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Ve středu 24. června bylo v ulici Sirotčí slavnostně otevřeno hřiště, které bylo
poslední akcí programu IPRM Budoucnost Vítkovic. Více na straně 8

Sportovně zábavný den

Sokol slavil

V úterý 8. září se od 11 do 17 hodin bude na náměstí Jiřího z Poděbrad a v sadu Jožky Jabůrkové konat
sportovně zábavný den, který připravuje David Moravec Hockey Academy. Tato akce, jež je určena dětem
i dospělým, je připravována ve spolupráci s IZS Moravskoslezského kraje. Návštěvníci zde uvidí ukázky práce
hasičů, policistů i záchranářů, kteří přítomné vtáhnou i do
různých her a kvízů, a budou se moci zapojit do rozmanitých sportovních disciplín. Za dětmi předškolního věku dorazí klaun Hopsalín. V odpoledních hodinách se přítomní
mohou těšit na autogramiádu Davida Moravce a hokejistů
HC Vítkovice Steel.		
- gl -

V sobotu 23. května oslavil Sokol Vítkovice 120. výročí svého založení. O akci se
zmiňujeme na straně 11.

Práce na cyklistické trase P

Správa železniční dopravní cesty opravuje ve Vítkovicích na trati Ostrava-Svinov – Český Těšín železniční most, který vede přes ulici Místeckou, tramvajovou
trať a souběžnou cyklistickou stezku mezi zastávkami
Důl Jeremenko a Kolonie Jeremenko. I když se podařilo vyjednat minimální omezení cyklistického provozu,
cyklisté musí do konce roku 2016 stavbou projíždět se
zvýšenou opatrností. Stezka je zúžena a v průběhu
července bude po vytrhání tramvajové koleje převedena do uvolněného prostoru.
Martin Krejčí, cyklokoordinátor města Ostravy

Letní autokino

Autoburza má za sebou úspěšný dětský den, na
němž vystoupila i kapela složená z místních prodejců.
Nyní se chystá na letní autokino, které je plánováno
v termínu 23. až 26. srpna. Netradiční divácký zážitek
z kabin vlastních vozů by měly znásobit filmy Rychle
a zběsile 7, Hodinový manžel, Fotograf a Vejška.
Pokračování na straně 2

O turnaji, v němž zvítězil tým U9 vítkovických fotbalistů (na snímku), se více
dočtete na straně 10.

Nepřehlédněte
Osobo, kdo jste?

V Domě u šraněk se 15. září v 18.30
hodin uskuteční poněkud netradiční výstava obrazů studentů a absolventů oboru kresba-malba z Lidové konzervatoře
a Múzické školy v Ostravě. Skupina umělců tady vystavuje vůbec poprvé. O tvorbě
své a svých kolegů bude hovořit Jakub Ivánek. 		
- nov -

www.ostrava-vitkovice.eu

Revival
koncert

Komise školství
a kultury chystá
na září rockový revival koncert. Termín bude upřesněn v zářijovém
vydání zpravodaje.

Pamětní desky a sochy

- nov -

Vycházka zaměřená na vítkovické sochy
a pamětní desky se uskuteční 28. srpna
v 16 hodin. Sraz je před kostelem sv. Pavla.
Návštěvníci se dozví něco o jménech na pamětních deskách, o původu soch v parcích
a jakou vůbec hraje socha roli ve veřejném
prostoru. Návštěvníky provede Pavlína Nováčková. 		
- nov -
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Seznamte
se s našimi okrskáři
V
Vítkovické ulice jsou součástí šesti okrsků, které jsou rozděleny pod označením
D41 až D46. V těchto okrscích pracuje

šest strážníků-okrskářů, které jsme vám ve
zpravodaji představili.

Lubomír Mitas, okrsek D45
Hranice okrsku je dána ulicemi Rudnou, Závodní, železniční tratí Českých drah
a řekou Ostravicí. Okrsek
je tvořen jak rodinnou, tak
obytnou zástavbou, nachází
se zde Charita, domov pro
seniory, areál autoburzy,
živnostenské provozovny a
prodejny. Bydlí zde větší počet sociálně slabých a problémových občanů. Dochází
k narušování veřejného pořádku, zejména znečišťováním veřejného prostranství,
jsou zde zakládány nepovolené skládky
a v Sirotčí ulici a Jeremenkově osadě

Ulice v okrsku
Jeremenkova osada, Meziuliční, Místecká, Ocelářská
– 41, 43, 45, 47, Okružní –
15, 17, 19, 21, 23, 25, Rudná
– 1, 1A, 1B, 3, 5, 7, 9, Sirotčí, Tavičská –
42, 45, Výstavní – 130, 132, 134.

nádraží ČD a v jeho okolí.
Dále zde dochází k zakládání
nepovolených skládek v okolí
nádraží ČD, poškozování hrobů a krádežím kovového materiálu na hřbitově.

Ulice v okrsku
Barbořina, Dušní, Místecká
– č. or. 99 až 111, Moravská
– č. or. 2 až 6, Na Obvodu,
Přerušená, Starobní, Středulinského, U Nádraží, Urbančíkova, Uzavřená, V Sadě
a Závodní – č. or. 78 až 80.

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

Povinné očkování psů

Úřad městského obvodu Vítkovice zve
k povinnému očkování psů proti vzteklině. V souladu s ustanovením zákona
č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, ve znění
pozdějších předpisů, se na území obvodu uskuteční povinné očkování psů proti
vzteklině. Ve Veterinární klinice Vítkovice
v ulici Na Obvodu 51 budou psi očkováni
v ordinaci, a to ve středu 16. září od 8 do
12 hodin a od 13 do 16 hodin. Očkování je
povinné pro všechny psy ve stáří od šesti
měsíců. Poplatek za očkování činí 150 korun. Pokud byl očkovací průkaz vystaven
už dříve, je třeba vzít jej s sebou. Očkování je prováděno jednou ročně, platným
dokladem o provedeném očkování je pouze očkovací průkaz psa. Zvířata musí být
opatřena náhubkem a vodítkem. Zvířata
již naočkovaná se zdejšímu úřadu nehlásí.
Nový očkovací průkaz je možné pořídit za
poplatek 15 korun.
Jan Kubík,
vedoucí odboru výstavby,
životního prostředí a VH
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Už rok jsou součástí autoburzy kvalitní
dřevěné stánky. Kromě toho mohou prodejci i návštěvníci o víkendových burzách
k inzerování, tedy k prodeji nebo koupi au-

pálen odpad. K narušování
veřejného pořádku a občanského soužití dochází v okolí Charity i obytných domů
v ulici Sirotčí. Často dochází
k páchání majetkové trestné
činnosti a krádežím kovového materiálu ze železniční
tratě.

Zdeněk Hrzibek, okrsek D46
Okrsek je ohraničen ulicemi
Závodní, Moravskou, povodím
řeky Ostravice a tratí Českých
drah. Je tvořen zčásti zástavbou panelových domů, zčásti
rodinných domů. Jeho součástí jsou dvě střední odborné školy, nádraží ČD, hřbitov
a dva komplexy řadových garáží. Zastávky MHD v okrsku
bývají
objektem
vandalů
a sprejerů. Zdržuje se zde
vetší počet osob bez přístřeší, které znečisťují veřejné
prostranství, narušují občanské soužití na

Letní autokino

Nové prodejní stánky jsou součástí autoburzy už rok.

tomobilového zboží, využít rozhlas. Areál
není přístupný jen o víkendu, ale také ve
všední dny, kdy zde jsou otevřeny prodejny
s motoristickým zbožím, návštěvníci tu naleznou také servis, elektromontáže, polepy
carbonovými fóliemi, tónování autoskel,
půjčovnu i prodejnu střešních nosičů, výměnu propanbutanových lahví, veteránské
náhradní díly apod. Řidiči nákladních vozů
ocení pohodlné parkování, na autoburze je
rovněž možné navštívit občerstvení, které
nabízí svačiny i polední menu. Více informací na www.trzistepromotoristy.cz nebo
na facebooku autoburza Ostrava.com.
- red -

Pomoc obětem

Novelizovaný zákon č. 45/2013 Sb.
o obětech trestných činů dal státu nástroje
k účinné pomoci obětem trestné činnosti.
Také strážníci v něm mají vymezeny úkoly spočívající především v informování občanů o dostupné pomoci. Samozřejmě se
rovněž podílí na ochraně obětí před hrozícím nebezpečím. Město Ostrava realizuje
projekt pod názvem Doplnění služeb pro
oběti trestných činů, který je určen nejen
obětem kriminality. V rámci projektu budou

Čipování psů

Podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 9/2012 je
chovatel psa chovaného na území statutárního města Ostravy povinen nechat
psa trvale označit elektronickým čipem
a přihlásit do evidence. Nesplnění této
povinnosti lze podle zákona na ochranu
zvířat proti týrání postihnout jako přestupek, nebo správní delikt a uložit pokutu
až do výše 50 tisíc korun.

strážníci občanům k dispozici ve středu
15. července od 9 do 11 hod. ve vestibulu polikliniky Fakultní nemocnice Ostrava
a v pátek 24. července od 9 do 11 hod. ve
vestibulu Hornické polikliniky. Občané zde
mohou získat informace o pomoci obětem
trestných činů nebo o prevenci, strážníci
jsou připraveni odpovídat na dotazy o průběhu trestního řízení či o psychologickém
prožívání oběti trestného činu atd. Za účast
v anketě občané obdrží dárek v podobě
drobného, ale účinného předmětu pro svou
osobní ochranu.
Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava
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Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.
												

