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Zveme na volejbalový turnaj
Tradiční přátelské volejbalové klání pořádá komise spor-

tu při Radě MOb Vítkovice 22. května v 15 hodin. Opět se 
uskuteční na hřišti SSK Házená ve Vítkovicích, v případě 
špatného počasí v tělocvičně SOŠ AHOL. Bude připra-
veno občerstvení a ceny. Družstva se mohou hlásit do  
17. května u Pavlíny Nováčkové na e-mailu pnovackova@
vitkovice.ostrava.cz nebo tel. 724 846 652. Více informací 
na webu úřadu www.vitkovice.ostrava.cz.                   - nov - 

Setkávání generací 
při hudbě

Další koncert z cyklu Setká-
vání generací při hudbě, který 
pořádá městský obvod Vítko-
vice ve spolupráci se ZUŠ dr. 
Leoše Janáčka, se uskuteční 
25. května v 16.30 hodin ve 
vítkovické knihovně.       - nov -

PEL-MEL II
Dům u šraněk rekapituluje uplynulý galerij-

ní rok 2014. Každý, kdo zde v tomto období 
vystavoval, bude připomenut. Znovu tak bude 
připomenut patchwork Danuše Březinové, zá-
vodní klub dolu Jeremenko, fotografie Zdeňka 
Lasáka a Romana Nedbala a díla dalších vy-
stavujících. Vernisáž se uskuteční 23. června 
v 17 hodin v Domě u šraněk.                - nov -

Přijďte do fanzóny 
u ČEZ Arény!

Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015, 
které bylo zahájeno 1. května a potrvá do  
17. května, si fanoušci mohou užít nejen na zá-
pasech v ostravské ČEZ Aréně nebo O2 areně 
v Praze, ale i ve fanzónách. Ty jsou přístupné 
ale všem zájemcům, tedy i fanouškům bez 
vstupenek. Přijďte i vy do fanzóny u ČEZ Aré-
ny a nechte se pohltit fantastickou hokejovou 
atmosférou!                     

Pokračování na straně 7

Park jako nový
V polovině května bude dokončena investič-

ní akce, která byla v parku u bývalého kina Mír 
zahájena 23. ledna letošního roku. Jde o stavbu, 
která navazuje na rekonstrukci náměstí Jiřího  
z Poděbrad a zkvalitňuje prostředí v bezprostřed-
ní blízkosti náměstí. Na území parku jsou rekon-
struovány chodníky a komunikace, vytvořeny zde 
byly i nové parkovací plochy. Investorem akce  
v hodnotě zhruba 1,7 milionu korun včetně DPH, 
která je spolufinancována z dotačního titulu IPRM 
Budoucnost Vítkovic, je statutární město Ostrava, 
realizátorem společnost K2 stavební Moravia. Ini-
ciátorem projektu byl obvod Vítkovice, který zajistil 
zpracování projektové dokumentace.  - gl -

Vydává SMO ÚMOb Vítkovice

V pátek 1. května byla v Dolních Vítkovicích slavnostně otevřena 25metrová nástavba vysoké pece č. 1, 
kterou na snímku zachytil Rudolf Gesierrich. Součástí nástavby jsou kavárna, výstavní prostor a klub. Více 
na straně 5.

Zlatá tretra 2015 – 26. května  
na Městském stadionu ve Vítkovicích

Ocenění učitelů 
V obřadní síni vítkovické radnice se 26. března  

u příležitosti Dne učitelů sešli zástupci vedení 
obvodu s představiteli škol působících na území 
Vítkovic a s pedagogy, kteří z rukou starosty Petra 
Dlabala převzali ocenění za svou práci v uplynu-
lém období. „Jde už o tradiční setkání, kterého si 
velmi ceníme,“ říká starosta městského obvodu 
Vítkovice. „Vážíme si práce učitelů a jsme rádi, 
že máme možnost potkat se s těmi nejlepšími  
a poděkovat jim za vše, co pro žáky i společnost 
dělají.“                              Pokračování na straně 2

Zveme na Dětský den
V pátek 5. června se v 15 hodin v sadu Jožky 

Jabůrkové uskuteční Dětský den. Děti se mohou 
těšit na hry a soutěže, kouzlo s bublinami předve-
de Bublinář Bob, nebude chybět ani skákací hrad 
a občerstvení. Děti se akce mohou zúčastnit pou-
ze v doprovodu rodičů. „Věříme, že obvodem při-
pravovaná akce malé oslavence i jejich doprovod 
potěší,“ zve občany obvodu starosta Petr Dlabal 
a upozorňuje i na připravovanou Petropavlovskou 
pouť. Tou se náměstí Jiřího z Poděbrad rozezní ve 
dnech 18. až 20. června.                                 - gl -
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Seznamte se s našimi okrskáři
Vítkovické ulice jsou součástí šesti 

okrsků, které jsou rozděleny pod označe-
ním D41 až D46. V těchto okrscích pracují 
strážníci -okrskáři, k jejichž prioritám kromě 
dohledu nad dodržováním obecně závaz-
ných vyhlášek a nařízení města Ostravy 
patří i kontrola dodržování občanského 
soužití, rušení nočního klidu, znečišťování 
veřejného prostranství, neoprávněného 
zakládání skládek, neoprávněných záborů 
veřejného prostranství, odstavených auto-
vraků, volného pobíhání zvířat a především 
prevence kriminality.

Strážník -okrskář plní úkoly a povinnosti 
v souladu se zákonem o obecní policii 
č. 553/1991 Sb. ve svěřeném okrsku a kaž- 
dý má právo se na něj obrátit se žádostí 
o pomoc. Princip okrskáře spočívá pře-

devším ve větší osobní odpovědnosti ke 
svěřenému okrsku a užším kontaktu s ob-
čany. Strážník -okrskář má větší přehled 
o dění v místě a měl by být prvním, který 
bude řešit jednotlivé případy a události ve 
svém okrsku v rámci zajištění veřejného 
pořádku a jeho prevence, včetně bezpeč-
nosti v dopravě. V případě nepřítomnosti 
okrskáře zajišťují výkon služby běžné hlídky 
strážníků dané oblasti. Všechny nezbytné 
informace z výkonu služby daného okrsku 
jsou poté předávány místně příslušnému 
okrskáři.

V následujících vydáních vítkovického 
zpravodaje vám představíme okrskáře, 
kteří pracují ve Vítkovicích. Jsou to Jaroslav 
Plachý, Zdeněk Hrňa, Zdeněk Hrzibek, Vít 
Vylíčil, Ivan Husár a Lubomír Mitas.

