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Setkání v Domě u šraněk
Dříve narozené zveme do klubu seniorů

Odbor sociálních věcí srdečně zve vítkovické
dříve narozené občany na první setkání klubu
seniorů, které proběhne ve čtvrtek 13. září od
14 hodin v Domě u šraněk v ulici Jeremenkově
13 (u bývalé „horké koleje“). Vítkovičtí senioři tak budou mít ideální příležitost seznámit se
s příjemným prostředím nově vybudovaného

historicko-informačního centra, kde pro ně bude
nachystáno i malé občerstvení, a získat rovněž
více informací o připravovaných aktivitách klubu.
Za organizátory zve Danuška Báliková
Chcete-li se o připravovaném setkání dozvědět
více, obraťte se na Danušku Bálikovou, vedoucí
odboru sociálních věcí, tel.: 599 453 227.

První školní den školy v Halasově ulici
Ten slavnostní okamžik nastal!
V pondělí 3. září se slavnostně otevřely dveře rekonstruované budovy
základní školy v Halasově ulici a žáci
poprvé vstoupili do moderních tříd,
v nichž je uvítali zástupci školy i Úřadu
městského obvodu Vítkovice.
„Halasova završila celkový systém rekonstrukce školství ve
Vítkovicích, na němž jsme cílevědomě pracovali mnoho let,“ komentuje místostarosta Leoš Adamík

první školní den v budově, která
se díky nové fasádě, oknům i modernizovanému interiéru změnila
k nepoznání. „Jsem rád, že se výuku podařilo zahájit v první školní
den i přes potíže, které způsobily
krádeže na stavbě. Věříme, že rodiče i děti pochopí opatření, která
budou v prvním školním měsíci
s pokračující rekonstrukcí souviset.
Vše snad vyváží příznivý dojem
z krásných nových prostor školy.“

Ahol v Gongu
Střední odborná škola Ahol zahájila 3. září školní
rok velmi netradičně, a to v multifunkční hale Gong
v Dolní oblasti Vítkovic. „Cením si toho, že subjekty, které sídlí na území Vítkovic, spolu komunikují
a vzájemně si vycházejí vstříc,“ komentoval událost starosta Petr Dlabal, jenž se slavnostního zahájení zúčastnil. „Byl to nezapomenutelný zážitek
nejen pro mne, ale předpokládám, že především
pro studenty,“ dodal.
-gl-

Městský stadion se mění
před očima
Ihned po skončení 51. ročníku atletického mítinku
Zlatá tretra byla zahájena rekonstrukce Městského
stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Nově rekonstruovaná krytá východní tribuna stadionu poskytne,
spolu s krytou hlavní tribunou, prostor pro 13 tisíc
sedících diváků. Předpokládané finanční náklady
na realizaci této části projektu by měly dosáhnout
246 milionů korun.
Více na straně 3

Nepřehlédněte
Blíží se volby

Povinné očkování psů

Zahrajte si volejbal

Volby do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje se budou konat ve
dvou dnech, a to v pátek
12. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 13. října od 8 do
14 hodin.

Ve středu 19. září proběhne v ordinaci Veterinární kliniky Vítkovice
v ulici Na Obvodu 51 povinné očkování psů proti vzteklině. Očkovat
se bude od 8 do 12 hodin a od
13 do16 hodin. Více informací přinášíme na straně 3.

Máte poslední příležitost přihlásit se na volejbalový turnaj, který pořádá Komise pro školství, kulturu, tělovýchovu a mládež při Radě městského
obvodu Vítkovice. Hrát se bude 19. září na hřišti národní házené v ulici Lidické. Více informací
poskytne Magdaléna Hegnerová, telefonní číslo
599 453 135.

www.ostrava-vitkovice.eu
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Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Vážení voliči,
v rámci přípravy nadcházejících voleb přináší toto vydání zpravodaje informace o volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Prezident republiky je vyhlásil rozhodnutím z 27. června 2012, publikovány byly ve Sbírce zákonů, částka 80 pod č. 224/2012 Sb.,
a rozeslány 29. června 2012. Podle § 3 odst. 1 zákona je tak za
den vyhlášení voleb považován 29. červen 2012.
Voliči v podzimních volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského
kraje zvolí 65 členů zastupitelstva kraje, funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté.
Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se budou
konat ve dvou dnech, v pátek dne 12. října 2012 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území
České republiky.
V případě nejasností nebo otázek k volební problematice se můžete obrátit na Jiřinu Matějovou, vedoucí odboru organizačního,
vnitřních věcí a kultury, tel. č. 599 453 141, k problematice volebních seznamů a voličských průkazů se můžete obrátit na Alenu
Víchovou, ohlašovna, tel. 599 453 139. Další informace je možné
získat na webové adrese: www.vitkovice.ostrava.cz.
Volby budou probíhat v našem městském obvodu v šesti stálých
volebních okrscích s čísly a adresami volebních místností:
volební okrsek č. 251 – PORG-gymnázium a základní škola,
o.p.s., Rostislavova 7
volební okrsek č. 252 – AHOL-Střední odborná škola, s.r.o.,
Halasova 26
volební okrsek č. 253 – Dům soustředěné péče, Ocelářská 16
volební okrsek č. 254 – Základní umělecká škola dr. Leoše
Janáčka, Lidická 56
volební okrsek č. 255 – Střední odborná škola dopravní a Střední
odborné učiliště, Středulinského 8
volební okrsek č. 256 – Základní umělecká škola dr. Leoše
Janáčka, Lidická 56
Upozorňuji voliče volebního okrsku č. 251, že v podzimních
volbách budou hlasovat opět ve volební místnosti na adrese
Rostislavova 7, PORG-gymnázium a základní škola, o.p.s. (po
změně majitele a rekonstrukci objektu – dříve základní škola).
Zařazení ulic do jednotlivých volebních okrsků a adresy volebních místností najdete v oznámení o době a místě konání voleb, které bude zveřejněno na úřední desce úřadu nejpozději do
27. září 2012 a v říjnovém vydání zpravodaje.
Voličem je občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci
na území kraje.
Překážkami výkonu volebního práva jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody,