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
připomínat vám, ať si užíváte léto, čas
prázdnin a dovolených, je určitě zbytečné,
protože většina z vás jistě už má představu o tom, jak chce nadcházející dva měsíce prožít. Proto vám přeji, ať si z letošních
letních dnů odnesete co nejvíc příjemných
zážitků. A nezapomeňte, že to, jak budete
své prožitky i sami sebe vnímat, záleží jen
a pouze na vás. Pro pozitivně naladěného
člověka jsou třicetistupňové teploty nádherným létem, deštivé červencové odpoledne
osvěžením a příležitostí k pročistění vzduchu a prázdninové zácpy na dálnicích něčím, s čím je prostě nutné počítat a je zbytečné se kvůli tomu rozčilovat a trápit. Negativista to vše bere jako katastrofu a zkazí
den nejen sám sobě, ale také svému okolí.
Když prolistujete prázdninové vydání našeho zpravodaje, poznáte, že i ve Vítkovicích se děje mnoho přínosného. Máme za
sebou například dětský den, v jehož prů-

Dopravní podnik
informuje
• rekonstrukce ulice Nádražní – I. etapa,
jednokolejná trať (Důl Jindřich – Stodolní),
zastávka Stodolní v obou směrech přemístěna na zastávku Elektra do 30. července
• rekonstrukce zastávek u městského stadionu a ČEZ Arény, přemístění zastávek na
ulici Závodní do 5. října
• zjednokolejnění tratě na ulici Místecké do
6. července
• od 5. července v platnost vcházejí letní
jízdní řády

běhu dorazily do sadu Jožky Jabůrkové
desítky dětí v doprovodu rodičů, babiček
i dědečků. Bylo vidět, že si všichni pěkné
odpoledne, které pro ně členové naší kul-

turní komise i zástupci vítkovických škol
a školek připravili, užívají. Také další kulturní a sportovní akce pořádané obvodem se
setkávají s čím dál větší pozorností občanů,
což nás velmi těší. Jsme rádi, že lidé svou
přítomností podporují dění ve Vítkovicích
a mnozí z nich se do něj aktivně zapojují. Ceníme si všech nápadů, iniciativního
přístupu ze strany občanů a jejich ochoty

Albert Einstein

prožívat společně to,
co jim život v obvodu
přináší. A jsme rádi,
že takových lidí je ve
Vítkovicích víc než
škarohlídků připravených vše jen kritizovat, odsuzovat a ignorovat to, na čem jiní
s velkým nasazením
pracují. Pro takové lidi
je například uzavření Závodní ulice, kde budou rekonstruovány tramvajové zastávky
u ČEZ Arény a stadionu, problémem k nepřekonání. My ostatní víme, že pokud se má
něco změnit k lepšímu, je třeba tomu něco
obětovat. Peníze, čas nebo nějaký ten kilometr objížďky navíc. Podstatné je, že se další, byť jen nepatrný kousek obvodu změní
k lepšímu. A o to nám jde.
Dívejte se proto prosím na svět kolem
sebe s úsměvem a soustřeďte pozornost
na to dobré, co život přináší.
		
Petr Dlabal
starosta městského obvodu Vítkovice

Dětský den v sadu Jožky Jabůrkové
Komise školství a kultury při Radě MOb
Vítkovice uspořádala pro děti v pátek
5. června zábavné dětské odpoledne. Díky
Janě Smutné, člence komise a ředitelce
Mateřské školy Prokopa Velikého, a pe-

dagogům školky si mohly děti vyzkoušet
nejrůznější disciplíny. Za splnění úkolů na
všech šesti stanovištích si děti odnesly ba-

líček a plyšovou hračku. Pro malé rošťáky
byl připraven skákací hrad, děti si vyzkoušely jízdu na ponících a díky BLOK Centru
také zkusily slackline nebo lezeckou stěnu.
Krev rozproudil a nohy utancoval Bublinář
Bob, jehož kouzelné bubliny vmžiku zaplavily celé okolí altánku a děti i dospělí se jich
snažili chytit co nejvíce. Počasí akci přálo,
a tak rodiče i děti společně strávili velmi příjemné odpoledne.
Pavlína Nováčková, Leoš Koláček

Volejbalový turnaj

Vyhrocené emoce klidnilo výtečné občerstvení, které zařídil předseda komise Richard Čermák. Soupeření nakonec dopad-

• motocyklové závody v Ostravě-Radvanicích ve dnech 11. a 12. července, výluka na
linkách č. 22 a 23
• prázdninové jízdy 11. července
• úpravy trolejového vedení v ulici Závodní
ve dnech 27. až 29. července, výluka na linkách č. 3 a 11, náhradní doprava zajištěna
• rekonstrukce ulice Nádražní – I. etapa, vyloučení tramvajového provozu od
31. července do 29. srpna, linky odkloněny
na zastávku Výstaviště
• prázdninové jízdy 1. srpna – vyhlídkové
jízdy historickými vozidly k zoo
• prázdninové jízdy 22. srpna
• Dodatek jízdního řádu ODIS v prodeji od
24. srpna

22. května zněl z tělocvičny SOŠ AHOL
na náměstí Jiřího z Poděbrad živelný hlahol. To se volejbalové týmy, složené z občanů Vítkovic nebo vítkovických firem či
organizací, účastnily turnaje, který organizovala komise školství a kultury.

lo vítězně pro družstvo SSK Házená, které
vedl Josef Blahota, druhé skončilo družstvo
firmy Start Insurance, jako třetí se umístil
tým komise sportovní. Každý tým dostal
medaile a hodnotné ceny. Dokonce ani
čtvrté mužstvo Rifle neodcházelo s prázdnou, jejich cenou byly bramborové medaile.
- nov -
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VZásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města
Ostravy svěřeným městskému obvodu Vítkovice

Odbor komunálních služeb, dopravy
a bytový ve spolupráci s odborem sociálních věcí při ÚMOb Vítkovice zpracoval nové Zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy
svěřeným městskému obvodu Vítkovice (dále jen Zásady), a to s účinností
od 1. července 2015. Jejich přijetím se
ruší Zásady schválené Radou MOb Vítkovice ze dne 27. srpna 2008 v aktuálním znění.
Důvody pro schválení nových Zásad:

 soulad s novým občanským zákoníkem
(NOZ), zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, který nabyl účinnosti dne
1. ledna 2014,
 přijetí obdobných opatření v hospodaření s bytovým fondem, která jsou účinná
v ostatních městských obvodech statutárního města Ostravy,
 aktualizace veškerých příloh Zásad.
Nedílnou součástí Zásad jsou rovněž
upravené formuláře týkající se bytové oblasti a dokument, který se zabývá proble-

Městský obvod
se zúčastnil výběrového řízení

Městský obvod Vítkovice se zúčastnil výběrového řízení vyhlášeného statutárním
městem Ostravou. Obvod předložil dva projekty zacílené na volnočasové aktivity dětí
a mládeže z oblasti Vítkovic. Rada města 19. května schválila oba projekty, které budou financovány z prostředků poskytnutého transferu statutárního města Ostravy městskému obvodu Vítkovice za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2015.

Parkování ve Vítkovicích
S parkováním jsou potíže vždy a všude,
v podstatě jde o problém celého civilizovaného světa. Každý by nejraději zaparkoval
metr od místa, kam má namířeno, či kde
bydlí, parkoviště by mělo být hlídané a nejlépe zdarma. A protože se málokdy podaří
zajistit alespoň jeden z uvedených požadavků, řidiči bývají mrzutí.
„Naši předkové naštěstí postavili ve Vítkovicích široké ulice, takže máme dostatek
parkovacích míst i v samotném centru obvodu, například v ulicích Mírové, Kutuzovově,
Šalounově nebo na náměstí Jiřího z Poděbrad. Ale i tady platí, že ne všichni mohou
vždy zaparkovat tam, kde chtějí,“ konstatuje starosta Petr Dlabal a dodává, že řidiči
bohužel velmi často rádi parkují přímo před
vítkovickou radnicí. „Poměrně často se stává, že ve večerních hodinách zde své do-

dávky a jiná objemná vozidla zaparkují řidiči, kteří do Vítkovic přijeli služebně, nebo
tudy jen projíždějí. Ráno je pak problém
tu zaparkovat. Občas sem vozy umísťují
i obyvatelé okolních domů, nebo tady na
dlouhou dobu nechávají stát svá auta lidé,
kteří směřují do nemocnice. Proto velmi intenzivně uvažujeme o tom, že bychom na
parkovišti před radnicí zavedli časově omezené parkování pro návštěvníky radnice,
jak již to udělaly i jiné radnice. Podobné řešení se nabízí také na náměstí Jiřího z Poděbrad, případně v Mírové ulici,“ pokračuje
starosta s tím, že právě v Mírové ulici bývají
poměrně často problémy při výjezdu z nemocnice. „Nezodpovědní řidiči často parkují tak, že zastiňují výhled. Proto u výjezdu
z nemocničního areálu zvažujeme vytvoření výhledových pruhů, které by tomuto nešvaru zabránily.“ Lidé
si často neuvědomují,
že poměrně volná parkovací plocha s placeným stáním je podél
Ruské ulice v sousedství s nemocnicí.
A málokdo také ví, že
do Vítkovické nemocnice lze vstoupit také
bočním vchodem, který na toto parkoviště
navazuje. Jeho strategickou polohu ocení
především lidé, kteří
směřují na chirurgii,
jdou navštívit rodičky
v porodnici nebo se
chtějí zastavit v kantýně, která je v bezprostřední blízkosti tohoto
vstupu.
Text a foto:
Lenka Gulašiová
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matikou drobných oprav bytu a nákladů
spojených s běžnou údržbou bytu.
Podrobnější informace o nových Zásadách naleznete na webových stránkách
ÚMOb Vítkovice (www.vitkovice.ostrava.
cz, v sekci Občan, Potřebuji si vyřídit, Bydlení). Rovněž budou k dispozici na odboru
komunálních služeb, dopravy a bytovém.
V příštím vydání zpravodaje poskytneme
podrobnější informace k novým Zásadám.
Svatava Köhlerová,
odbor komunálních služeb,
dopravy a bytový

Netradiční kurz

Městská policie Ostrava zve na bezplatný kurz, který se bude konat v pondělí
6. července od 17 do 19 hodin v areálu
jezdeckého klubu TJ Baník Ostrava v Ostravě-Staré Bělé v ulici K Průplavu. Právě
tady má skupina hipologie MPO své zázemí. Účastníci budou moci zhlédnout ukázky výcviku služebních koní a psů, k vidění
bude technika využívaná při výkonu služby, včetně přenosného defibrilátoru, který
bude možné si vyzkoušet. V závěrečné
části kurzu si účastníci budou moci prohlédnout stáje se služebními koňmi.