Okrsek je ohraničen ulicemi 
Ruskou, 1. má  je, Pohraniční, 
U Cementárny a Sylla bovou. 
Je tvořen průmyslovou, ro-
dinnou i obytnou zástavbou. 
Nacházejí se v něm dvě 
základní školy, mateřská 
škola, několik soukromých 
firem, restaurací a dalších 
živnostenských provozoven. 
Dochází zde k zakládání ne-
povolených skládek v ulici 
U Cementárny, k narušování 
veřejného pořádku sociálně 
slabými občany v okolí re-
staurací a obytných domů, 
kde bydlí. Rovněž v tomto okrsku dochází 
ke krádežím různého materiálu z areálu 
Vítkovice Machinery Group a k nespráv-

nému parkování v okolí škol-
ských zařízení.

Ulice v okrsku 
1. máje – od čísla 132/160 

po č. 120/34, Holubova, Ko-
řenského, Kotkova, Maix-
nerova, Mečnikovova – od 
čísla 1314/4 po číslo 191/11, 
Mostárenská, Pasteurova, Po-
hraniční – od křižovatky s ulicí 
1. máje po křižovatku s ulici 
Štramberskou, Rostislavova, 
Ruská – od křižovatky s ulicí 
1. máje po křižovatku s ulicí 
Syllabovou, Syllabova – od 
čísla 1234/8 do čísla 2038/34, 

Štramberská, Thomayerova – od č. 1299/13 
po ulici Holubovou, U Cementárny – od čís. 
1287/1 po čísla 1293/23, Vrázova.

Okrsek je ohraničen uli-
cemi Halasovou, Tržní, Míro-
vou, Ruskou, Obytnou a Mís-
teckou. Je tvořen obytnými 
domy, živnostenskými pro-
vozovnami a průmyslovými 
objekty. Nachází se zde větší 
počet restaurací, obchodů, 
nemocnice, dvě střední školy, 
mateřská a základní škola, 
pobočka Charity Ostrava, farní 
úřad, zdravotní pojišťovna, 
úřad městského obvodu, kos-
tel a národní kulturní památka 
Dolní oblast Vítkovic. V tomto 
okrsku dochází ke krádežím 
materiálů z areálu Vítkovice 
Machinery Group, k narušování veřejného 
pořádku v okolí restauračních zařízení, kde 
se scházejí sociálně slabší a problémoví 
občané. Dále ke krádežím na osobách 
a poškozování majetku na zastávkách 

MHD. Nesprávné parkování 
motorových vozidel je časté 
v okolí radnice, nemocnice 
a v přilehlých ulicích.

Ulice v okrsku 
1. máje – od křižovatky 

s ulicí Mostárenskou po 
křižovatku s ulicí Ruskou, 
Halasova – sudá orientační 
čísla 6–34, Jeremenkova, Ku-
tuzovova – čísla orientační 5, 
6, 7, 8, 11 a 13, Mírová, Mí-
rové náměstí, Místecká – od 
křižovatky s ulicí Halasovou 
po křižovatku s ulicí Pohra-
niční, Obytná, Pohraniční 
– od ulice Místecké po ulici 

Výstavní, Prokopa Velikého, Ruská – čísla 
orientační 11, 15, 17, 25, 27, 29, 30, 32, 
34, 36, 38, 42, 44, Tržní, Věžní, Výstavní 
– čísla orientační 90, 95, 97, 99, 103, Za-
lužanského.

Jaroslav Plachý, okrsek D41

Zdeněk Hrňa, okrsek D42

Kontaktní místo: Městská policie Ostrava, ul. Alberta Kučery 31, Ostrava -Hrabůvka
Kontaktní telefon: 596 712 293
Seznam ulic v okrscích je k dispozici na stránkách www.mpostrava.cz.

Jana Urbaníková, Městská policie Ostrava

Ocenění učitelů

Dopravní podnik Ostrava zve 
na projížďku historickými vozi-
dly. Okružní jízdy historickými 
tramvajemi a autobusy se budou 
v městské části Ostrava ‑Jih konat 
16. května .

Slovo starosty

Čištění komunikací
Na území statutárního města Ostravy 

místní komunikace I. a II. třídy a silnice  
I. a III. třídy čistí Ostravské komunika-
ce, které od roku 2011 zajišťují čištění 
vybraných místních komunikací III. třídy  
i v obvodu Vítkovice. Dle prachové mapy 
Ostravy byly městské obvody rozděleny do 
tří skupin (na znečištěné, silně znečištěné  
a velmi silně znečištěné). Pro každou skupi-
nu je stanoven počet cyklů čištění za měsíc  
a také způsob čištění.

Městský obvod Vítkovice spravuje na 
svém území místní komunikace III. třídy,  
a to v celkové délce zhruba 19,5 km. 
Vzhledem k tomu, že veřejné komunika-
ce v našem obvodu jsou z velké části ve 
správě společnosti Ostravské komunikace, 
navazují na čištění komunikací v našem 
obvodu úklidové práce, které jsou pravi-
delně zajišťovány zaměstnanci obvodu. Ti 
se starají zejména o sběr odpadků a nedo-
palků cigaret, zametání chodníků a ostat-
ních zpevněných ploch, odstraňování trávy  
a plevelů z dlážděných ploch a od obrub-
níků, vyhrabávání odpadu a nedopalků 
z travnatých ploch, o sběr psích exkremen-
tů a veškeré ostatní práce spojené s čiště-
ním. Zmíněné aktivity směřují k tomu, aby 
Vítkovice byly co nejčistší a aby se zdejším 
občanům v tomto obvodu příjemně žilo. 

Dušana Bernatíková, 
  referent odboru KSDaB

Pokračování ze strany 1
Ve Vítkovicích je třináct školských za-

řízení různého typu, od školek až po lé-
kařskou fakultu, školy soukromé i státní. 
Pozvání starosty městského obvodu přijali 
zástupci většiny z nich. 

Ocenění byli Ian Benzie – PORG, Ka-
rin Boháčová – SŠGTL AHOL, Vladimíra 
Hamplová – SŠTD, František Novotný – RB 
SOU autoopravárenské, Eva Pazourková – 
SOSŽ a VOŠZ, Helena Poláchová – SPŠ, 
Eva Smolková – SOŠ AHOL, Jaromír Šedý 
– ZŠ Šalounova, Soňa Šindlerová – MŠ 
P. Velikého. 