b) zbavení způsobilosti k právním úkonům,
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to
bezpečnost státu.
Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, který vede úřad,
každý volič si může v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán
v seznamu, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav,
a to na ohlašovně úřadu v kanceláři č. 112.
Na základě novely volebních zákonů byla nově zavedena možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na voličský
průkaz. Voličský průkaz vydává obdobně jako ve volbách do
Parlamentu ČR úřad na žádost voliče v územním obvodu kraje,
kde jsou volby vyhlášeny. Volič může požádat již dnes o vydání
voličského průkazu a to na ohlašovně úřadu – Alena Víchová, tel.
599 453 139.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz okrskové volební komisi odevzdat.
O způsobu hlasování budou voliči informováni v letáku, který
obdrží současně s hlasovacími lístky nejpozději do 9. října 2012.
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, požádá úřad nebo
ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Tady chci všem voličům připomenout, aby si ověřili platnost svých
osobních dokladů a včas se tak vyvarovali nepříjemnostem před
hlasováním.
Žádost o vydání nového občanského průkazu nebo cestovního
dokladu podává volič na Magistrátu města Ostravy se sídlem v ulici
Gorkého 2, Moravská Ostrava.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Žádám všechny voliče, kteří mají osobní důvod volit
do přenosné volební schránky, aby požádali úřad o možnost
takového hlasování, a to písemně, osobně nebo telefonicky
v ohlašovně úřadu u Aleny Víchové, tel. číslo 599 453 139.
Jiřina Matějová, vedoucí odboru OVVaK



Volby se neobejdou bez dlouhé
a pečlivé přípravy

„Blíží se podzimní volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Myslím,
že jen málokdo si uvědomuje, kolik úsilí musejí přípravě voleb pracovníci úřadu věnovat nad rámec svých každodenních povinností,“ říká starosta Petr
Dlabal s tím, že se kolotoč prací naplno rozjel ihned po vyhlášení voleb. „Za
vším stojí spousta opravdu mravenčí práce našich lidí, především pracovníků
odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury. Vše je třeba nachystat v dostatečném časovém předstihu, včas musejí být vybrána a připravena volební
místa, určeny počty voličů, nutná je kontrola všech bodů programu voleb,
je třeba v termínu oslovit všechny politické strany, jejichž kandidáti mají být
voleni, a tak dále.“ Starosta Dlabal také upozorňuje na fakt, že do původního prostoru se vrací volební místo v Rostislavově ulici. „Podstatná změna je
však v tom, že školní budova, která nyní patří škole PORG Ostrava, je vkusně rekonstruována. Takže kdo z volebního okrsku číslo 251 zatím nepoznal
PORG zblízka, bude mít při volbách možnost.“
-gl-

2

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje realizuje projekt Vzájemnou podporou k integraci
na trh práce. Projekt je určen pro osoby se zdravotním postižením nezaměstnané déle než pět měsíců. V rámci projektu poskytneme účastníkům mnoho aktivit vedoucích ke
zvýšení uplatnění na trhu práce (kurzy Základy mezilidské
komunikace, kurzy na PC, rekvalifikační kurzy) a zároveň
spolupracujeme s organizacemi a firmami, aby vytvářely
pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.
Aktivit se účastní už více než sto osob se zdravotním postižením, některé z nich už mají zaměstnání.
Kontakt: Martina Fojtíková, tel.: 596 115 318, e-mail:
fojtikova@czp-msk.cz
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Přítel je člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli.

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
po prázdninové odmlce opět držíte v rukou
zpravodaj, který tentokrát přináší nejen
zprávy o tom, co se v letních měsících ve
Vítkovicích událo, ale také o tom, co zajímavého je před námi.
Byť je léto synonymem pro odpočinek,
v našem obvodu se v červenci a srpnu stále
něco dělo. Ke stěžejním akcím patřily rekonstrukce, o nichž se detailněji zmiňujeme
na jiných místech tohoto vydání: rozsáhlá
obnova kanalizace a vodovodů v některých
vítkovických lokalitách, pokračující modernizace městského stadionu, dokončovaná
rekonstrukce školní budovy v Halasově ulici
a další akce přispívající k tomu, aby Vítkovice
byly přitažlivé pro své obyvatele i pro turisty,
kteří sem stále častěji přijíždějí.