Životem k poznání

Klub seniorů v květnu navštívila spisovatelka Ludmila (Lilka) Prossová. Právě
v květnu, jarním měsíci, kdy se bortí a navazují vztahy, vnesla do Domu u šraněk životní moudrost a zkušenost. Svým vnímavým
srdcem ve svých knihách popisuje prosté
životní situace, které zažil nebo zažívá každý z nás, bez ohledu na původ a postavení.
S dovedným umem vyprávění citlivě přede
síť a obraz současného světa. Svými básněmi, prostými nadbytečných výrazů, zato
s hlubokou pravdou, a lehkými črtami povídek zarývajících se pod kůži rozplakala nejednu návštěvnici klubu seniorů. Účastnice
besedy poté paní Lilce rozechvělými hlasy
děkovaly a paní Prossová přislíbila, že se
do Vítkovic opět vrátí.

Lilka Prossová (Ludmila Mikešová), narozena 3. června 1960 ve Vsetíně. Až do patnácti let bydlela ve Valašských Kloboukách, kde jí literaturu pomáhal objevovat
pan učitel Milan Švrčina. Následovalo studium na SPŠ chemické ve Zlíně. První zaměstnání bylo v Moravských chemických
závodech v Ostravě. Téměř osmnáct let
žila v Ostravě-Vítkovicích u nádraží. Nyní
bydlí s rodinou v Nových Sedlicích.
Pavlína Nováčková
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Knihovna pro vás
Léto v knihovně
DOSPĚLÝM

Čeští vědci a jejich vynálezy
● Česká věda formou zábavného a poučného komiksu. Výstavu v prostorách
knihovnické galerie doplňuje vědomostní
kvíz s možností drobné výhry. Možné navštívit v červenci v průběhu půjčování.

Knihy za babku
● Knihovna Vítkovice každoročně vyřazuje opotřebované knihy, které si můžete
odkoupit do své domácí sbírky doslova za
babku; vybraná částka poslouží k nákupu
odměn pro naše nejmenší čtenáře.

Jekhetane
● Výstava kreseb a výrobků dětí z romského sdružení doplněná slavnostní vernisáží
s hudebním a tanečním programem potrvá
od 1. do 31. srpna.

DĚTEM

Veselé pátky
● Nevíte, co s volným časem? Knihovna
vás v červenci zabaví veselým kvízováním
nebo turnaji ve hrách cink, dobble a mnoha jiných. Pro ty akčnější jsme přichystali
taneční soutěž Tělo v pohybu na interaktivních tanečních podložkách.
● Pondělky s pohádkou
Knihovna se od 13. července do 31. srpna v čase od 10 do 11 hodin a od 14 do
15 hodin promění v pohádkovou říši a Večerníček vám bude dělat průvodce kouzelným lesem plným nadpřirozených bytostí.
● Prázdniny v nebi
Prima čtení tentokrát s knížkou spisovatele Vhrsti! Ve výtvarné dílně si v pondělí
23. července v čase od 10 do 11 hodin
a od 14 do 15 hodin vyzkoušíte tvorbu mraků a mráčků různých tvarů.
● Letní miniolympiáda
Bláznivé sportovní disciplíny a čtení na
lavičkách před knihovnou pro vás budou připraveny v úterý 4. srpna od 10 do
11 hodin.
● Bránit a chránit v sedle!
Pojďte s námi v úterý 18. srpna v čase od
10 do 11 hodin navštívit policejní koníky do
Staré Bělé! Pouze pro předem přihlášené
děti.

Setkávání generací
při hudbě

Ve vítkovické knihovně se 25. května
konal poslední koncert z cyklu Setkávání generací při hudbě, který organizuje
vítkovický obvod ve spolupráci se ZUŠ
Dr. Leoše Janáčka. Účinkujícím předával
květiny místostarosta Leoš Koláček.
- nov -

Otevírací doba: středy 8.30 až 12 hodin a 13 až 16.30 hodin nebo po předchozí
telefonické domluvě.
Výstava galerijního roku 2014–2015 Domu u šraněk potrvá do 18. září.
Klub seniorů se v červenci a srpnu nekoná. Konat se nebudou ani lekce cvičení
pro seniory v Českém domě.
PROGRAM ZÁŘÍ 2015
11. září	14 až 16 hodin klub seniorů – Poprázdninové povídání – zážitky z dovolených
a prázdnin
15. září	18.30 hodin vernisáž výstavy Pondělní skupina: Osobo, kdo jste?
KONTAKT:
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.

V kráteru po knihovně

Bum! Hromová rána otřese dvorkem
před knihovnou a do shromážděného davu
udeří žhavá tlaková vlna. „Tak a je to tady!“
bleskne mi hlavou, ještě než se instinktivně
přikrčím. „Máme po knihovně!“ Ale popořadě...
Rozhlížím se po čerstvé instalaci výstavy Čeští vědci a jejich vynálezy. Pestrobarevné plakáty Akademie věd přibližují zábavnou formou největší české mozkovny.
Komiksové podobenky vědátorů se šklebí
nad kádinkami, šplhají po bleskosvodu,
případně šermují injekcemi. To se bude
líbit. Ale přeci jen, chtělo by to ještě něčím oživit! Sedám k e-mailu a dohledávám
si adresu Vysoké školy báňské. A to je začátek konce.
Vítkovická pobočka Knihovny města Ostravy uspořádala ve spolupráci s VŠB už
pár povedených akcí. Mezi regály se tu
proháněl humanoidní robot Advee, středoškoláci skládali z lego kostek a programovatelných komponentů své vlastní miniroboty, ale teď by to chtělo něco jiného. VŠB
se vytasila s Kabaretem vědy a techniky:
řada zábavných pokusů, šou, výbuchy
a zapojení publika. Prostě něco, po čem
místní střední školy musí nadšeně sáhnout. A taky že ano. Ve stanovené datum
se v knihovně tísní přes 80 žáků z místních
průmyslovek a i jinak otrlí puberťáci nadšeně tleskají, když studenti VŠB přednášejí
o zákonech termodynamiky. Samozřejmě
přednášejí za asistence plamenů hořících
na holé dlani nebo obřích fukarů, kterými žonglují v povětří plážovými míči. Jen
k Van de Graafovu generátoru se nikomu
nechce, a tak vše zbylo na nebohém knihovníkovi. Obří chromová koule srší blesky
a sáhnout na ni by mohl leda blázen. Nebo
jedna z přednášejících. Beru ji za ruku

a napětí mezi námi je vskutku elektrizující.
Aby to ostatním nebylo líto, posílám výboj
nejbližšímu nešťastníkovi a teď už si třeme
ohořelé dlaně všichni tři.
Další část představení se odehrává na
plácku před knihovnou. Sice je větrno, ale
zas ne tolik, aby nás to odradilo od trochy
té explozivní zábavy. Tři nevinně vyhlížející
nafukovací balonky naplněné různými plyny postupně praskají pod plamenem svíčky. Když si přednášející na ten poslední přidělává svíčku na dlouhý klacek, asi mě to
mělo varovat. Vzápětí zjišťujeme to, co už
si na vlastní kůži ověřili cestující vzducholodi Hindenburg, a sice že vodík je hořlavý
opravdu velmi. Balonek praská s opravdu
pekelným rachotem a ta troška plynu spoutaná tenkou gumou zavane tak mocně, až
slečnám vlají sukně. Následuje zasloužený
potlesk a vy už asi tušíte, že knihovna to
navzdory katastrofickému úvodu tentokrát
ještě přežila.
Poslední část programu byla věnována kybernetice a také náborové činnosti
VŠB. Škola pořádá celou řadu zájmových
kroužků pro žáky základních, středních
i vysokých škol, kde se mládež věnuje
programování, elektronice a třeba i stavbě
vlastních robotů. Kroužky jsou vesměs zaměřeny velmi prakticky a řada nápadů, na
kterých mladí pracují, posléze ihned směřuje do praxe.
Že se přednášející trefili do vkusu středoškoláků, bylo znát i podle toho, že po
ukončení programu se kluci i holky ještě
dlouhé desítky minut tísnili kolem výstavky
interaktivních robotů a listovali brožurkami
studijního oddělení. Na novou generaci
chemiků, programátorů i strojařů je i s pomocí knihovny úspěšně zaděláno.
Petr Schink
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V
Na
té naší Petropavlovské pouti

Náměstí se blýskalo nádherně naleštěnými stroji.

Obrovský potlesk sklidily mažoretky.

