny 14. a 28. července i 11. a 25. srpna. Připraveny jsou také vyhlídkové jízdy historickými trolejbusy
směr zoo. Na vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi ve směru
Zátiší se můžete vydat 1. a 2. září v rámci akce Hurá do školy.
Prvního září proběhne také oslava 40 let autobusových garáží
Poruba, kterou budou provázet jízdy historických autobusů.

Prázdniny v Avionu

Za požár, který způsobí děti,
hrozí pokuta rodičům

Děti mají o prázdninách více času nejen na hry, ale také na
realizaci nejrůznějších nápadů. Věnujte proto svým dětem zvýšenou pozornost a nezapomínejte na to, že pokud váš potomek
založí požár, podle zákona můžete být jako odpovědná osoba
postiženi pokutou až do výše 25 tisíc korun. V případě, že se
stanete přímými účastníky nebo svědky požáru nebo jiné mimořádné události, volejte ihned hasiče na linku 150 nebo 112.

Prezentujte svůj klub zcela bezplatně!
Se zahájením školního roku jsou každoročně spojovány
nábory dětí do dětských kroužků, klubů a nejrůznějších organizací, ať již sportovních, technických, výtvarných, vzdělávacích, tanečních nebo jiných. Ostravský Avion proto o víkendu
8. a 9. září od 10 do 18 hodin již počtvrté pořádá jedinečný
veletrh zájmových kroužků s vůbec nejširší nabídkou volnočasových aktivit pod jednou střechou. Rodiče, kteří chtějí, aby se
jejich dítě nenudilo, chodilo do kroužku nebo sportovalo, ale
neví, co by ho doopravdy bavilo, tady neleznou nejen radu, ale
uvidí i praktické ukázky toho, co by jednou jejich ratolest mohla umět. Všichni přihlášení „vystavovatelé“ mohou své kluby
a organizace prezentovat zcela bezplatně. Máte-li zájem se na
veletrhu prezentovat, objednejte se do 20. července na tel. č.:
597 583 508, 604 228 508!
Olympijské hry
Probuďte v sobě sportovního ducha a užijte si zábavné víkendy v Avion Shopping Parku v Ostravě! Vyhrajte několik leteckých zájezdů pro dvě osoby na olympijské hry v Londýně!
Nominovat se můžete ve dnech 7. až 22. července.

Strážci zákona informují



Ukradený přehrávač
Ve večerních hodinách 12. června byla hlídka městské policie
vyslána do Vítkovic, kde mělo dojít k okradení 15letého mladíka. Tři
muži mu měli na zastávce MHD odcizit MP4 přehrávač. Poškozený
označil jako pachatele tři mladíky, kteří se pohybovali v okolí nedaleké ubytovny. Tyto tři mladíky ve věku 19, 17 a 16 let strážníci
zadrželi a předali přivolaným policistům.
Odhalování
Strážníci městské policie zadrželi 19. června 18letého mladíka,
který se ve Vítkovicích odhaloval na veřejnosti. Když kolem něj procházela žena, začal před ní masturbovat. Žena se leknutím dala
na útěk, kontaktovala svého bratra a ten ihned vytočil číslo tísňové

linky. Strážníci pak na základě udaného popisu mladíka zadrželi
a předali přivolaným policistům.
Jízda bez řidičského průkazu
Strážníci přistihli 20. června při jízdě motorovým vozidlem 24letého muže, který nevlastní řidičské oprávnění. Pozornost strážníků
na sebe upoutal ve chvíli, kdy na křižovatce ve Vítkovicích nedal
přednost služebnímu vozidlu městské policie, které jelo po hlavní
silnici. Muž u sebe navíc neměl žádné doklady a ke zjištění totožnosti musel být předveden na policejní oddělení. Zde vyšlo najevo,
že nevlastní a nikdy ani nevlastnil řidičský průkaz a že je navíc
osobou hledanou policií. Proto byl přímo na služebně předán přítomným policistům.
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� šimněte si!
V
Jako havíři

V červnu odstartovala v areálu Landek Parku
pravidelná jízda
důlního vláčku.
Místo havířů na
šichtu teď vozí
návštěvníky největšího hornického muzea v České republice. Projet se mohou nejen malí,
ale i dospělí.

Letní autokino

V srpnu se můžete opět těšit na unikátní autokino, které ve spolupráci s Kinematografem
bratří Čadíků připravuje Autoburza Ostrava
ve Vítkovicích. Film s titulky Prci, prci, prcičky
– školní sraz se bude promítat 22. srpna, film
Rychle a zběsile 5 (rovněž s titulky) je připraven na 23. srpna. A pak následují tři české filmy. Nevinnost 24. srpna, o den později V peřině a 26. srpna Probudím se včera. Promítat
se bude od 20.30 hodin a vstupné za jeden
automobil bude činit 120 korun. Během netradičního kulturního zážitku se budete moci
zapojit do akce Pošli to dál přispět Martinu Zelinkovi, jedenáctiletému chlapci upoutanému
na invalidní vozík, na zdvihací plošinu, kterou
potřebuje ke vstupu do školy.

Inzerce

Některé léky v červenci
výrazně podražily.
Víme, jak ušetřit
Od 1. července přestávají zdravotní pojišťovny hradit vybrané
léky, což pro mnoho pacientů znamená výrazné zvýšení nákladů
na léčbu. Zrušeny byly úhrady těch léků, které bylo možné psát na
recept s úhradou pojišťovny, ale zároveň si tento lék mohli pacienti koupit za hotové v lékárně. Změna se týká především malých
balení léků proti alergii, překyselení žaludku, léků na vykašlávání
a dalších. Nejcitelněji změna dopadne na pacienty s osteoporózou
a atopickým ekzémem, změny se naopak nedotknou „umělých slz“
a enzymových přípravků při poruše slinivky a cystické fibróze.
Nepříjemné změny je možné alespoň částečně zmírnit využitím
různých věrnostních programů, které nabízejí lékárny. Protože se
za nehrazená léčiva nevybírá regulační poplatek, nebude nic platné, zda lékárna vybírá 30 korun nebo ne. Jednou z možností, jak
ušetřit, je sbírání slevových bodů. Důležité je, aby se body započítávaly také za nehrazené léky na receptu a doplatky.
Například Lékárna Patro na Mírovém náměstí ve Vítkovicích nabízí majitelům zákaznické karty vedle bonusu za každý recept hrazený pojišťovnou také věrnostní program, v němž se počítají slevové body nejen za nákup ve volném prodeji, ale také za všechny
doplatky a platby za léky na recept, které pojišťovna nehradí (například léky na spaní, očkování). Sleva, kterou zákazníci Lékárny
Patro díky slevovým bodům dostanou, činí 3 % z každé jejich útraty a mohou ji využít na libovolný nákup ve volném prodeji. Vedení
lékové historie, bonusy za recept a odborné poradenství nejen při
vyhledání nejlevnější alternativy jsou v Lékárně Patro samozřejmostí. Více informací o výhodách, které Zákaznická karta Lékárny
Patro nabízí, vám poskytne personál lékárny.
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