Anglické přísloví

Kromě toho pokračují i práce na zateplení domu v ulici
Ocelářské 45, které
byly zahájeny díky
ušetřeným financím.
Někteří obyvatelé reagovali na tuto akci
otázkou, proč zateplujeme objekty patřící k charakteristické vítkovické cihlové zástavbě a které se navíc
nacházejí v památkově chráněném území.
Samozřejmě jsme zvažovali jiná řešení.
Jedním z nich bylo zateplení budov zevnitř,
to by však podstatně zmenšilo už tak malý
užitný obytný prostor bytů. Proto jsme na
základě souhlasu památkářů přistoupili
k venkovnímu zateplení, které vyřeší neustálý únik tepla a zkvalitní bydlení v těchto
objektech. Věřím, že až bude první zateplený dům zářit barvami, tuto pozitivní změ-

nu ocení nejen kolemjdoucí, ale především
jeho obyvatelé.
Pozitivních změn nás čeká víc! V rámci projektu IPRM Budoucnost Vítkovic bylo ukončeno výběrové řízení na rekonstrukci Zengrovy
ulice, připravujeme také rekonstrukci objektů
v ulici Štramberské 29 a 29A, které se nám
do tohoto programu podařilo opět zařadit.
Bohužel, práce mohou být zahájeny, vzhledem k daným předpisům, až zhruba v dubnu
2013. V souvislosti s projektem IPRM nás
letos čeká také start plánované rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad. K akcím, které
jsou před námi, patří i připravovaná rekonstrukce hřiště v ulici U Cementárny, kde by
do června roku 2014 měl díky investici ve
výši 68 milionů korun vzniknout sportovní
areál s in-line dráhou světových parametrů.
O něm přineseme více informací v říjnovém
vydání zpravodaje.
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Povinné očkování psů proti vzteklině
Úřad městského obvodu Vítkovice zve v souladu
s ustanovením zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, k povinnému
očkování psů proti vzteklině, které je povinné pro
všechny psy ve stáří od šesti měsíců. Očkování proběhne ve středu 19. září v ordinaci Veterinární kliniky
Vítkovice v ulici Na Obvodu 51 od 8 do 12 hodin a od

13 do16 hodin. Poplatek za očkování činí 140 korun.
Očkování se provádí jednou ročně a platným dokladem o provedeném očkování je pouze očkovací průkaz psa. Pokud má zvíře očkovací průkaz, majitel jej
přinese s sebou. Nový očkovací průkaz stojí 15 korun.
Psi musejí mít náhubek a vodítko. Zvířata již naočkovaná se zdejšímu úřadu nehlásí. Svatava Köhlerová

Městský stadion se mění před očima



Investici ve výši zhruba 200 milionů korun
si vyžádají okolní související stavby. Jde
například o opravu stávajících ochozů za
oběma brankami (tribuny sever a jih), skladové haly, energetického centra, pokladny
a vstupů do areálu, o kanalizaci apod. Konečná kapacita stadionu bude po dokončení všech tribun v roce 2014 představovat
15 tisíc sedících diváků.
-red-

Konečná podoba stadionu

3

9 / 2012

Jeden
z důležitých mezníků vítkovické historie
�

Halasova rozkvetla
„Halasova rozkvetla,“ komentoval starosta Petr Dlabal slavnostní
zahájení nového školního roku a zároveň prvního školního roku novodobé historie objektu základní školy v Halasově ulici. „Jde o stavbu, které jsme věnovali maximální pozornost, protože otevření této
budovy vnímáme jako jeden z důležitých mezníků vítkovické historie.
O to víc nás mrzí, že termín dokončení ohrozila lidská bezohlednost
a nenechavost. Mám tím na mysli krádeže, které zničily už dokončené dílo, stavbařům ze společnosti Teplotechna Ostrava přidaly práci
navíc a ubraly jim mnoho hodin potřebných ke zdárnému završení
rekonstrukce.“
Přestože po prázdninovém ničivém „nájezdu“ zlodějů bylo nutné

Školní budova 25. června…

termín stavby prodloužit, zástupci úřadu a dodavatele stavby se dohodli na kompromisu. „Velice jsme stáli o to, aby školní rok mohl být
v této modernizované budově zahájen tak, jak má, tedy 3. září,“ pokračuje starosta. „Stavbaři nám tedy vyšli vstříc a zpřístupnili suterén, první a druhé nadzemní podlaží. Kolaudace první části proběhla
koncem srpna a díky tomu jsme stihli připravit vše tak, aby výuka
mohla začít včas. Mezitím pracovníci Teplotechny Ostrava budou
pokračovat v dokončení rekonstrukce třetího a čtvrtého nadzemního
podlaží, tak aby nám mohli celou stavbu, včetně venkovních úprav,
předat do užívání koncem září. Pak teprve proběhne slavnostní přestřihnutí pásky a školní život se zde rozběhne naplno.“

…a takto zářila 16. srpna, devět dnů před kolaudací
první části objektu.