Běžci se stavějí na start a v tom to začíná. Běh Vítkovicemi, jehož tradice se datuje až do roku 1924, odstartoval, a s ním
i Petropavlovská pouť. „Abychom zajistili
bezpečnost běžců i návštěvníků pouti, dohodli jsme přerušení provozu v Šalounově ulici a omezení v Erbenově ulici,“ říká
starosta Petr Dlabal, který na pouti přivítal
obyvatele obvodu i hosty z okolí.
Na náměstí Jiřího z Poděbrad po slavnostním zahájení vjíždí skupina motorkářů,
která své stroje nechává na ploše zaparkovány celé dopoledne. Kolemjdoucí se
tak mohou kochat pohledem na motorky,
případně na ně i nasednout a pořídit si pěkný snímek. Mezitím na pódiu vystupují děti
z vítkovických mateřských i základních škol,
velký úspěch mají mažoretky. Odpolednem
provází moderátor Vojtěch Šenkýř, který
na scénu uvádí Standu Hložka s kytarou
v ruce.
Kolotoče se točí, ve střelnici střílí, nad hlavami a někdy i v oblacích létají nafukovací
balonky, lidé se baví a ochutnávají nabízené dobroty... „Jsem rád, že pouť už má své
renomé a že lidé mohou na této akci prožít
pěkný den,“ je spokojen starosta obvodu.
„Program se velmi povedl hlavně díky nadšení vystupujících dětí a myslím, že dobrou
náladu nikomu nepokazil ani odpolední
déšť. Děkuji všem, kteří se na přípravě po- gl díleli.“		

Moderování se ujal ostravský zpěvák
Vojtěch Šenkýř, známý ze soutěže SuperStar 2013.

Foto: Petr Dlabal, Pavlína Nováčková

Jeviště mělo velmi působivou atmosféru díky kulise v podobě historické
školní budovy.

Profesionálům velmi zdatně sekundovali amatéři, kteří však podali zcela
profesionální výkony.

O tom, že program zaujal, není pochyb.

Jako obvykle měli největší úspěch ti nejmenší...
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Melodický hlas Standy Hložka pohladil
po duši.

Pestrobarevné kostýmy a propracované taneční kreace se
na pódiu střídaly málem závratnou rychlostí.
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„Chtěl bych, aby se do dění ve Vítkovicích zapojilo
co nejvíce lidí,“ říká místostarosta Leoš Koláček
Investovat do obvodu a lidí,
kteří v něm žijí, a do dění ve
Vítkovicích zapojit co nejvíce občanů, to je hlavní motiv
místostarosty Leoše Koláčka.
„Nejpodstatnější je ale to, aby
se tu lidé cítili dobře, věděli,
že na radnici mají zastání,“
zdůrazňuje místostarosta, který se v současné době snaží v součinnosti s Policií ČR
a městskou policií řešit situaci
způsobenou zvýšenou migrací nepřizpůsobivých osob
ze Slovenska a jiných oblastí. „Ve Vítkovicích je několik
obytných domů, jejichž maLeoš Koláček předával loni na pouti jiteli jsou lidé, kteří s naším
ceny malým soutěžícím.
obvodem nemají kromě dané
investice nic společného, ani tu nežijí. A v objektech, které vlastní,
ubytovávají za účelem finančních zisků osoby, s nimiž tady máme
nemalé potíže. Neplatí na ně domluvy, zákazy, prostě nic. A radnice
se zabývá stále větším množstvím stížností nejen od starousedlíků
z lokality ulic Zengrovy, Tavičské a Obránců míru. Hledáme možnosti a prostředky, jak stále napjatější stav řešit, bohužel zákon nám
mnoho možností nedává,“ nastiňuje Leoš Koláček, který se do řešení nedobrého stavu zapojuje osobně. „Každodenně problematické lokality objíždím, snažím se přispět k řešení aktuálních problémů,
jsem v kontaktu s občany, pro které jsou Vítkovice už léta domovem,
v němž se v poslední době přestávají cítit dobře. To mi vadí a nemíním to nechat jen tak!“
O to víc místostarostu potěší, když se dočká milého překvapení.
Jedním z nich je nově zprovozněné hřiště v Sirotčí ulici. „Přiznám se,
že jsem příliš nevěřil tomu, že to hřiště k něčemu bude. A jsem rád,
že jsem se zmýlil. Hřiště ještě nebylo dokončené, a už bylo plné dětí.
Pořádají se tam turnaje, večer je tu několik desítek dětí, okolo je klid,
nikdo neběhá po ulicích mezi auty, neničí domy a mobiliář,“ chválí
Leoš Koláček přínos poslední akce z programu IPRM na život v dané
lokalitě. „Často sem jezdím, místní vědí, že se na mě mohou obrátit
a že pokud je to jen trochu možné, rád pomohu. A hovoříme spolu
otevřeně. Třeba o tom, proč je hřiště vybudováno pouze z materiálů,
které nejsou atraktivní pro sběrače kovů.“

Nové vývojové pracoviště

Ve Vítkovicích, které vytvářejí dobré podmínky pro
podnikání, přibývá nových firem. Jednou z nich je
dánská společnost Struers, která ve Výstavní ulici
v červnu otevřela své nové vývojové a výrobní centrum. Do nového centra se přesunulo 50 zaměstnanců
společnosti, dalších 30 lidí plánuje společnost přijímat průběžně. Speciální zařízení pro přípravu vzor-

Těch příjemných okamžiků je v životě Vítkovic přece jen víc. „Děje
se tady toho hodně a já bych byl rád, kdyby počet aktivit, které by
přispěly k příjemnému a smysluplnému trávení času našich občanů,
rostl. Jsme v úzkém kontaktu s mateřskou školou, základními školami a uměleckou školou a snažíme se jejich činnost co nejvíc propojit
se životem obvodu. A podařilo se nám propojit základní uměleckou
školu s naší knihovnou, kde se teď pořádají koncerty pro veřejnost.
Ale tím to nekončí. Snažíme se myslet i na zdánlivé drobnosti, detaily.
Třeba na kytičku pro účinkující žákyně, díky nimž posluchači prožili
příjemné odpoledne. I taková malá kytička je jedním z mnoha kamínků
v mozaice, jež vytváří vztah k domovu, v našem případě k Vítkovicím,“
pokračuje místostarosta a dodává, že budování mezilidských vztahů
a vazeb občanů k mateřskému obvodu považuje za velmi důležité.
„Byl bych rád, kdyby se do dění ve Vítkovicích zapojili lidé z celého
obvodu, kdyby byli aktivní a jen pasivně nečekali na to, co připraví
radnice. Občany by přece mělo zajímat, co se tu děje.“
A děje se toho dost. Jednou z nejvýraznějších akcí uplynulých týdnů
byl dětský den. „Sad Jožky Jabůrkové byl plný dětí, na akci máme
pouze kladné ohlasy. Musím pochválit členku kulturní komise Kateřinu Vernerovou, která se tomuto projektu věnovala a v rámci daného
rozpočtu dokázala udělat maximum. Do podobných akcí, aktivit vítkovických spolků a škol a činností prospěšných našemu obvodu, chceme v budoucnu investovat. Jsme tady pro Vítkovice, pro vítkovické
občany,“ konstatuje Leoš Koláček a podotýká, že jeho pozornost je
velkou měrou celoživotně zaměřena na kulturu. I proto v předchozím
volebním období vedl komisi kultury a sportu a proto ho tato oblast
zajímá i nadále. „Je dobře, že se nám nyní podařilo vytvořit dvě samostatné komise – kulturní a sportovní. Přece jen jde o dvě odlišné
oblasti, jimž by se měli věnovat lidé, kteří k nim mají blízko. Vedení
sportovní komise se ujal radní Petr Menšík, v čele komise kulturní stojí
Kamil Bednář. Jen mě mrzí, že obvod nemá vlastní kulturní zařízení,
v němž bychom mohli besídky, koncerty a jiné akce pořádat. S místostarostou Petrem Kutějem máme vizi v podobě kulturního zařízení
v objektu bývalého kina Mír. V danou chvíli s vedením statutárního
města Ostravy projednáváme možnost finanční podpory při koupi
tohoto objektu, hledáme cesty, jak jej plně využít, pokud by se naši
myšlenku podařilo zrealizovat. Mohla by se sem například přestěhovat Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, která v současnosti
sídlí v objektu nevyhovujícím jejím potřebám, nově vzniklé prostory
by pravděpodobně využívalo i vedení města. Podstatné je, aby šlo
o životaschopný projekt, který prospěje obvodu a jeho obyvatelům.“
Lenka Gulašiová

ků pro metalografické zkoušky dodává Struers například
výrobcům letadel Boeing a Airbus, automobilkám BMW
a Ferrari nebo americké NASA. Nové centrum na brownfieldové ploše postavila developerským způsobem společnost CONTERA Management. Výrobky vyvíjené a vyráběné v tomto novém centru poputují do celého světa.
Zákazníky jsou přední výrobci letadel, automobilů, výrobci
nejrůznějších nástrojů a také univerzity či americká NASA.
Naše výroba má velmi vysokou přidanou hodnotu.

Internet a platební terminály
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vybavuje další pobočky platebními terminály a rozšiřuje pokrytí bezplatným WiFi
připojením, přibývají i dětské koutky. „Chceme, aby naši klienti
mohli velkou část komunikace s pojišťovnou řešit elektronicky
z pohodlí svého domova. Rovněž zodpovídáme dotazy klientů
na chatu na webových stránkách i na sociální síti facebook,
kde máme již více než 27 tisíc fanoušků,“ přibližuje možnosti digitální komunikace tisková mluvčí České průmyslové
zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. ČPZP investuje také
do zkvalitňování celorepublikové sítě poboček. Jednou z novinek je instalace platebních terminálů na vybrané pobočky.
Prostřednictvím platebních terminálů lze uhradit platbu zdravotního pojištění, penále nebo připojištění pro cesty a pobyt
v zahraničí. „Přijímáme čipové, magnetické a bezkontaktní
platební karty,“ potvrzuje mluvčí Mazurová.
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AVby se nám tu dobře žilo...
V posledních letech bylo do rozvoje Vítkovic investováno nemálo prostředků jak z rozpočtu obvodu, tak z rozpočtu města a z dotací
Evropské unie. Investice jsou patrné na každém kroku, nelze přehlédnout, že během posledních čtyř let se Vítkovice posunuly dál ne
o pomyslné kroky, ale o kilometry. A kráčejí dál.