V doprovodném programu vystoupila 
cimbálová muzika Fidlíci ze ZUŠ dr. Leo- 
še Janáčka, která vyhrála krajské kolo 
soutěže ve hře na lidové nástroje, úry- 
vek z básně Francoise Villona přednesla 
žákyně 6. třídy ZŠ Šalounova, Jessica 
Šiváková. Ocenění pedagogové obdrželi 
pamětní list a drobnou pozornost z rukou 
starosty Petra Dlabala a tajemnice Jany 
Kochové.

Záznam z akce můžete zhlédnout v od-
kazu na youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=kR15-d3
rZG8.                                             - nov -
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Slovo starosty

Existuje jen jediný způsob, jak si poradit se životem. A to najít onen soubor hodnot, které nepodléhají módním trendům, 
které se nikdy nemění a budou neustále rodit ovoce v tom smyslu, že nám i uprostřed velice nejistého světa přinesou 
klid, zdraví a jistotu. Thomas Hora

Vážení čtenáři,
když jsem se v dubnovém úvodníku zmi-
ňoval o bezpečnosti ve Vítkovicích, netušil 
jsem, jak aktuální toto téma bude.

V pátek 3. dubna si anonymní oznámení 
o uložení bomby v restauraci Výběr vyžá-
dalo rozsáhlá bezpečnostní opatření ze 
strany Policie ČR. Ta evakuovala restauraci 
i její bezprostřední okolí, z Mírového náměstí 
byla dokonce odkloněna veškerá doprava. 
Bomba naštěstí nalezena nebyla, pachateli 
hrozí trest za šíření poplašné zprávy. Já 
bych se však chtěl věnovat jinému aspektu 
této události. V médiích byla zpráva podána 
tak, že se veřejnost domnívala, že bomba 
měla být uložena přímo na radnici. Od té 
chvíle se na mě desítky občanů obracely 
s dotazy o upřesnění. Nikdo z vedení rad-
nice však žádné bližší informace o celé akci 
policie neměl, upřesnění jsme od Policie 
ČR nedostali ani v následujících dnech. 
Musím říct, že tímto postupem a nekvalitní 
komunikací jsem zklamán. Nepředpoklá-
dám, že by vedení radnic měla být informo-
vána o každém vykradeném autě, ani nic 
takového nežádám. Ale jsem přesvědčen 
o tom, že v případech, kdy jde o obecné 
ohrožení, o věc takového rozsahu, jako byla 

ta v pátek 3. dubna , by policie vedení radnic 
informovat měla. Jednak by to přispělo ke 
zkvalitnění komunikace mezi veřejnou sprá-
vou a policií, jednak by díky tomu mohla být 
náročná práce našich policistů veřejností 
vnímána v mnohem širších souvislostech. 
Rozebíral jsem tuto otázku i na sboru sta-
rostů, ale s odpovědí, že policie řeší své 
úkoly a informace, které se starostové mají 
dozvědět, se k nim dostanou dodatečně, 
mě neuspokojila.

A nejde o jedinou věc, nad níž se chci 
pozastavit. Druhá záležitost je sice poně-
kud z jiného soudku, ale také ona se týká 
komunikace, tentokrát komunikace mezi 
občany. V poslední době se zejména 
ve společných prostorách našich domů 
s obecními byty rozmáhá nešvar, který 
obtěžuje mnohé nájemníky. Na chodbách 
spojujících jednotlivé byty se čím dál častěji 
scházejí někteří obyvatelé domů a jejich 
hosté a bez ohledu na respektování práva 
svého okolí na klid a soukromí tu společně 
tráví chvíle svého volna. I když pokaždé 
nejde přímo o hlučné veselice trvající až 
do hluboké noci, fakt, že několik rodin spo-
lečně sdílí svůj soukromý život na chodbách 
domů, kam z otevřených dveří jednotlivých 
bytů jde nejen hluk, ale mísí se tu například 
i vůně právě připravovaných obědů, ostatní 
obtěžuje. Snažíme se inkriminované osoby 
na nepříjemnosti způsobené tímto chová-

ním upozorňovat, 
ale bohužel se ne-
setkáváme s pocho-
pením. Toho se na-
příklad nedostávalo 
ani ve chvíli, které 
jsem byl osobně 
svědkem. Při ná-
vštěvě Vítkovické 
nemocnice jsem 
v občerstvení v ne-
mocničním areálu na razil na početnou 
a hlučnou skupinu rodinných příslušníků 
a známých pacientky, která právě byla 
v tomto zdravotnickém zařízení operována. 
Dominantní chování této skupiny a hladina 
decibelů, která její přítomnost v nemocnici 
provázela, mi bezděčně připomněly heslo 
Ticho léčí! To bohužel přítomní ani zda-
leka nerespektovali, zcela chyběla jakákoliv 
ohleduplnost k okolí, úcta ke spoluobča-
nům, pacientům i lidem, jejichž blízcí jsou 
rovněž hospitalizováni, ale kteří zdaleka 
nemají potřebu o tom pořádně nahlas in-
formovat celý svět.

Připomínejme sobě a hlavně svým dětem 
hodnotu a obsah slov, jako jsou slušnost, 
ohleduplnost, respekt a vstřícnost. Zdá se 
mi, že se z našeho života podezřele rychle 
vytrácejí.

Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Zásady Rady městského obvodu Vítkovice pro prominutí pohledávek 
poplatků a úroků z prodlení nájemcům obecních bytů ve Vítkovicích 
v období od 1. dubna 2015 do 31. července 2015
– Rada MOb Vítkovice rozhodla uzavřít dohody o prominutí dluhů 
vzniklých nezaplacením poplatků a úroků z prodlení s nájemníky 
obecních bytů, kteří své dluhy z pronájmu bytů, včetně služeb 
spojených s jejich užíváním a soudních poplatků, uhradí zcela 
v období od 1. dubna 2015 do 31. července 2015, a výše po-
hledávky poplatků a úroků z prodlení nepřesáhne 20 tisíc korun 
v každém jednotlivém případě. Pohledávky poplatků a úroků 
z prodlení budou promíjeny individuálně podle pořadí úhrad jed-
notlivými dlužníky.

– Rozhodnutí Rady MOb Vítkovice o prominutí pohledávek po-
platků a úroků z prodlení je rámcové a bude, po uplynutí urče-
ného období, konkretizováno dodatečným předložením seznamu 
dlužníků a částek poplatků a úroků z prodlení ke schválení opa- 
tření v práci s pohledávkami v Radě městského obvodu Vít-
kovice.

– Pohledávky poplatků a úroků z prodlení budou promíjeny pouze 
nájemcům obecních bytů, kteří své dluhy z pronájmu bytů, včetně 
služeb poskytovaných s užíváním bytu a soudních poplatků, 
uhradí zcela v daném období.