Důvodem uzavírek ulic byly také rekonstrukce kanalizace a vodovodů

Rekonstrukce kanalizace a vodovodů,
kroky, které přispívají ke zkvalitnění bydlení ve Vítkovicích. To byl důvod prázdninové neprůjezdnosti Zengrovy ulice v úseku
od Výstavní po Lidickou, zákazu vjezdu
do části náměstí Jiřího z Poděbrad a části
Šalounovy ulice i důvod omezení jízdy v ulici Halasově. Ve zmíněných lokalitách prováděla práce společnost TALPA-RPF.
„Naše aktivity ve Vítkovicích jsou rozděleny do dvou staveb s pracovními názvy
Jeremenko 1 a Jeremenko 2,“ říká Čestmír
Kus, jednatel společnosti TALPA-RPF a ředitel divize stavby a ekologie. „Stavba s pořadovým číslem jedna, která je soustředěna na
Zengrovu ulici, probíhá prakticky bez výkopů,
pomineme-li vytvoření místy až osmimetrových šachtic nezbytných pro realizaci rekonstrukce kanalizace. V daných místech je totiž
kanalizace, která má navíc netypický vejčitý
tvar, uložena poměrně hluboko. Původní
kanalizaci jsme v těchto místech rekonstruovali formou zvanou rukávec. Jde vlastně o
plstěnou textilii vyztuženou pryskyřicí, jež je
zhotovena na míru a po nezbytných technologických úpravách vytvoří oděruvzdornou
a vodotěsnou vrstvu, která nahrazuje nový
kanál. Tato metoda je mnohem rychlejší než
klasická rekonstrukce výkopem, kromě toho
je i šetrnější k okolí. Klasické výkopové práce
by podstatně zvýšily prašnost prostředí, které by zatížila i doprava materiálu na stavbu.
Kromě toho, že tímto způsobem šetříme životní prostředí, ušetříme i čas. Bezvýkopové
práce trvají výrazně kratší dobu.
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„Druhá stavba je rozsáhlejší, kromě ulic
Šalounovy a Halasovy zasahuje i do návazných komunikací, například do ulice
Kutuzovovy a na náměstí Jiřího z Poděbrad.
V Šalounově a Zengrově ulici rekonstruujeme kanalizaci i vodovod klasickou technikou, tedy výkopem, v ulicích Kutuzovově
a Halasově kombinujeme obě metody, dominují však bezvýkopové práce. Díky tomu
nemusíme uzavírat celé silnice, ale jen jejich části,“ pokračuje Čestmír Kus s tím, že
způsob provádění prací je dán projektem
investora, jímž je Magistrát města Ostravy.
Kanalizace ve Vítkovicích patří k nejstarším na území Ostravy, proto se stavbařům
často stává, že dokumentace, kterou mají
k dispozici, ne vždy odpovídá skutečnosti.
I s tím si však umějí poradit… „Naším prioritním úkolem je začátkem září ukončit práce
v bezprostřední blízkosti náměstí Jiřího z Poděbrad, tak aby mohl být upraven povrch
náměstí. Ve stejném termínu by měla být
zahájena rekonstrukce povrchu Zengrovy
ulice v úseku mezi Lidickou a Výstavní
a následně také Šalounovy a Halasovy ulice. Pokud jde o naši společnost, další dílčí termíny ukončení prací ve vítkovických
ulicích směřují do listopadu letošního roku
a ledna 2013.“
Rekonstrukce kanalizace a vodovodů
však není jedinou vítkovickou aktivitou společnosti TALPA-RPF… „V rámci odstranění
starých ekologických zátěží rekultivujeme
v Dolní oblasti Vítkovic takzvanou štěrkovou kolej,“ pokračuje ředitel divize stavby

a ekologie. „Jde o přibližně 24hektarové
území, které musí být v roce 2013 kompletně zrekultivováno. Rozhodně přitom
nejde o jedinou naši aktivitu v Dolní oblasti.
V souvislosti s revitalizací území jsme zde
ve sdružení s dalšími firmami prováděli také
demoliční práce, v rámci likvidace starých
zátěží jsme se věnovali také průzkumům
znečištění a projektům odstranění starých
ekologických škod v areálu bývalé aglomerace i bývalé divize 500. A v současné době
připravujeme projekt zaměřený na bývalou
koksochemii, kde by měl být dokončen průzkum a následně zpracován také projekt
sanačního zásahu v této oblasti.“
Text a foto na straně: Lenka Gulašiová
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Ohlédnutí za XV. všesokolským sletem