Plán, který do Vítkovic přinesl
stovky milionů korun

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města, který byl zaměřen na území městského
obvodu Vítkovice, došlo k revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů.
Součástí plánu byl také pilotní projekt zaměřený na řešení romských komunit ohrožených
sociálním vyloučením, který byl zacílen na lokalitu kolem ulice Sirotčí. Díky tomuto pilotnímu projektu byly v ulici Sirotčí opraveny bytové domy s 55 bytovými jednotkami v Sirotčí
39A, 74, 41A a 43 A a také všechny komunikace a chodníky mezi těmito bytovými domy
včetně menšího parkoviště. Postaveno bylo také víceúčelové hřiště, jež by mělo sloužit
hlavně dětem z této oblasti, které zde mohou sportovat a trávit svůj volný čas. Celkové náklady na renovaci této oblasti činily 67 862 milionů korun, z toho finanční podíl města činil
55 543 milionů korun a dotační příspěvek představoval 12 319 milionů korun. Udržitelnost
projektu je 5 let od ukončení.
Poslední akcí IPRM Budoucnost Vítkovic, který zahrnoval 18 dílčích projektů, bylo zmíněné hřiště v Sirotčí ulici. K 31. prosinci 2014 činily celkové náklady (dotace EU a podíl
vlastních prostředků statutárního města Ostravy) 293 366 520 korun.		
- red -

Druhá etapa rekonstrukce
stadionu

Celková vysoutěžená cena projektu je
417,2 milionu korun, z toho 367,2 milionu
korun je financováno z interních zdrojů
statutárního města Ostravy, o 50 milionů
korun bylo v rámci dotačních prostředků
požádáno Ministerstvo školství, mláde-

že a tělovýchovy ČR. Zhotovitelem díla
je společnost Hochtief, termín ukončení je
stanoven na září 2015. V rámci projektu je
realizována oprava a modernizace stávající západní tribuny a výstavba dvou nových
- red tribun, a to jižní a severní.

Původní stav komunikací v Sirotčí ulici.

Zrekonstruované domy v ulici Štramberské 29 a 29A doslova prokoukly.

Lokalita kolem ulice Sirotčí se v posledním roce změnila k nepoznání. Opravené budovy, nové chodníky, komunikace
i prostorné parkoviště a jako třešnička
na dortu dětské a sportovní hřiště – radost se podívat.

8

Poslední akcí IPRM byla výstavba víceúčelového hřiště v Sirotčí ulici.

Investicí směřovanou na volnočasové
aktivity dětí a mladých lidí byla výstavba hřiště za objektem veterinární kliniky.

7-8 / 2015

Změny posledních dvanácti měsíců

Na náměstí Jiřího z Poděbrad, zrekonstruovaném z prostředků IPRM, byl poprvé rozsvícen vánoční strom.

V Dolní oblasti byla zprovozněna prodloužená Ruská ulice.

Sportovní areál v ulici U Cementárny vznikl díky prostředkům
z IPRM.

Nástavba vysoké pece č. 1 opět upoutala pozornost k Vítkovicím.
V březnu 2015
byla slavnostně
znovuodhalena
pamětní busta
vítkovického
rodáka Karola
Šmidkeho, hrdiny protifašistického odboje.

Od 12. června 2014 je na kostele sv.
Pavla umístěna pamětní deska vítkovické osobnosti – blahoslavené Marie
Antoníny Kratochvílové, vítkovické rodačky.

V Ocelářské ulici se skví domy s novou
fasádou.

Rekonstrukcí prošly i domy v Rudné
ulici.

Kruhový objezd na křižovatce ulic Výstavní a Halasovy přispěl ke zvýšení
plynulosti i bezpečnosti provozu.
Text: Lenka Gulašiová, foto: archiv, - gl -

Tato dvoustrana je jen neúplnou prezentací pozitivních změn, k nimž ve Vítkovicích v posledních dvanácti
měsících došlo. Berte ji jako inspiraci a dívejte se kolem sebe, aby vám neuniklo, jak obvod rozkvétá.
9
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Na
hokejového maratonu
V startu dvaapadesátikolového
kou část přípravy využívají naši hokejisté jisté, zda ve Vítkovicích bude pokračovat

okruh v Bělském lese a atletický ovál Městského stadionu ve Vítkovicích nebo specializované tréninkové centrum Power Performance v Ostravě-Přívoze. Samozřejmostí
jsou také cyklistické výjezdy v Beskydech,
fotoV
pustevny.....15-10+
text: Hokejisté přihokejové
výšlapu na Pustevny. sezoně
extraligové
nejčastěji na Lysou horu. Tradiční součástí
2014/2015 získal historicky premiérový
suché přípravy je i týdenní soustředění ve
mistrovský titul tým HC VERVA LitvíNa startu dvaapadesátikolového hokejového maratonu
Vysokých Tatrách, kde hráči opět absolvonov. Vítkovice po vypadnutí v předkovali silovou přípravu v posilovně i výběhy,
le skončily desáté. Hráči vítkovického
VA-mužstva
extraligové hokejovévšak
sezoně 2014/2015
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premiérový
mistrovský
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ČEZ
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terénu." ruské KHL – a Vladimír Svačina a Rudolf
Huna, kterým skončily smlouvy, ovšem
A-mužstvo využívá jednak prostory ČEZ
zatím jsou stále bez angažmá. Do Brna
Arény – posilovnu v kabině, tréninkovou
V jakém složení bude A-tým hrát v nadcházející sezoně?
zamířil obránce Richard Stehlík a není
plochu v multifunkční hale. Dále pro běžec„Změny v týmu samozřejmě proběhly, jak je ostatně po každé sezoně a v každém týmu

Rostislav Olesz, jehož prioritou je zahraniční angažmá. Na druhé straně ale do
týmu přibyl brankář Pavel Kantor, který
naposledy působil v Hradci Králové, další
novou tváří je útočník Stanislav Balán, ten
v minulé sezoně patřil k nejlepším hráčům
Karlových Varů. Nejnovější posilou Vítkovic je pak řízný a urostlý obránce David
Štich, který přišel ze Slavie. Kromě toho
přibylo do přípravy A-mužstva šest hráčů
z juniorského týmu, kteří tak mají možnost
zabojovat o své místo v mužské extralize.
Tím by ale výčet změn v kádru nemusel
končit, vedení klubu jedná o dalších možných posilách.“
Na co se tým musí nejvíce připravit?
„Nová sezona pro nás začne už
23. srpna, kdy A-mužstvo čeká první zápas hokejové Ligy mistrů. V ní se Vítkovice potkají s německým mistrem Adler
Mannheim a vítězem Kontinentálního
poháru – běloruským Něman Grodno.
Tipsport extraliga startuje 11. září. Je potřeba se dobře připravit na celý dvaapadesátikolový maraton základní části, který
rozhodne o účasti nebo neúčasti v play-off, tedy v samotném boji o mistrovský
titul. Čili tým a celý klub čeká velmi tvrdá
práce jak na domácí scéně, tak na té mezinárodní, všichni v klubu věříme, že se
šťastným a úspěšným koncem.“
Lenka Hatlapatková
Foto: archiv HC Vítkovice

Ocenění strážníků
Festival dětského
Vaše zdraví
bylo na Magistrátu města Ostangažmá.
Do Brna zamířil obránce Richard Stehlík a není jisté, zda ve Vítkovicíchravy
bude oceněno 56 strážníků Městské policie
minifotbalu
Ostrava. Ocenění jim předával primátor
Unikátní endoskop
zvykem. Na jedné straně odešli produktivní útočníci Ondřej Roman – do ruské KHL a

Vladimír Svačina a Rudolf Huna, kterým skončily smlouvy, ovšem zatím jsou stále V
bez květnu

města Ostravy Tomáš Macura. Dvanáct
strážníků obdrželo Čestný odznak, který je
udělován za trvalé dosahování vynikajících
pracovních úspěchů a činností při plnění
úkolů městské policie, za prezentaci a propagaci městské policie.

V sobotu 13. června zaplnilo hlavní i vedlejší hřiště nově zrekonstruovaného Městského
stadionu ve Vítkovicích zhruba 430 malých
fotbalistů ve věku od 7 do 11 let. Ti zde na deseti minihřištích bojovali v rámci 5. ročníku Ostrava Cup 2015 o medailová umístění. „Bylo
to náročné, přijelo asi 40 týmů nejen z Česka, ale i Slovenska, Polska a Maďarska, které
hrály v pěti kategoriích, vždy po osmi týmech
(U7–U11),“ uvedl Roman Šobor, asistent sekretáře pro PR a marketing MFK Vítkovice.
A jak vše skončilo? Z vítkovických týmů
si nejlépe vedl tým U9, který ve své kategorii zvítězil a získal zlato! Dařilo se však
i dalším vítkovickým fotbalistům. Modrý tým
U7 skončil na 6. místě a bílý na 2. místě.
Stříbro vybojoval i tým U8. Modrý tým U10
se umístil na 4. místě a bílý na 7. místě.
A sedmý byl i bílý tým U11, zatímco modří
skončili na 2. místě. Všem blahopřejeme.
- hal -
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Další strážníci městské policie obdrželi
ocenění Za věrnost, konkrétně za dosažení 10 a 20 let nepřetržitého pracovního
poměru u Městské policie Ostrava. Jedním
z oceněných za 20leté působení u Městské
policie Ostrava byl i její ředitel Zdeněk Harazim.
- red -