– Prominutí poplatků a úroků z prodlení bude provedeno jak 
u dosud nežalovaných pohledávek, tak i pohledávek právně 
zajištěných a žalovaných.

– U dlužníků, kteří mají uzavřenou dohodu o splátkách závazků, je 
podmínkou prominutí poplatků a úroků z prodlení úplné uhrazení 
celého zůstatku dluhu v určeném období.

– Rozhodnutí o prominutí poplatků a úroků z prodlení se netýká 
dlužníků, jejichž závazek vůči MOb Vítkovice k 1. dubnu 2015 
tvoří pouze poplatky a úroky z prodlení dlužníků, u nichž úhrada 
dluhů bude provedena pouze zápočtem přeplatku z vyúčto-
vání služeb spojených s užíváním bytu za rok 2014, a dlužníků, 
kteří budou mít evidovány dluhy jen v období od 1. dubna do  
31. červen ce 2015.

– U dlužníka, kterému již byly prominuty poplatky a úroky z pro-
dlení v roce 2014 při stejném opatření jednorázového prominutí 
poplatků a úroků z prodlení, bude v roce 2015 v případě úhrady 
všech dluhů ve stanoveném období prominuto pouze 50 procent 
objemu poplatků a úroků z prodlení.

– Tyto zásady budou zveřejněny způsobem v místě obvyklým, 
tj. Zpravodajem městského obvodu Vítkovice, vyvěšením na 
úřední desce a na internetových stránkách MOb Vítkovice – 
 www.vitkovice.ostrava.cz.

– Zbylé nežalované pohledávky z nájmu bytů, po tomto  
opatření (s výjimkou pohledávek malého rozsahu), budou pře- 
dány k soudnímu vymáhání odborem KSDaB do konce roku  
2015.

Petr Dlabal, starosta

Zásady byly schváleny usnesením číslo 0174/RMOb -Vit/1418/7 
na 7. schůzi Rady městského obvodu Vítkovice dne 18. úno ra  
2015.
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Ze života našich škol

Mateřská škola AGEL slouží zaměstnancům i veřejnosti

Koncerty ZUŠ  
dr. Leoše Janáčka 

Základní umělecká škola dr. Leoše Ja-
náčka v Ostravě -Vítkovicích pořádá hned 
dva zajímavé koncerty. První se uskuteční 
v prostorách kostela sv. Pavla na Mírovém 
náměstí ve Vítkovicích v pondělí 18. května 
v 18 hodin a vystoupí zde Vítkovický ko-
morní orchestr učitelů se svými sólisty 
a hosty. Posluchači uslyší skladby Antonia 
Vivaldiho, Johana Svendsena, Christopha 
Wagenseila a W. A. Mozarta.

Druhý koncert se uskuteční ve čtvrtek 
21. května od 17 hodin v Kulturním domě 
Akord v Zábřehu a představí se zde žákov-
ské soubory ZUŠ dr. Leoše Janáčka, stejně 
jako dětský pěvecký sbor doprovázený hor-
novým kvartetem. Nebudou chybět čtyři cim-
bálové muziky této umělecké školy, z nichž 
se dvě probojovaly do celostátního kola 
soutěže ZUŠ v jihomoravském Mikulově. 
To se bude konat ve dnech 7. a 8. května. 
Držte tedy palce, aby děti vítkovické umě-
lecké školy uspěly na celostátní úrovni co 
nejlépe. Vždyť nereprezentují jen naši obec 
a Ostravu, ale celý Moravskoslezský kraj!

Jaromír Návrat, 
ředitel ZUŠ dr. Leoše Janáčka

Návštěva z Pobaltí
RB SOU autoopravárenské navštívili 

díky projektu Erasmus+ a ve spolupráci se 
vzdělávací agenturou Alvit učitelé z Pobaltí. 
„Měli jsme možnost na naší škole přivítat 
učitele z Litvy a Estonska,“ říká ředitel školy 
Richard Veselský, který hosty informoval 
o organizaci výuky, nabízených učebních 
oborech a o průběhu praktického výcviku. 
„Učitelé si také prohlédli naši zrekonstruova-
nou školu, moderně vybavené učebny ICT 
a AJ, navštívili žáky ve třídách a setkali se 
s učiteli a s mistry odborného výcviku. In-
formovali jsme je také o tom, že pořádáme 
exkurze žáků do automobilových firem v tu-
zemsku i zahraničí a nejlepší žáky vysíláme 
na stáže.“ - red -

Společnost AGEL již čtvrtým rokem 
v areálu Vítkovické nemocnice provozuje 

vlastní firemní školku a poskytuje péči více 
než dvacítce dětí ve věku od 2 do 6 let. 
Mateřská škola byla zřízena v roce 2011 
v rámci projektu na podporu slaďování ro-

dinného a pracovního života zaměstnanců 
Vítkovické nemocnice. Od ledna 2014 mo-
hou její služby využívat zájemci z řad široké 
veřejnosti. Od září 2015 je cena školného 
ve stejné výši jak pro zaměstnance, tak pro 
veřejnost.

Školka nabízí mimořádně širokou pro-
vozní dobu, a to od 6 do 19 hodin každý 
všední den. Aktuálně je kapacita školky 
24 dětí, pro školní rok 2015/2016 bude 
navýšena na 28 dětí. Dětem se věnují 
kvalifikovaní pedagogové, logoped a také 
dětská zdravotní sestra. Samozřejmostí je 
profesionální přístup i příjemné moderní 
prostředí. Důraz při výuce je kladen na 
prožitkové učení, pestrost vzdělávacích 
aktivit a zdravý životní styl. Školka také 
realizuje řadu nadstandardních činností, 
jako jsou  hypoterapie, muzikoterapie, 
canisterapie, návštěvy solné jeskyně či 
výlety do Beskyd. Odpoledne mohou děti 

navštěvovat logopedické lekce, hudební 
i výtvarné kroužky či lekce jógy. 

Do činnosti školky jsou přitom zapojo-
váni i rodiče, a to především prostřednic-
tvím dílniček – jarních či vánočních, které 
zahrnují posezení, besídky či čtení rodičů 
s dětmi.