XV. všesokolský slet završil oslavy 150. výročí založení Sokola.
Této události se ve dnech 30. června až 6. července zúčastnilo
také 53 členů TJ Sokol Vítkovice. Program celého týdne byl velice
pestrý a bohatý.
V neděli 1. července defiloval průvod sokolů z celého světa.
Naše Odra v lidových krojích doplnila výpravu Sokolské župy Moravskoslezské. Slavnostní zahájení sletu bylo ještě týž den večer
završeno provedením Prodané nevěsty v Divadle ABC v podání sokolských divadelníků z Pyšel, folklorního souboru Formani ze Slatiňan a pěveckého sboru Gaudius z Prahy. Celé hlediště neustále
aplaudovalo, oceňovalo výkony sokolských ochotníků a závěr vyzněl skutečně manifestačně, kdy celé divadlo vestoje spolu s herci
zazpívalo Proč bychom se netěšili a Lví silou, vzletem sokolím.
Od pondělka pak začaly nácviky na sletová vystoupení. Naši cvičenci se nejdříve zapojili do přípravy úterního vystoupení v programu SOKOL GALA. Ten se uskutečnil v hale Tipsport Arény (Sparta) v Holešovicích. Ve dvouapůlhodinovém programu se představily četné sporty, jichž je v Sokole kolem osmdesáti druhů. Vítkovičtí
sportovci se zde představili ve zkrácené verzi sletové skladby Kontrasty, úspěšné byly také dívky z našeho TK Akcent v disco show.
Zmíněny byly také úspěchy našich vítkovických zápasníků.
A pak již vše spělo k hlavním sletovým dnům 5. a 6. července,
kdy na stadionu Synot Tip Aréně proběhly dva programy hromadných skladeb. My, vítkovičtí sokoli, jsme se zúčastnili vystoupení ve
čtyřech hromadných skladbách Ať žijí duchové (pro rodiče a děti),
Chlapáci (pro muže), Kontrasty (pro ženy a muže) a Radostná
země (pro folklorní soubory).
Největší zastoupení jsme měli ve skladbě Kontrasty při společném vystoupení mužů a žen v jejich protipólu jing a jang. Tento
symbol znázornili cvičenci na ploše v samém závěru prvního programu. Celou dobu počasí cvičencům nepřálo, nic je však nemohlo
odradit od vystoupení.
Zato v pátek odpoledne nás provázelo celým druhým programem
sluníčko, nálada byla výborná a naše skupina 16 tanečníků Odry
vystoupila ve folklorní skladbě Radostná země spolu s dalšími 400
tanečníky a 15 Portáši. Tato folklorní skladba, o které jsme infor-

Vystoupení Radostná země

movali v minulém zpravodaji, se odehrála pod taktovkou vedoucí
skladby Anny Buroňové z naší jednoty, která se autorsky spolupodílela na jejím nácviku a provedení spolu s Helenou Skálovou a Miroslavem Ekartem. V 10minutové skladbě vystoupilo 31 folklorních
souborů Moravskoslezského a Zlínského kraje. Závěr vystoupení
provázela salva vypálená z historických ručnic, předovek Portášů,
jako pozdrav sletu.
Všechny nás zajímalo, jak bude tato skladba přijata. A ohlasy
byly velice povzbudivé jak ze strany diváků, tak i Vzdělavatelského
odboru České obce sokolské a Folklorního sdružení ČR.
Z Prahy jsme se vrátili s těmi nejlepšími pocity. Slet nás povzbudil do další práce. Už za krátký čas se začneme připravovat na
XVI. všesokolský slet, který se bude konat v roce 2018, v roce tak
významném pro celou naši republiku.
Velice děkujeme těm, díky jejichž podpoře jsme se mohli v takovém počtu letošního sletu zúčastnit. Zvláště děkujeme Úřadu městského obvodu Vítkovice a také Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje za podporu při dopravě všech souborů našeho kraje do
Prahy a zpět.
Miroslav Buroň, starosta jednoty

                               

Vítkovické kruhy

Na tento geometrický útvar jsme narazili
29. června v Domově Sluníčko v Syllabově
ulici. Sešlo se zde několik blízkých, přátel
a příznivců další stoleté občanky Vítkovic,
paní Ludmily Kořínkové.

Ta se narodila 30. června 1912 ve Vítkovicích. Ve Vítkovicích se také vdávala,
porodila jednoho ze dvou synů a po letech
přebývání v Mariánských Horách se do
Vítkovic opět vrátila. Ve Vítkovicích také
pracovala jako vedoucí účtárny energetiky.
Těší se dobrému zdraví, i když nějaké ty
zdravotní problémy se přece jen ozývají, je
usměvavá. A dokonce v Domově Sluníčko
cvičí, a to prý neměla na sportování v životě čas!
Přítomni byli synové Robert a Honza,
kteří maminku často navštěvují, za babičkou dochází také její čtyři vnoučata a osm
pravnoučat.
Další vítkovický kruh paní Ludmily se uzavřel ve chvíli, když její pravnuk letos maturoval ve škole v Zengrově ulici, nedaleko
místa, kde babička v téže ulici bydlela.
„Děti se mi povedly,“ řekla čilá paní. „Měla
jsem štěstí, že s námi bydlela maminka,
která mi pomáhala a o děti se starala, nebyly nikdy samy.“
K ranním růžím, které jí jednotlivě předali
klienti z úseku Al a fyzioterapeuti, a ke kytici
žlutočervených růží od pracovníků domova
přidal tu svou i s dárkem také starosta Petr

Dlabal. „To jsem moc ráda, že jste přišel,
na to jsem byla zvědava, pořád jsem se na
vás ptala,“ poděkovala paní Ludmila Kořínková s pevným vítkovickým kořínkem. Na
stolech leželo mnoho dárků a dopis od ministra Drábka s přáním zdraví a zvýšením
důchodu, který jistě také potěší.
Lenka Kocierzová
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Knihovna pro vás
Září v knihovně