Zcela nové možnosti přinesl Centru péče
o zažívací trakt Vítkovické nemocnice unikátní endoskop SpyGlass DS. Moderní přístroj za 2,5 milionu korun umožňuje vyšetřit

žlučové cesty a vývod slinivky břišní s dříve
nedosažitelnou přesností. Endoskopické
pracoviště Vítkovické nemocnice se spolu s pražským IKEM stalo jedním ze dvou
pracovišť v České republice, které vlastní
tento unikátní optický přístroj. Pomocí nového vybavení byl první pacient ošetřen
8. května.		
- red -

Lezecké pátky

O prázdninách na lezecké stěně v sadu Jožky Jabůrkové opět poběží program Blok
pro všechny, díky němuž si děti mohou každý pátek od 15 hodin přijít vyzkoušet lezení
na venkovní stěně nebo uvnitř na boulderingové stěně. Instruktor i vypůjčení lezeckého
vybavení jsou zdarma. V létě začnou v objektu Tandon Blok stavební práce spojené
s přístavbou budovy. Vnitřní provoz lezeckého centra však nebude nijak omezen.
- red -
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Ze života našich škol
Rozloučení
se školáky
V letošním roce jsme se s našimi předškoláky rozloučili výletem do zoologické zahrady v Ostravě. Vydali jsme se
tam hned po obědě a užili si odpoledne
v příjemném prostředí se zvířecími kamarády, které jsme mohli nakrmit a něco no-

vého se o nich také dozvědět. Po návratu
do školky čekaly předškoláky těžké školní
úkoly, které museli splnit, aby mohli být
pasováni na školáky. Všichni to zvládli
a po předání medailí jsme si společně připili šampaňským, samozřejmě tím dětským.
Všem školákům přejeme v té velké škole
hodně úspěchů.
MŠ Erbenova

Dětský den

Padesátiletá galerie

Letošní dětský den připravili pro děti
z naší školky nejen paní učitelky, ale také
rodiče dětí. Někteří přispěli finančním da-

rem, maminky napekly sladké dobroty
a všichni společně jsme malým oslavencům nachystali zajímavé odpoledne. Děti
překonávaly různé překážky, skákaly na
trampolíně, skákacím hradu a vrcholem
celého odpoledne byla jízda na ponících.
Pro mrňousky i poníky byly připraveny malé
odměny. Všichni zúčastnění – rodiče, děti
i paní učitelky – měli z vydařeného odpoledne radost. 		
Jana Smutná,

V
pondělí
1. června se
v budově školy
v Halasově ulici sešli příznivci výtvarného
umění, aby si
připomněli 50.
výročí založení obrazové galerie. Ta byla přestěhována ze ZŠ Šalounova a nainstalována
do nových prostor. Výstavu zahájily děti znělkou, kterou složil vítkovický rodák Miroslav
Klega a slova k ní napsali bývalí žáci školy.
Galerie byla založena v roce 1965 a ukázala cestu, jak probudit zájem mládeže
o výtvarné umění a estetickou výchovu. Byla
vlastně první tohoto typu v tehdejším Československu. Výstavy věnované různým výtvarným umělcům měly vřelý ohlas a pamětní
knihu zdobí slova uznání. Touto cestou chceme pokračovat i nadále a otevřít široké veřejnosti přístup k obrazům a plastikám, pořádat
výstavy prací ostravských umělců a besedy.
Naším cílem je, aby se galerie stala významným kulturním stánkem Vítkovic.

Ivana Kandalíková

Libuše Hermannová

Sokol Vítkovice slavil

V sobotu 23. května vlajka na sokolovně Český dům v Ostravě-Vítkovicích a čilý
ruch před budovou dávaly celému okolí
na vědomí, že se něco děje. To Sokol Vítkovice pořádal tělocvičnou akademii ke
120. výročí svého založení, kterou nazval
Sokol v pohybu.
Nevelkou tělocvičnu v prvním patře zaplnilo na sto návštěvníků – členů jednoty,
rodinných příslušníků a pozvaných hostů. Program zahájila Pavlína Nováčková,
která také dělala průvodce celým programem. Po slavnostní fanfáře ze Sukova
pochodu V nový život se ujal slova starosta jednoty Miroslav Buroň, který uvítal
přítomné hosty – starostu městského obvodu Vítkovice Petra Dlabala, místostarostu Petra Kutěje s manželkou a člena
zastupitelstva Karola Hercíka. Za Sokolskou župu Moravskoslezskou uvítal členy
předsednictva, jednatele Josefa Přibyla
a náčelnici Šárku Přibylovou.
V krátkém úvodním slově připomenul
začátky jednoty, která byla za účasti
padesáti členů založena 5. května 1895
jako druhá po Moravské Ostravě. Ihned
zahájila cvičení v hostinci Na fojství a již
za dva měsíce – v červenci – se delegace
zúčastnila III. sokolského sletu v Praze.
Od té doby se Sokol Vítkovice pravidelně účastnil všech všesokolských sletů až
po XV. v roce 2012. Připomenul některé
osobnosti spojené s jednotou – Františka Sokola Tůmu, spisovatele, který jednotu zakládal, Ludvíka Klegu, legionáře
a pozdějšího dlouholetého starostu, Leoše Sotorníka, olympionika z Londýna.
Po vynucené čtyřicetileté přestávce, po
obnově Sokola v roce 1991 to byli Miroslav Klega, hudební skladatel, Oldřich
Šuléř, ostravský spisovatel. Jednota

si také vážila čestného členství Svatopluka Čecha a Aloise Jiráska, kteří jí
poslali pozdravné dopisy. V současné
době má jednota v odboru všestrannosti
sedm oddílů, v odboru sportu pět oddílů
a v odboru vzdělavatelském tři kulturní tělesa.

Česká obec sokolská udělila jednotě slavnostní stuhu, kterou na sokolský prapor jednoty zavěsila Šárka Přibylová.

Následovaly pozdravy hostů – kytici starosty Petra Dlabala a Karola Hercíka převzala Anna Buroňová, která měla na starosti režii akademie. Josef Přibyl tlumočil
pozdrav Sokolské župy Moravskoslezské
a oznámil, že Česká obec sokolská rozhodla udělit jednotě ke 120. výročí slavnostní
stuhu, kterou na sokolský prapor jednoty
zavěsila sestra Přibylová.
Na to navázalo předání diplomů a čestných uznání 19 činovníkům jednoty – trenérům, choreografům, vedoucím oddílů
a členům výboru a kontrolní komise.
A hned se rozjel program akademie,
ve kterém vystoupilo 66 dětí i zástupců
dorostu a dospělých členů jednoty. Odra
předvedla lidové tance, juniorští zápasníci zaujali dynamickou ukázkou z tré-

ninku včetně zápasu ve volném stylu.
Mladí gymnasté, kteří se věnují parkouru,
překvapili svými výkony na žíněnce a nářadí. Milý úsměv se rozhostil na tvářích
všech, když nastoupilo 13 dětí ve věku od
2 do 6 let z oddílu Rodiče a děti. Ty pod
vedením Barbary Vojvodíkové pozdravily přítomné básničkou a předvedly, jak
umí cvičit. Žačky z oddílu TK Akcent
uchvátily všechny svou taneční kreací
ve stylu latino. Nebylo divu, když je vedou mistři světa v karibských tancích Jakub Mazůch a Michaela Gatěková. Jako
uvolnění působilo vystoupení seniorské
taneční skupiny Vítkovští sokoli s lidovými tanci z Opavska, což umocnila bojová
a meditační skupina tai-chi s meči. Při jejich vystoupení panovalo v sále úplné ticho.
A již se pořad blížil ke konci – oddíl
všestrannosti vystoupil s dynamickou
ukázkou hromadné skladby Společně v pohybu autorek Heleny Peerové
a Anny Jurčičkové (ČOS) pod názvem
Pozdrav Helsinkám. Tam se po vystoupení na Sokolském Brnu vypraví v červenci celá skupina 14 cvičenců naší jednoty
se 400člennou výpravou České obce sokolské, aby ve Finsku na Světové gymnaestradě reprezentovali Vítkovice, Ostravu
a Českou republiku.
Závěr programu patřil country skupině
Kamarádi, která přítomné pozvala k pokračování programu do dolního sálu Českého domu. Tam při dobrém občerstvení
náladu zpříjemnila cimbálová muzika Háj
pod vedením Pavla Vašíčka. Atmosféra
byla výborná, všichni pokračovali až do
večerních hodin. A již teď se těší na další
setkání.
Anna Buroňová
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MFK
VÍTKOVICE JDE ZA SVÝM CÍLEM
V
Během necelých pěti let se Městskému
fotbalovému klubu Vítkovice podařilo to,
v co jen málokdo na začátku věřil. Klub má
aktuálně 17 fotbalových týmů, takže jsou
zastoupeny téměř všechny věkové ročníky, čímž je zajištěna potřebná kontinuita.
Kromě toho MFK Vítkovice již třetím rokem
úspěšně obhajuje statut sportovního střediska mládeže pro žáky (SpSM) a letos získal i statut sportovního centra mládeže pro
dorost (SCM), což znamená návrat mezi
kluby podporované MŠMT s možností dalšího rozvoje mládeže. A aby úspěchů nebylo málo, podařilo se A mužstvu mužů jako
nováčkovi v divizi E přezimovat na první
pozici tabulky a bylo z toho konečné druhé
místo.
„Našlápnuto máme velmi dobře, ale stále
je před námi spousta práce. Jsem skutečně
rád, že se nám podařilo získat statut SCM,
díky němuž mohou konečně i ročníky U16
a U17 hrát Moravskoslezskou ligu SCM
a utkávat se s týmy, jako Zbojovka Brno,
Vysočina, Baník Ostrava, Slovácko. Kluci
tak nemají důvod přecházet do jiných klubů,“ říká Marek Pohorelli, člen výkonného
výboru, a pokračuje: „Stejně tak máme velkou radost z úspěchů mužů v divizi E, kde
letos hráli svou první sezonu a po podzimní
části byli ve vedení tabulky. Žádný nováček
nikdy dopředu neví, co ho v nové soutěži
čeká, a stejně jsme na tom byli i my. Naším
cílem nebylo postoupit do další soutěže, ale
byli jsme samozřejmě rádi a stále bojujeme, byť o druhé místo. I to však může být
za určitých podmínek branou do Moravskoslezské ligy, která je hranicí mezi amatér-