Žáci Střední školy technické a dopravní v Ostravě -Vítkovicích 
podnikli v polovině března výlet do švýcarské Ženevy. Jejich cílem 
byla návštěva 85. ženevského autosalonu, předtím však samozřej-
mě stihli i prohlídku samotného města. „Viděli jsme symbol města 
Jet d‘ eau – fontánu na periférii s vodotryskem dosahujícím výšky 
140 metrů – a v anglické zahradě jsme obdivovali kvetoucí orloj,“ 
popisuje zážitky Miroslav Turek, zástupce ředitele. „Po prohlídce 
města jsme se vydali k výzkumnému středisku Universe of Partic-
les CERN. Čekala nás návštěva oficiálního výzkumného centra, 
kam se hned tak každý turista nedostane. Žáci se intenzivně zají-
mali o práci vědců.“ 

Druhý den na žáky i učitele čekal hlavní, téměř devítihodinový 

program – návštěva ženevského autosalonu. „Na zajímavá auta 
byla letos Ženeva opravdu bohatá. Nechyběla snad žádná světová 
značka. Do všech běžných vozidel nižších a středních tříd jsme 
se mohli posadit a všechno si vyfotit,“ popisuje návštěvu mladých 
automechaniků na této známé mezinárodní akci žák Petr Vaněk. 
„Některé automobilky nabízely posezení i ve svých vlajkových lo-
dích, což byla například nová dokonalá Škoda Super B, Audi A8, 
BMW 750Li a další auta. Ke zhlédnutí byly i nejdražší skvosty svě-
ta, jako například Bugatti Veyron, což je první vyrobený kus na 
světě, stojící vedle posledního 450. kusu, který byl vyroben kom-
pletně z karbonových vláken. V neposlední řadě byly k vidění také 
nejbohatší značky světa.“                                  Vladimíra Zezulková

S „dopravkou“ v Ženevě

Čokoládová tretra
Ve čtvrtek 21. květ-

na se od 15.30 hodin 
bude na Městském 
stadionu Ostrava-
-Vítkovice konat Čo-
koládová tretra, kte-
rou pořádá Atletický 
klub SSK Vítkovice. 
Patronem závodu je 
Colin Jackson, dvoj-
násobný mistr svě-
ta a čtyřnásobný mistr Evropy v běhu na  
110 metrů překážek, halový mistr světa  
a trojnásobný halový mistr Evropy v běhu 
na 60 metrů překážek. Běžecké závody 
pro děti do 13 let zahájí rodiče s tříletými 
a mladšími dětmi, postupně budou závodit 
žákyně a žáci a ve finále závodu také do-
rostenky a dorostenci. 

Závodníci a závodnice na prvních třech 
místech, kromě běhů rodičů s dětmi, získají 
dvě vstupenky na Zlatou tretru 2015, která 
se koná v úterý 26. května na Městském 
stadionu. Do finále Čokoládové tretry, která 
se koná v rámci Zlaté tretry, postupují vítě-
zové vybraných kategorií ročníků 2009 až 
2002.

Více na www.cokoladovatretra.cz
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Pohled na Vítkovice z ptačí perspektivy

Veteráni v Ostravě
V sobotu 30. května se již v 7.30 hodin 

zaplní Masarykovo náměstí v Ostravě his-
torickými vozidly, které se zúčastní násle-
dujícího závodu Veteran Rallye Ostrava 
2015, jehož start je naplánován na desátou 
hodinu. Ozdobou akce budou dobově oble-
čené posádky Veteran Rallye Ostrava 2015.

Den dětí oslaví spolu se žáky školy také 
pamětníci a učitelé, kteří byli u otevření 
první žákovské galerie v bývalém Českoslo-
vensku. V roce 2005 byla spolu se základní 
školou přestěhována do Šalounovy ulice. 
Nyní se přemísťuje do budovy v Halasově 
ulici. Původní Pionýrská galerie vznikla 
v roce 1965 jako jedinečný společný počin 
žáků, pedagogů, vedení školy a patronů 
v budově tehdejší ZDŠ na náměstí Rudé 

armády. Za všechny připomeňme aspoň 
pana učitele Jiřího Seidla. Expozice sdru-
žuje originály výtvarníků severní Moravy a je 
doplňována přírůstky soudobých autorů. Ve-
dení ZŠ Šalounova 56 pod záštitou starosty 
Vítkovic Petra Dlabala vás srdečně zve na 
slavnostní vernisáž v budově školy v Ha-
lasově ulici, která se bude konat v pondělí  
1.  června v 17 hodin. 

Karol Hercík

K městskému obvodu Ostrava -Vítkovice neodmyslitelně patří 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická. 
Není také divu, vždyť tradice školy se váže až k roku 1933 a za 
tu dobu prošla jejími lavicemi úctyhodná řada studentů a studen-
tek. Mnozí z nich se později úspěšně prosadili nejen v oblasti 
zdravotnictví, ale také v řadě jiných oborů. A co mají tito studenti 
společného? Kdo jednou prošel „vítkovickou zdravkou“, nikdy na 
ni nezapomene, mnohokrát na ni vzpomíná a je jí v dobrém slova 
smyslu poznamenán.

Při škole funguje také Univerzita volného času, která je zaměřena 
na seniory, jímž vhodnou formou naplňuje volný čas. Organizujeme 
pro ně řadu aktivit především zdravotnického charakteru, pořádáme 
odborné a poutavé přednášky z oblasti zdraví i prevence. Nechybí 
ani exkurze na specializovaná pracoviště, kde se posluchači mohou 
seznámit s nejnovějšími poznatky z oblasti současné medicíny. 
Mohou se ptát odborníků z různých oblastí a dozvědět se řadu 
nových zajímavých a podnětných informací. Nezapomínáme ani na 

kulturu či osvětu a sociální oblast. Rádi bychom v novém školním 
roce mezi námi přivítali nové zájemce nejen v řádném studiu, ale 
také zveme k návštěvě zmiňované univerzity.

K dobrému jménu školy nemalou měrou přispívá i výborná spo-
lupráce s vedením městského obvodu. Za celou dobu trvání si tyto 
dvě organizace vycházely skvěle vstříc, což bylo ku prospěchu 
všech, především pak studentům. Samostatnou kapitolou jsou 
kromě klasického vzdělání také projekty, které škola realizuje pro 
různá školní a předškolní zařízení ve Vítkovicích, ať již formou 
projektů Zdraví do školek a škol nebo vzájemnými návštěvami, kdy 
děti zveme na exkurzi do tříd a laboratoří. Naopak poté my chodíme 
mezi ně například s besídkami k Mikuláši, Dni dětí a podobně.

Rádi bychom poděkovali za podporu a vstřícnost, se kterou se 
na Úřadu městského obvodu Vítkovice setkáváme. Mimořádné 
poděkování patří celému zastupitelstvu a především starostovi 
Petru Dlabalovi.