Po 3. 9. 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost
Út 4. 9. 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 den pro maminky s dětmi,
pohádky na štokrli, práce s papírem
St 5. 9. 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost
Pá 7. 9. 2012 vycházka s kronikářkou Lenkou Kocierzovou na vítkovický hřbitov,
sraz v 15.00 před branou hřbitova v Závodní ulici
Po 10. 9. 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost,
17.00 vernisáž výstavy PETRY PLÁTENÍKOVÉ,
studentky 2. ročníku oboru animace
na OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ
Út 11. 9. 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 den pro maminky s dětmi
kreslíme a povídáme si – Mikoláš Aleš a Špalíček
St 12. 9. 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost
Čt 13. 9. 2012 10.00 – 13. 00 otevřeno pro seniory
14.00 – 16.00 zájemci o klub seniorů s komentovanou prohlídkou
Domu u šraněk
Po 17. 9. 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost
Út 18. 9. 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 den pro maminky s dětmi –
šijeme na panenky (doneste si svoje), děláme si panenky oblékací
St 19. 9. 2012 10.00 – 12.00 otevřeno pro veřejnost, odpoledne zavřeno
Čt 20. 9. 2012 10.00 – 13. 00 otevřeno pro seniory
14.00 – 16.00 klub seniorů – industriální památky všeobecně,
promítání fotografií z Dolní oblasti Vítkovic
Po 24. 9. 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost
Út 25. 9. 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 den pro maminky s dětmi
St 26. 9. 2012 zavřeno
Čt 27. 9. 2012 14.00 – 16.00 klub seniorů
Po 1. 10. 2012 zavřeno
Út 2. 10. 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 den pro maminky s dětmi
– podzim v parku
St 3. 10. 2012 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost
Čt 4. 10. 2012 10.00 – 13.00 den pro seniory – luštíme křížovky a sudoku
14.00 – 16.00 klub seniorů
Pá 5. 10. 2012 vycházka Vítkovicemi s Lenkou Kocierzovou,
sraz v 15.00 u vodotrysku – základní okruh
Kontakt: Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice, tel. 599 453 246, 732 709 134
www.ostrava-vitkovice.eu
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.
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● V Galerii MaM byla
v úterý 4. září zahájena výstava Indie – kroky naděje.
Spolu s fotografem Pavlem
Zuchnickým navštívíte temná zákoutí
i exotické slumy Indie a uvidíte věci, které
by běžný turista nepoznal a snad ani poznat nechtěl. Výstava fotografií potrvá do
3. října.
● V září se jistě rádi zapojíte do fotografické soutěže O nejkrásnější knihovničku. Fotografii své osobní knihovny můžete přinést do pobočky vítkovické knihovny
nebo ji zaslat na adresu vitkovice@kmo.
cz. Vyhodnocení soutěže bude 5. října.

Akce pro děti
● Ve čtvrtek 20. září od 14.30 do 16.00
hod. je pro dětské čtenáře připravena výtvarná dílna Čarování s podzimem, při
které budou děti vyrábět zajímavé dekorace.
● V rámci Evropského týdne mobility od
16. do 22. září si děti mohou vyplnit kvíz
Bezpečně na cestě i na ulici.
Srdečně zve a na setkání s vámi se těší
Eva Chudejová a kolektiv knihovny

Zalistujte si...
Živí mrtví

Už jste někdy uvažovali o tom, co byste dělali po konci světa? Robert Kirkman
ano. A vznikl z toho brutální, krvavý, ale
zároveň silný a promyšlený příběh. Bývalý
policista Rick se ocitá ve světě, ve kterém
přestala platit stará pravidla. Většina lidí je
po smrti, a to ještě není to nejhorší. Smrt už
totiž není, co bývala, a tak se Rick pouští
do křížku s celou armádou zombie, které
netouží po ničem jiném než po horkém
lidském mase. Ani v tomto bizarním světě,
jako vystřiženém z béčkového hororu, však
nejsou nejhorším zlem bezduchá monstra,
ale zas a opět lidé se svými strachy, nenávistmi a touhami, které v krizové situaci
tím více vyplývají na povrch. Kirkman rozehrává nervy drásající hru, ve které nešetří
své postavy ani čtenáře. Vydejte se s ním
do trosek starého světa. Upozorňuji však,
že po dočtení tohoto mistrovského komiksu
už se na horory nikdy nebudete dívat jako
dříve.
Petr Schink
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Nejlepší sportovci