skou a profesionální soutěží. Naší výhodou
je skvělé zázemí, pro mistrovské zápasy už
využíváme nově zrekonstruovaný Městský
stadion Vítkovice, kde také muži i trénují.
Odehráli jsme zde už dva vítězné zápasy
s Havířovem (5:1) a s Přerovem (5:0). V zápasech se na stadionu budeme od podzimu
po týdnu střídat s Baníkem Ostrava,“ pokračuje Marek Pohorelli.
Zázemí se podařilo vybudovat pro všechny věkové kategorie fotbalistů. Ti nejmenší
z přípravky trénují na venkovním travnatém
hřišti ZŠ Klegova, případně v tělocvičně
a někdy i na travnatém hřišti u bývalého
kina Vítek. Tady mají své kabiny a tréninky
především mladší žáci, kteří v zimě využívají i dvě místní tělocvičny a gymnastický
sál. Starší žáci mají zázemí na Střední škole
společného stravování Krakovská a zápasy
hrají na hřišti u Vítku. Dorostenci pak trénují
střídavě na Městském stadionu Vítkovice
a SAP Poruba.
„V tuto chvíli čekáme na rozhodnutí
MŠMT ohledně naší žádosti na rekonstrukci hřiště ZŠ Klegova, kde bychom rádi vybudovali nové travnaté hřiště a ještě jedno
menší s umělou trávou. Stejně tak bychom
byli rádi, kdyby se podařilo zrekonstruovat
škvárové hřiště, které využívají dorostenci
v Ostravě-Porubě. Ti sice hrají své zápasy v rámci Moravskoslezské ligy, druhé
nejvyšší soutěže, na Městském stadionu
ve Vítkovicích, ale rádi bychom jim zlepšili i tréninkové podmínky. Co se týká jejich
výsledků, vedli si dobře, skončili uprostřed
tabulky. Navíc příští sezonu budeme konečně moci začít připravovat své vlastní

odchovance pro A mužstvo mužů. Těšíme
se na to a jsme rádi, že se nám daří zajistit potřebnou kontinuitu. Starší žáci totiž
letos prvním rokem hráli Moravskou ligu
TOP SpSM, kde se také utkávají s těmi
nejlepšími na Moravě, a dorostenci hrají
druhou nejvyšší soutěž. Pro motivaci těch
kluků jsou nutné ty nejkvalitnější soutěže.
Samozřejmě rozhodně nemůžeme usnout
na vavřínech. Neustále musíme zdokonalovat nejen své hráčské kvality, ale i servis
pro všechna mužstva klubu, od přípravek
až po muže. Čeká nás ještě spousta práce,
abychom se dostali tam, kde dříve byl náš
sportovní předchůdce TJ Vítkovice.“

Letní příprava
fotbalistů

Aby výsledky v nadcházející sezoně
2015/2016 byly tak dobré jako ty letošní, začínají fotbalisté svou letní přípravu
už v červenci. Muži, které čekají první
zápasy již v první polovině srpna, odstartují letní přípravu v půlce července.
Chybět nebudou ani soustředění jednotlivých týmů, která začínají 15. července,
a v rámci devíti turnusů se postupně vystřídají všechny týmy. Soustředění se budou konat v Jeseníku nad Odrou. Kromě
toho MFK Vítkovice pořádá také Letní fotbalový camp pro mladší a starší přípravku
(ročníky 2003 až 2008) v Rožnově pod
Radhoštěm v termínu od 13. do 18. července. Přihlášeno je zhruba 40 malých
fotbalistů a zájemci se mohou hlásit stále.

Za taneční pandemií stojí Kuba s Míšou

Stále známější taneční duo MG Dance – Jakub Mazůch a Michaela Gatěková – kromě oblíbených tanečních pro dospělé vede již
druhým rokem kurzy latinskoamerických tanců pro děti ve věku od
pěti do jedenácti let. Tento dětský oddíl patří pod TJ Sokol Vítkovice a letos se vůbec poprvé zúčastnil soutěží v rámci organizace
CDO i Taneční skupiny roku. „Děti trénují pilně 1- až 2krát týdně
v Českém domě ve Vítkovicích a zkušenosti s vystupováním pomalu sbírají na plesech. Ale taneční soutěž je přece jen něco jiného,
jejich tanec hodnotí porota,“ říká Jakub Mazůch a pokračuje: „Přesto byly naše děti více než šikovné! Koncem března vybojovaly se
svou formací v kategorii HOBBY – latino show s názvem Úča nádherné první místo a nominovaly se do krajského kola, kde se se
samými jedničkami staly mistry Moravy. Stejně tak se dětem dařilo
i v soutěži Taneční skupina roku, kde se postupně probojovaly až
na mistrovství republiky, odkud si odvezly bronzové medaile.“
Kromě přípravy dětí na soutěže a na závěrečné galashow v klubu Akcent pořádali v průběhu celého roku Jakub s Míšou své
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pravidelné taneční kurzy pro širokou veřejnost a několik měsíců
se intenzivně připravovali také na další ročník velkolepého tanečního festivalu Dance for People 2015, který se uskutečnil
12. a 13. června a roztančil doslova celou Ostravu. „Je to úžasný festival, který podle našich zkušeností nadchne i zaryté „netanečníky“. Už několik týdnů před zahájením akce jsme s naším
festivalovým songem vyráželi do ulic, škol a na nejrůznější akce
a bylo skvělé pozorovat, s jakým nadšením se lidé zapojovali.“
A protože doslova nakažlivé taneční nadšení Kuby a Míši se rozšiřuje dál a dál a epidemie dosahuje již docela velkých rozměrů,
rozrůstá se doslova každý měsíc klubu MG Dance také základna latinskoamerických tanců a latino dance. Dospělí se mohou na
kurzy a workshopy hlásit průběžně, děti si však musejí počkat na
nábor, který se uskuteční počátkem září v tanečním klubu Akcent
Ostrava v ulici Hasičské v Hrabůvce.

Foto: archiv MG Dance
Texty na straně: Lenka Hatlapatková
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Turistika se znovu dostává do módy
Chůze je nejzdravější pohyb, který může vykonávat většina
z nás. Stačí se jen rozhodnout, zvednout se z křesla nebo ze židle
a vyrazit. Pokud potřebujete motivaci nebo cíle, není nic jednoduššího, než se přidat k registrovaným turistům a chodit na pravidelné
výšlapy buď individuálně, nebo organizovaně, získávat různé turistické odznaky a hlavně si užívat pohybu v přírodě. Klub českých turistů (KČT) má své zastoupení v mnoha městech České republiky
a spadá pod něj i turistický oddíl SSK Vítkovice, jehož členové se
každou první a poslední středu
v měsíci setkávají v klubovně
v areálu Městského stadionu
Ostrava-Vítkovice.
„Máme zhruba 91letou tradici,
první zmínky o vítkovické turistice jsou už z roku 1924. V posledních letech máme okolo 95
členů, převážně seniorů. Mladí
lidé zřejmě nechtějí být organizováni,“ říká s úsměvem Jiří
Bartoň, dlouholetý člen výboru
a velmi aktivní turista. „Pro členy, ale samozřejmě i širokou
veřejnost, pořádáme měsíčně
hned několik méně náročných
i náročnějších turistických vycházek pod vedením našich čtyř
cvičitelů – Elišky Baštinské, Jaroslava Šubčíka, Václava Krause a Hany Veličkové. Všichni mají
své příznivce, kteří s nimi pravidelně vyrážejí na túry. Kromě toho
každoročně pořádáme novoroční výstup na Emu, který je velmi
oblíbený a podle počasí se ho účastní od 400 do 1 100 lidí. Letos
proběhl již 10. ročník. Na jaře pak vyrážíme na Emu s Emou. To je
výstup na tento ostravský Everest v den svátku Emy nebo v nejbližší
možný den. Letos s námi šla i naše nejstarší členka Ivánka Vintrochová, která v lednu oslavila 96 let. A poslední hromadnou akcí,
kterou organizujeme, je Putování Poodřím. Start letošního ročníku
bude 19. září v Jistebníku. Bohužel, v tuto dobu bývají Dny NATO
a účast není taková, jaká by mohla být. Proto zvažujeme v příštím
roce změnu termínu,“ pokračuje Jiří Bartoň. Ten sám vyráží na túry
třikrát i čtyřikrát týdně, takže ročně má přes 150 výstupů. Ještě aktivnější je pak jeho oddílový kolega Herbert Schenker, který ročně
nachodí stovky kilometrů a vlastní přes 250 nejrůznějších odznaků.
Loni v březnu oslavil tento turistický matador, jak ho nazývají jeho
kolegové z oddílu, sedmdesáté narozeniny a dárkem mu bylo i ocenění KČT za dlouholetou aktivní práci ve výboru vítkovického odboru turistiky. „Vždycky říkám, že turistika je příroda kolem hospody.
Člověk musí mít cíl, ale zároveň je nutné si vše užít a vychutnat,“
komentuje své turistické úspěchy Herbert Schenker. „Plnění nejrůz-