 Marie Adámková

Návštěvníkům, kteří vystoupají až nad dvanácté patro vysoké pece č. 1 v Dolních Vítko-
vicích, aby si prohlédli unikátní prostory nové nástavby, se naskytne nebývalý pohled na 
město i jeho okolí. Text a foto: Lenka Gulašiová

Umučené žití
Druhá světová válka, to nebyly jen 

tanky a střelba. Byly to hlavně osudy 
a pocity lidí, jichž se dotýkala a ovliv-
ňovala jejich životy. V Domě u šraněk 
jsme si to vše připomněli v rámci oslav 
70. výročí osvobození Ostravy básnic-
kým pásmem s názvem Umučené žití. 
Za městský obvod Vítkovice se dosta-
vil místostarosta Leoš Koláček, v jehož 
gesci je i kultura, a členka komise škol-
ství a kultury Marie Kutějová.

Zpoza mříží
Vítkovický rodák Adolf Knejzlík byl 

členem ilegální odbojové organizace 
Obrana národa a vedoucí ilegální od-
bojové skupiny ve Vítkovických žele-
zárnách. Svou báseň s názvem Balada 
o kraťáku napsal v krajské věznici v Os-
travě patrně v roce 1940. Popraven byl 
ve Vratislavi. Jemu a dalším obětem 
je věnován Pomník obětem 2. svě-
tové války v Hrabůvce v Klegově ulici 
u školní jídelny základní školy a jeho 
jméno najdeme i na pamětní desce 
věnované obětem druhé světové války 
z řad pracovníků železáren. Vytvořil ji 
akademický sochař Antonín Ivanský, 
odhalena byla v roce 1949.

Putování po Vratislavi
Členové klubu seniorů měli 2. dubna 

možnost vyslechnout si cestopisnou 
přednášku na téma Putování po Vrati-
slavi. A čím je spojena Vratislav s Vítko-
vicemi? Smutným spojovacím článkem 
jsou jména Arnošt Flossner, Eduard 
Gorgol, Otto Složil, Vilém Šturm, Stani-
slav Pauček, Adolf Knejzlík. Oni a mnozí 
další vítkovičtí rodáci byli ve Vratislavi 
popraveni za druhé světové války.

 Pavlína Nováčková

Škola spolupracuje s dětmi i seniory

Padesátiletá školní galerie
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Knihovna pro vás

Květen v knihovně

Otevírací doba: středy od 8.30 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.30 hodin nebo po 
předchozí telefonické domluvě.
  5. května   17 hodin – Ostrava syrová – vernisáž výstavy fotografií ostravského  

fotografa Romana Nedbala. Výstava potrvá do 17. června.
  7. května 14 až 16 hodin klub seniorů – Křeslo pro hosta
14. května 14 až 16 hodin – klub seniorů – Křeslo pro hosta
21. května  14 až 16 hodin klub seniorů – beseda s Ludmilou Prossovou  

– spisovatelkou a pozorovatelkou lidských duší
28. května 13.30 hodin – klub seniorů – bowling U Iny, Jeremenkova 15
  14.30 – klub seniorů – návštěva KMO Vítkovice
Každý čtvrtek od 10 do 11 hodin cvičení pro seniory v Českém domě,  
Výstavní 113.
KONTAKTY:
Pavlína Nováčková 
tel.: 724 846 652 
e-mail: pnovackova@vitkovice.ostrava.cz
www: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/dum-u-sranek-1
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

DOSPĚLÝM
● Židé a Vítkovice

Výstava dobových fotografií a dokumen-
tů o našich sousedech, o které nás připra-
vila druhá světová válka, bude v knihovně 
ke spatření od 11. do 29. května. Součás-
tí výstavy je pro zájemce také audio zá-
znam povídání o vítkovické rodačce Ilse 
Weber. 

● Čtení pro potěšení
Pravidelné setkání s klubem seniorů nad 

novými zajímavými knížkami.

DĚTEM

● Válka našich dědečků
Naučný kvíz na počest 70. výročí ukonče-

ní druhé světové války.
Po celý měsíc během půjčování

● PRIMA ČTENÍ: Jak je to s králem?
Od pondělí do pátku malujeme pohádku. 

Povídání a malování o králích a pohádkách 
u příležitosti výročí 700 let od narození 
Karla IV. je pro děti připraveno na čtvrtek  
14. května od 14.30 do 15.30 hodin.

● BOOKovka: DEN RODINY 
Čtení, kvízy a společenské hry nejen pro 

děti. Užijte si v pátek 15. května od 14.30 
do 16.30 hodin společně strávené chvíle 
v knihovně!

● BOOKovka: MÁJOVÉ VĚNCE
Co s prázdnými roličkami od toaletního 

papíru? Přineste si v úterý 19. května vlast-
ní a v knihovně se od 14.30 do 15.30 hodin 
dozvíte, jak na to!

●  SOVIČKY: Povídám, povídám 
pohádku...
Klub pro předškolní děti a jejich rodiče 

se bude konat v pátek 22. května od 10 do 
11 hodin. Co vás čeká? Přečteme si po-
hádku Kuřátko a obilí, naučíme se říkan- 
ku, zacvičíme si a něco pěkného si vyro-
bíme.

●  BOOKovka: Ani Filip, ani Jakub. 
Čarodějky přiletí v květnu!
Soutěžní odpoledne v kostýmech s čaro-

dějnou výtvarnou dílnou se odehraje v úte-
rý 26. května od 14 do 15.30 hodin.

Kašpárek Pimprle ve vítkovické knihovně
Vítkovice – město cihel a oceli. Ost-

ravský obvod s bohatým průmyslovým 
i historickým dědictvím, které má však  
i v dnešní době co nabídnout. Představte 
si to nadšení v očích, když se všichni do-
věděli, že kašpárek Pimprle, cestovatel, 
jehož dřevěný krok prošel již tolika místy 
na naší planetě, zavítá i k nám do Vítko-
vic. Vítkovická pobočka Knihovny města 
Ostravy neváhala a poskytla kašpárko-
vi na chvíli své útočiště. Jaké však bylo 
zklamání, když se kašpárek, znalý světa, 
zatoulal právě v České republice. Místo 
plánované dvoutýdenní návštěvy u nás 
strávil zážitky nabité tři dny. 