Vítkovic v roce 2011

Chci prostě využít
veškerý svůj potenciál

Už jako malý kluk jezdil s tátou na hory
a lezl po skalách, nikdy však neuvažoval, že
by se stal horolezcem. Věnoval se mnoha
dalším sportům, jezdil na kole, lyžoval, hrál
tenis… Svůj názor změnil zhruba v patnácti
letech, kdy jeho táta asi na měsíc odcestoval do Jižní Ameriky a Jirka se sám začal
zajímat o sportovní lezení. Postupně si našel mezi lezci kamarády a stal se členem
Horolezeckého oddílu SSK Vítkovice. Dnes
je teprve jednadvacetiletý Jiří Romanovský
označován jako velmi nadějný a silný lezec,
který zvládá skalní obtížnosti 10+ a hodlá se
dál rozvíjet. I proto byl jedním z deseti oceněných vítkovických sportovců za rok 2011.
„Jsem rád, že mě táta k tomuto úžasnému
sportu přivedl. Naučil mě základy, ale do ničeho mě netlačil. Nakonec jsem si lezectví
vybral sám, baví mě a rád bych se mu věnoval, co nejdéle to půjde. Zpočátku jsem
se snažil závodit, ale nedokázal jsem se
fyzicky ani psychicky sám na závody kvalitně připravit. A tak jsem se začal věnovat
více lezení v horách, které mě zcela pohltilo. Dnes už je to víceméně můj životní styl,“
vzpomíná na své začátky Jirka, jehož nejoblíbenější oblastí je Slovinská Mišja Peč. „Je
to jedna z nejznámějších a také velmi starých oblastí blízko italského Terstu. Právě
sem mě vozíval táta už jako kluka, takže tu

oblast znám, mám ji rád a snažím se zde
posouvat své hranice. Pokud ale potřebuji
trénovat někde blíže, jezdívám s chutí také
na Slovensko, zejména do Višňové blízko
Žiliny, a protože teď studuji VUT v Brně,
tak jezdívám často do Moravského krasu.“
Lézt po horách se může zdát jednoduché,
ale zdání klame. Aby člověk byl schopen
mnohdy i několik hodin zdolávat nějakou
skálu, musí být fyzicky velmi zdatný, a bez
pravidelného tréninku je to takřka nemožné. „Trénuji zhruba pětkrát týdně s tím, že
je nutný i odpočinek. Teď o prázdninách,
kdy mám více volna, se snažím trénovat
i dvoufázově – dopoledne a pak odpoledne. Trénink probíhá hlavně na boulderingové stěně, kde mohu provádět jak silová
cvičení, tak i vytrvalostní, a mohu si nacvičit
potřebné kroky a techniku. Ale i přes rok
trénuji pravidelně. Vysokou školu v Brně
jsem si nevybral náhodou. Brno je totiž v tuto chvíli asi největším centrem sportovního
lezení. Je tam skvělé zázemí pro trénink
a shlukují se zde nejlepší lezci České republiky, od nichž se člověk může učit stále,“ dodává Jirka Romanovský, rodák z Ostravy,
který vystudoval SPŠ Strojní ve Vítkovicích.
A plány mladého lezce do budoucna? „Chci
se určitě stále zlepšovat, ale nejvíce si přeji, aby mě to stále bavilo a vyhýbala se mi

jakákoli zranění. Nemám žádný konkrétní
cíl. Chci prostě využít veškerý svůj potenciál a dojít na hranici svých možností. A ty
jsou, doufám, ještě dost daleko…“
Lenka Hatlapatková
Foto: Vojtěch Vrzba

Zajímáš se o bojová umění? Pak je správnou volbou klub Como-3 gym Vítkovice

Bojuj fair play!

Impuls nové generaci ostravských talentů,
která na své velké úspěchy teprve čeká, dal
v první polovině července thaiboxer Tomáš
Vzorek z vítkovického klubu Como-3 gym.
Úspěšný sportovec reprezentoval Českou
republiku na mistrovství světa v bojových
sportech v Řecku, odkud si přivezl bronzovou medaili. Vzorek tak rozšířil sbírku cenných kovů, které bojovníci klubu Como-3
gym získali na světových šampionátech.
Kdo by Tomáše Vzorka i ostatní borce rád
následoval, má šanci. Klub thajského boxu
Como-3 gym Vítkovice otevírá díky podpoře
vedení vítkovického obvodu školu bojových
umění speciálně pro malé děti. Tréninkové
kurzy začnou na přelomu října a listopadu a budou určeny pro děti od 6 do 10 let.

Vítkovice klubu poskytly prostor pro vybudování nové tělocvičny a také mu umožnily
nakoupit cvičební pomůcky pro malé děti.
Ty budou vedeny k thajskému boxu s cílem
naučit se fair play nejen ve sportovním, ale
také osobním životě. Klub Como-3 gym chce
rozvíjet dětské osobnosti v rámci prevence
šikany, kriminality, drog a především nekvalitního trávení volného času. Como-3 zároveň s dětmi také otevírá thajský box pouze
pro ženy. Tréninky budou zaměřeny nejen
na fyzickou přípravu, ale především na psychickou vyrovnanost, zvyšování sebevědomí
a prevenci násilí páchaných na ženách.
„Úřad městského obvodu Vítkovice podpořil klub z naprosto jasného důvodu,“ konstatuje místostarosta Leoš Adamík. „Jde nám
o kvalitní využití volného času dětí a mládeže.
A právě Como-3 gym nabízí ideální spojení
fyzické námahy s východoasijskou filozofií,
která učí bojovníky respektu vůči soupeři
i úctě k člověku a popírá agresi. Ta je možná jen v zápase a pouze v duchu fair play.
Myslím, že je mnohem lepší, když děti zaměří
svou energii na sport, než aby si ji vybíjely
například likvidací laviček v parku. I proto
jsme tento úspěšný klub mimo jiné podpořili
nabídkou prostoru v ulici Šalounově 18, kde

získá více místa za nájem v únosné výši. I to
je náš vklad do budoucnosti nejen vítkovických dětí.“
www.como-3.com
Lenka Gulašiová