Spolu s dětmi se vydal na poučný i zá-
bavný výlet historickým jádrem spolu se 
slavnou rodačkou, výtvarnicí, spisovatel-
kou a bývalou kronikářkou Vítkovic, paní 
Lenkou Kocierzovou. A zasvěcenější-
ho průvodce si děti věru nemohly přát. 
Kašpárek začal své putování u knihovny, 
která se nachází v  budově bývalé míst-
ní jednotřídky a na první pohled zaujme 
svým uměleckým graffiti u vstupu. Pro-
hlédl si místo, kde kdysi stávala židovská 
synagoga, jež byla za války vypálena  
a dnes místo ní nalezneme hřiště bývalé 
dívčí měšťanské školy, dnes střední ško-
ly AHOL. Pimprle se prošel zrekonstruo-
vaným náměstím Jiřího z Poděbrad, na 
které shlížela ze svého okna Ilse We-
ber, rodačka, spisovatelka, jež zahynula 
v Osvětimi, když pomáhala dětem v jejich 

posledních okamžicích, a jejíž ukolébav-
ku z filmu Nickyho rodina zná celý svět. 
Prohlédl si Stolpersteine, tedy kameny 
zmizelých vítkovických občanů za druhé 
světové války, Český dům, kde se konala 
slavná divadelní představení, a obdivoval 
cihlovou zástavbu tolik typickou pro Vítko-
vice. 

Vycházku kašpárek ukončil spolu s dět-
mi v parku pojmenovaném po Jožce Ja-
bůrkové, další slavné rodačce a komuni-
stické reportérce, kde se dozvěděl další 
zajímavosti o slavných rodácích a místech 
a odvážil se až do výběhu medvěda. Na-
štěstí tedy jen kamenného. V parku se po 
boku svého „parťáka“ zúčastnil i horole-
zeckého výstupu na tamní stěnu. Z ce-
lého výletu vznikla bohatá fotografická 
dokumentace, která posloužila jako zá-
klad obrazové koláže a průvodce městem  
v jednom. 

Kašpárek se s dětmi rozloučil výtvar-
nou dílnou Šťastnou cestu, kašpárku!, 
v níž měly děti za úkol jej provést knihov-
nou, seznámit ho se čtenářským klubem 
BOOKovka a vytvořit koláž. Kašpárek se 
zúčastnil i vyhodnocení dětí a odměnění 
všech dětských soutěžících. Na akci se 
však setkal i s nadšením dospělých čte-
nářů, kteří se s ním jen neradi loučili.

Držte nám palce, ať se Vítkovice mezi 
světovými metropolemi neztratí. 

Kateřina Ševčíková a Jana Kubiková,
KMO-Pobočka Vítkovice
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Fotbalový klub nabírá fotbalistky 
ve věku 6 až 15 let

Městský fotbalový klub Vítkovice, a.s. 
Ve středu 27. května se od 16 do 18 hodin v tréninkovém centru 

Vítek uskuteční speciální trénink, který bude zaměřen především na 
nábor nových fotbalistek MFK Vítkovice ve věku od šesti do patnácti let. Náboru fot-
balistek však bude věnován celý květen. Zkusit si zahrát ženský fotbal mohou holky 
kdykoli na tréninku fotbalistek, který je třikrát týdně pod vedením kvalifikovaných 
trenérů. Zde také získají všechny informace o přijetí do klubu. 

Termín tréninků můžete zjistit u Milana Matýska na tel. č.: 733 474 123, nebo 
e-mailem na adrese sekretariat@fcvitkovice1919.cz.

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)
Kontakt: Alexandra Gendová, info@blokcentrum.cz, mobil: 

+420 724 912 608, www.blokcentrum.cz 
Pozor! První středu v měsíci proběhne instruktážní hodina, kte-

rá je zcela zdarma pro všechny příchozí, a to včetně zapůjčení 
lezeckého vybavení! 

Občanské sdružení Blok centrum, které 
provozuje vnitřní boulderingovou stěnu  
i venkovní lezeckou věž v sadu Jožky 
Jabůrkové, pořádá lezecký závod pro 
děti od 8 do 16 let s názvem Vítkovický 
pavouk. Ten je již několik let organizován 
v rámci projektu Blok pro všechny – leze-
ním proti kriminalitě. „Zúčastnit se může 
opravdu každý, dokonce i úplný začá-
tečník, který poleze třeba zcela poprvé. 
Děti si vzájemně předávají zkušenosti  
a na soutěž se moc těší. Vítkovický 
pavouk by se měl uskutečnit v pátek  
29. května od 16 hodin na venkovní le-
zecké stěně, v případě nepříznivého 
počasí bude přeložen na jiný den. Tak 

sledujte náš web www.blokcentrum.cz a určitě přijďte,“ zve všechny 
Alexandra Gendová z Blok centra. Lezecká stěna se tradičně stává 
také atrakcí v rámci Dětského dne pořádaného městským obvodem 
Vítkovice. „I letos samozřejmě připravujeme venkovní lezecký pro-
gram a zveme všechny malé i velké lezce i nelezce, ať si to přijdou 
vyzkoušet!“ 

Kromě toho zve lezecké centrum Tendon Blok k návštěvě i všech-
ny děti, které nemají možnost vyrazit o letních prázdninách do hor 
nebo alespoň někam ven z Ostravy. „Nabízíme dětem, které nemají 
žádný prázdninový program, aby využily našeho Bloku pro všechny. 
Poběží po oba prázdninové měsíce a v rámci něho si děti mohou 
přijít každý pátek od 15 hodin vyzkoušet lezení na venkovní, ale  
i vnitřní boulderingové stěně. Instruktor i vypůjčení veškerého lezec-
kého vybavení je zdarma,“ dodává Alexandra Gendová a pokračuje: 

„Venkovní věž je volně přístupná všem 
příchozím. Na její provoz a údržbu nám 
přispívá obec Vítkovice, díky tomu je věž 
opravdu téměř celoročně v provozu. Kaž- 
dou první středu v měsíci navíc pořádáme 
instruktážní hodiny pro všechny zájemce 
zcela zdarma, včetně zapůjčení lezec-
kého vybavení. V případě nepříznivého 
počasí akci přesouváme.“ Pokud přijde-
te na venkovní věž, můžete si uschovat 
věci v šatně v areálu Tendon Bloku a sa-
mozřejmostí je použití sociálního zařízení 
a k příjemnému posezení slouží i malá 
restaurace. V letních měsících čeká areál 
Tendon Bloku navíc velká změna, chystá 
se totiž rozšíření budovy za účelem zvětšení lezecké stěny, provoz 
lezeckého centra však ní lezecké stěnynebude nijak omezen. 

Fotbalový kemp
Chceš se zúčastnit Fotbalového kempu MFK 

Vítkovice, který se bude konat v Rožnově pod 
Radhoštěm od 13. do 18. července 2015? Patříš 
věkově do mladší a starší přípravky nebo k mlad-
ším žákům (2003–2008) a chceš si pořádně za-
trénovat na hřišti s přírodní i umělou trávou pod 
vedením skvělých trenérů? V tom případě kon-
taktuj vedoucího kempu Radka Halamíčka na 
tel. č. 725 436 574 nebo sekretariát klubu e-mai-
lem: sekretariát@fcvitkovice.cz. Cena kempu je 
4 100 korun a kapacita je omezena na 32 hráčů. 