Chatujte s pojišťovnou
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
nabídla klientům novou službu – chat na
svých webových stránkách. Klienti oceňují, že si potřebné informace zjistí snadno a
rychle, aniž by museli někam chodit nebo
telefonovat. Denně vyřídí operátorky třetí
největší zdravotní pojišťovny v zemi na 50
on-line dotazů, přičemž se tyto počty stále zvyšují. ČPZP zavedla možnost on-line
chatování se svými klienty jako první mezi
zdravotními pojišťovnami.
Elenka Mazurová, tisková mluvčí ČPZP

Projížďka historickými trolejbusy
Dopravní podnik Ostrava pořádá vyhlídkové jízdy historickými trolejbusy. Ve směru Michálkovice trolejbusy pojedou v rámci
Dne evropského dědictví 15. září, o týden
později, 22. září, pak budou směřovat
k Hlavnímu nádraží Ostrava.
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�Všimněte si!
Tento tajemný název patří folklornímu
souboru z Cookových ostrovů, který potěšil 14. srpna 2012 klienty Domova pro
seniory Sluníčko. Soubor přijel z největší
dálky ze všech účastníků vystupujících letos na XV. festivalu Folkloru bez hranic,
z města Avarua. Leží na hlavním ostrově
celé skupiny těchto ostrovů, Rarotonga,
geologicky nejmladším. Hudebníci, bubeníci, tanečníci příjemně narušili klid
v krásné zahradě areálu v Syllabově ulici.
V kostýmech z přírodního vlákna, včetně

AKIRATA
ve Sluníčku

kůry divokých ibišků, rozmanitého peří,
bambusu, květin, rozzářili oči diváků.
Pro zklidnění se vystřídali s manželi
Milenou a Jiřím Pitterovými z Prahy, kteří
tančí i na festivalech seniorských. Chodské
i jihočeské tance zajímaly i zahraniční hosty, sledovali jejich krokové variace s obdivem.
Klienti Sluníčka, přestože bylo pod
mrakem, byli spokojeni. Také Kateřina
Macečková, prezidentka festivalu, a moderátorka Helena Dohnalová z ČT1 hovořily
s obdivem o tanečnících a večer šel šot
z vystoupení do celé republiky.
Lenka Kocierzová

Hasiči bojovali s naftou a olejem

Vaše zdraví
Nový angiosál

Jednotka profesionálních hasičů z Ostravy-Zábřehu zasahovala v úterý 28. srpna
u nehody nákladního automobilu v zatáčce
u brány do Dolní oblasti Vítkovic. Vozidlo,
které v kontejneru převáželo 15 tun železného šrotu, spadlo na pravý bok, řidič se
zranil a skončil v nemocnici. K nehodě na
okraji mostu nad frekventovanou Místeckou
ulicí vyjely dvě cisterny, vyprošťovací spe-

Vaskulární centrum Vítkovické nemocnice se stalo díky nové koncepci a šíří svého
záběru v rámci České republiky výjimečným pracovištěm. Nemocnici se zde podařilo úzce propojit diagnostickou a intervenční léčbu s léčbou cévně chirurgickou,
takže pacientům je poskytována komplexní
péče.
-red-

ciál Mercedes Bizon, chemický automobil,
kontejnerový automobil se sorbentovým
kontejnerem a pojízdná dílna. Hasiči zabezpečili auto před požárem a zamezili dalšímu úniku nafty a hydraulického oleje, zcela
zabránili úniku těchto látek do kanalizace.
Celá akce, včetně odtáhnutí havarovaného
vozidla, trvala zhruba šest hodin.
Petr Kůdela, tiskový mluvčí HZS MSK

Červnová Ocelářská v plamenech
Milí čtenáři, buďte prosím obezřetní při manipulaci
s otevřeným ohněm, dávejte pozor, zda neodcházíte
z bytu ve chvíli, kdy vaříte oběd nebo máte puštěn
přímotop, hlídejte své děti, aby nezpůsobily požár.
Dělejte prostě vše pro to, ať se situace u vás doma
nevyhrotí jako v Ocelářské ulici číslo 10A, kde v noci
21. června musely při požáru zasahovat hned tři jednotky hasičů ze stanic Zábřeh, Hrabůvka a Fifejdy.
Kromě samotného hašení požáru muži v uniformách
z domu vynesli i dva nepohyblivé obyvatele.
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„Při hašení hořící střechy a půdy domu došlo
k poškození bytů pod půdním prostorem, proto
se nájemníci nemohli vrátit zpět a bylo třeba jim
poskytnout náhradí ubytování,“ vrací se k nešťastné události starosta Petr Dlabal s tím, že jeden
z nájemníků žil před požárem v opraveném bytě
pouze týden. „Odhad škody se pohybuje kolem
700 tisíc korun,“ dodává Petr Dlabal. „V současné době pokračuje rekonstrukce střechy, dva byty
pod půdou jsou stále neobyvatelné.“
-gl-
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