Blíží se čas prázdnin a dovole-
ných. A v souvislosti s tím je třeba 
myslet na prevenci. Ochranu před 
tropickými nemocemi podceňuje 
pořád ještě příliš mnoho českých 
turistů, přitom riziko nákazy závaž-
nou chorobou existuje i v turisticky 
oblíbených destinacích. Podle od-
borníků na cestovní medicínu jsou 
nejčastějším onemocněním různé 
druhy žloutenek, zažívací obtíže  
a v poslední době i horečka dengue, 
přetrvávající hrozbou je i malárie. 
Problémům přitom lze snadno pře-
dejít očkováním. Vhodné vakcíny je 
potřeba zvolit individuálně s ohle-
dem na plánovanou cestu a zdra-
votní stav každého jednotlivce. 

Pokud plánujete cestu například 
do Keni, Nepálu, Egypta, Mexika 
nebo Thajska, měli byste být očko-

váni proti žloutenkám, odborníci 
doporučují také očkování proti břiš-
nímu tyfu.

Ne všechna očkování jsou ale 
hrazena zdravotními pojišťovnami. 
„Jednotlivé vakcíny stojí od několika 
stokorun až po několik tisíc korun. 
Česká průmyslová zdravotní pojiš-
ťovna svým pojištěncům přispívá 
500 korun na očkování, které není 
standardně pojišťovnou hrazeno,“ 
říká mluvčí České průmyslové po-
jišťovny Elenka Mazurová. „Pokud 
jedete do tropické ciziny, nelituj-
te peněz a dojděte si preventivně 
do některého z očkovacích center. 
Tam vám také mohou konkrétně 
odpovědět na individuální dotazy ke 
konkrétní destinaci a poradí, na co 
se máte dát očkovat i další možnosti 
ochrany zdraví.“                         - red -

Přijďte do fanzóny u ČEZ Arény!
Pokračování ze strany 1

Fanzóna se lidem otevře zhruba dvě až dvě a půl 
hodiny před každým přenosem utkání a pořád se zde 
bude něco dít už i před začátkem zápasů. Lidé se 
mohou těšit na mnoho hudebních produkcí i jiných 
kulturních a doprovodných programů, na hry a sou-
těže pro děti i dospělé. Zároveň si zde budou moci 
zakoupit upomínkové předměty šampionátu, které 
jinde k dostání nebudou. 

Vzhledem k faktu, že mistrovství světa IIHF v led-
ním hokeji v roce 2004, které se konalo také v Praze 
a Ostravě, se stalo historicky nejnavštěvovanějším 
šampionátem (rekord v návštěvnosti byl překonán 
až roce 2014 v Minsku), očekávají organizátoři le-
tošního šampionátu neméně silný nápor hokejových 
fanoušků!  Posílena proto byla i kapacita městské 
hromadné dopravy a takřka zátěžovým testem pro-
chází také nová železniční trať vedoucí na ostravské 
letiště v Mošnově. Na zvýšenou intenzitu dopravy se 
připravovala už před šampionátem také Policie ČR  
i Městská policie v Ostravě. 

www.iihfworlds2015.com/cz/

Neočkovaní turisté riskují zdraví i život 
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Strážci zákona informují

Všimněte si!

Rainbow run 2015
Uběhněte pět nejšťastnějších 

kilometrů na světě! Nechejte 
se od hlavy až k patě zasypat 
všemi barvami duhy! Zapojte 
se do běhu plného zábavy, 
kde nejde o vítězství, ale o radost ze živo-
ta. Akcí Rainbow run 2015 ožije 23. května 
od 14 hodin Dolní oblast Vítkovic. Fakt, že  
z každého startovného bude 100 korun vě-
nováno oddělení dětské hematoonkologie 
Fakultní nemocnice Ostrava, může váš zá-
žitek jen znásobit.                               - red - 

Přispějte dobrovolníkům
Dobrovolnické centrum 

ADRA Ostrava pořádá ve 
dnech 2. a 3. června veřej-
nou sbírku, která bude pro-
bíhat po celém městě, tedy  
i přímo ve Vítkovicích. Sbě-
rači-dobrovolníci jsou pře-
vážně z ostravských střed-
ních škol, také z Vítkovic. 
„Výtěžek pak poputuje ta- 
ké na rozvoj dobrovolnic-
kého programu v Domově 
Magnolie, kde vysíláme dob- 
rovolníky již řadu let,“ upřes-
ňuje koordinátorka dobro-
volníků Zuzana Kuperová  
z DC ADRA Ostrava.

A DÁRKEM V HODNOTĚ 4 500 Kč
POJIŠTĚNÍ S ROZUMEM

Stavte se u nás ve Vítkovicích 
a odneste si dárek v hodnotě 
4 500 Kč a navíc láhev
kvalitního vína zdarma!*

START INSURANCE s. r. o.
Lidická 33, 703 00 Ostrava-Vítkovice
e-mail: jan.nedvidek@startin.cz

*akce platí do vyčerpání zásob

Bližší informace
podá Jan Nedvídek
tel.: 725 555 795

Ostrava 
syrová

Vernisáž výstavy fotografií ostravské-
ho fotografa Romana Nedbala se bude 
konat 5. května v 17 hodin v Domě u šra-
něk. Roman Nedbal nejraději fotografuje 
krajinu a architekturu, nově také doku-
ment a kulturní události. Cyklus Ostrava 
syrová, jehož je tato výstava součástí, 
realizuje od podzimu 2011. Pokouší se 
v něm zachytit syrovou realitu dnešní 
Ostravy s použitím zvýrazňovacích pro-
středků, jako jsou chladné počasí, ab-
sence lidí apod.

Pes ve městě
Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které po-

řádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Konat se bude v prostorách budovy městské 
policie v ulici Hlubinské 6 v Moravské Ostravě ve středu 27. května od 16 hodin.

Na setkání s názvem Váš pes – starost, nebo radost? Pes – pomocník v IZS se bude ho-
vořit o psech chovaných ve městě, o povinnostech chovatelů psů, o pravidlech pro pohyb 
psů v ulicích města, o odpovědnosti chovatelů za škody způsobené psem. Nepovšimnuti 
nezůstanou ani psi záchranářští. Nebude chybět ani oblíbená sebeobrana, připraven bude 
dětský koutek pro děti účastníků kurzu. 

Informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím info@mpostrava.cz.