nějších turistických odznaků mě motivuje k dalším a dalším výstupům. Chodím tak již mnoho let a jsem rád, že v poslední době se
plnění těchto odznaků opět dostává do módy a lidé mají o turistiku
větší zájem. Existuje několik způsobů, jak tento odznak získat. Někdy stačí dostat razítko nebo přidat vstupenku ze zámku, jindy musí
člověk dorazit do cíle v určitý den a hodinu, protože tam čeká hlídka,
která mu potvrdí, že úkol splnil. Pokud člověk usiluje o několik odznaků najednou, často se stává, že se mu akce překrývají a pak je
nutné vybírat,“ dodává Herbert
Schenker s tím, že seznam
všech turistických akcí je na
stránkách výkonnostní turistiky
KČT.
Také turistický oddíl SSK Vítkovice vydal ve své historii už
několik turistických odznaků.
„Vydali jsme například odznak
Česká republika A až Ž, kde
každé písmeno mělo svůj cíl,
dále Česká republika Lhotník,
tady museli turisté navštívit
většinu ze zhruba 250 Lhot
v zemi, dále odznaky s názvem Vodopády České republiky, Poodří, Bílovecko, Kostely a kaple severní Moravy
a Slezska, Ostravský vodovod,
Betlémy České republiky, Přehrady a vodní plochy severní Moravy
a Slezska nebo Ostravsko. Poslední zmíněný odznak jsme již aktualizovali a poslali návrh na novou verzi. V rámci kraje je však možné
plnit mnohem více odznaků, teď běží například oblíbené Moravskoslezské vrcholy, které jsou termínově omezené a na každém vrcholu
vždy v určitý den a čas čeká kontrola. Náš oddíl má na starosti kontroly na Velkém Roudném, kde je mimochodem krásná nová rozhledna, a na Venušině sopce,“ doplňuje Jiří Bartoň informace k bezpočtu aktivit, které vítkovičtí turisté pořádají nebo se jich účastní.
Akcí se může účastnit každý bez ohledu na to, zda je registrován,
či ne, registrovaní turisté však mají více informací a také nejrůznější slevy na startovné na pochodech, na časopis Turista a také
na ubytování v několika turistických chatách. Pro členy KČT SSK
Vítkovice připravuje vedení oddílu také jedenáctkrát do roka zpravodaj, v němž naleznou nejdůležitější informace za uplynulý měsíc,
seznam ocenění a získaných odznaků, a především program turistických akcí pod vedením cvičitelů v následujícím měsíci. Rodinné
členství stojí ročně 530 korun, důchodci platí 200 korun a pracující
330 korun. Klub má i své webové stránky http://sites.google.com/
site/kctvitkovice, další informace lze získat i na www.kct.cz.
Lenka Hatlapatková



Memoriál Jiřího Klepca

V červnu se v Ostravě konal již 14. ročník Memoriálu
Jiřího Klepca v zápase ve volném stylu. Tento turnaj
je pořádaný na počest zápasníka Jiřího Klepca, který
náhle zemřel v roce 1996 ve věku nedožitých 34 let.
Jirka jako jeden z mála československých zápasníků
porazil v juniorské kategorii pozdějšího mistra světa
a mnohonásobného medailistu z mistrovství Evropy,
světa a olympijských her, slovenského zápasníka Jozefa Lohyňu. Zápasilo se ve Sportovním centru Dubina, kam se sjelo 209 zápasníků z 29 oddílů České
republiky, Slovenska, Polska a Ukrajiny. Z 31 vítkovických volnostylařů zvítězili v kategorii přípravek ročník
narození 2006–2007 ve váze do 23 kg Daniel Gurbovič, v kategorii přípravek ročník narození 2004–2005
ve váze do 43 kg Petr Grygerek, v kategorii mladší
žáci do 48 kg zvítězil Ondřej Sláma, v žácích do 76 kg
Vojtěch Piskoř, v kadetkách ve váze do 56 kg Yvette
Dohnalová a v kategorii mužů do 97 kg Vratislav Chotaš. V soutěži družstev jsme obsadili první místo před
zápasníky z Ukrajiny Champion Zbarazh a slovenskými zápasníky z Košic.

Pět mistrovských titulů

V sobotu 13. června se v Ostravě
konalo
mistrovství
České republiky ml.
žáků, ml. žákyň, kadetů a kadetek v zápase ve volném stylu. Zápasilo se v hale
Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě.
Sjelo se sem 127 zápasníků z 25 oddílů
České republiky. Na
domácích žíněnkách
se představilo třináct
vítkovických volnostylařů, pět z nich Zleva mistři ČR Vojtěch Piskoř, David Kopřiva, Yvette Dozískalo mistrovské hnalová, Jiří Dušek, Matěj Mlčoch.
tituly.
Text a foto: Roman Piskoř, TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
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Vítkovicemi
na kole anebo z Vítkovic na kole
V
Vítkovickým obvodem prochází hned
několik zajímavých cyklotras. Těmi nejdůležitějšími jsou trasa B, propojující Krmelín
– Starou Bělou – Zábřeh – Vítkovice – sídliště Fifejdy (má krátký, zatím nenavazující úsek vedoucí Přívozem a Muglinovem),
a trasa C. Ta začíná v Hrabové a pokračuje
Hrabůvkou, Vítkovicemi až do Mariánských
Hor k radnici. Ale obvodem prochází i trasa P. Tu můžeme zahlédnout i z tramvaje,
nebo auta, vede totiž podél ulice Místecké,
dál podél ulice Výstavní až po ulici Železárenskou. Z ulice Výstavní pokračuje trasa
ulicí Zengrovou s napojením na trasu C
nebo na trasu B v parku Hlubina. Trasa P je
na svém začátku v ulici Místecké navázána
na trasu W k nádraží Vítkovice. Trasa W pak
pokračuje po ulicích Moravské a Chalupníkově na most Čs. armády do
Jeremenkovy osady, kde je
možné napojení na trasu C.
Kompletní mapa ostravských
cyklostezek je k dispozici na
www.ostrava.cz v sekci pro
turisty – přehled cyklistických
tras, kde je možné si stáhnout
i GPS souřadnice.
Z Ostravy přes Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí až do Ostravice!
V současné době protíná
Ostravu celkem 225 km cyklostezek, vedení města má
v plánu toto číslo v budoucnu zvýšit až na 400 km. To
je však otázkou několika let.
V minulém roce například
v ostravské cyklistické síti přibylo 15 km nových úseků a
další úseky neustále vznikají…
„Zásadními stavbami loňského roku
bylo dokončení páteřního tahu podél řeky
Ostravice, kdy došlo k propojení trasy podél Odry s vybudovaným úsekem trasy
59 z Hrabové do Sviadnova. S výjimkou
průjezdu jižní části Frýdku-Místku a obce
Baška je tak celý tah od Ostravy až k nádraží v obci Ostravice kompletní,“ hlásí
Andrea Vojkovská, tisková mluvčí města
Ostravy. „Na krajských silnicích byly vyznačeny s podporou města cyklistické pruhy –
jednalo se o ulici Hlučínskou v Petřkovicích,
část ulice Těšínské a prodloužení pruhů
v ulici Michálkovické. Dokončen byl po-

slední úsek cyklistické trasy O podél ulice
Hlučínské v Přívoze a v rámci propojení ulic
Pavlovovy a Plzeňské bylo vybudováno
mimoúrovňové křížení pro pěší a cyklisty,
krátké úseky stezek byly vybudovány na
Fifejdách a v Muglinově. Pro cyklisty byla
otevřena pěší zóna a vyznačeny koridory
v ulicích Průběžné, Třebovické, na mostě
přes Odru a v protisměru v ulicích Matiční
a Vaňkově. Podařilo se také obnovit provoz
na trase pod Landekem, kde byl sanován
sesuv.“
Cyklisté se dočkali také nových typů stojanů na kola, které Ostravské komunikace
rozmístily na území města podle požadavků obvodů. V městském obvodu Ostrava-Jih se rekonstrukce dočkala páteřní trasa A v blízkosti gymnázia v ulici Fr. Hajdy.

V ulici Porubské, u krajského úřadu,
a v sadu B. Němcové byly instalovány
nové semafory pro cyklisty. Městská policie pokračovala ve značení jízdních kol
syntetickou DNA. Díky všem těmto aktivitám město obdrželo jednu z cen soutěže
Hlavní město cyklistů za rozvoj cyklistické
infrastruktury.
A nové cyklostezky rostou dál…
„Ve výstavbě je v současné době cyklostezka Odra – Morava – Dunaj v Moravskoslezském kraji, v Ostravě jde o zhruba
14km úsek mezi Výškovicemi a Antošovicemi. Investorem je Region Poodří
a město se samozřejmě podílelo na přípra-

vě a financování stavby. Intenzivně se buduje stavba Propojenost cyklistické trasy
v úseku ulic Psohlavců a Martinovské.
Jde o propojení Třebovic, Poruby a Svinova. Další dvě stavby jsou v stadiu přípravy – první je cyklistická trasa O v úseku
v Ostravě-Radvanicích a cyklostezka spojující ulici Počáteční a Slezskoostravský
hrad. Pokud budou obě stezky ukončeny
podle plánu do poloviny příštího roku, už
v létě by cyklisté mohli na kole dojet od
hradu až do centra Radvanic,“ pokračuje Andrea Vojkovská. „V současné době
probíhá také soutěž na zhotovitele stavby
trasy I vedoucí podél silnice Na Lukách,
která po svém dokončení umožní cyklistům bezpečný průjezd v koridoru řeky
Odry od Proskovic až na hranici Polska
ve Starém Bohumíně. Zároveň spojí Polanku nad Odrou
a Starou Bělou mimo frekventovanou silnici. Pokud se
vše podaří, měla by ještě letos nová cyklostezka propojit
krajský úřad s náměstím Republiky a další úsek cyklotrasy
vznikne v Mariánských Horách
mezi Kauflandem a ulicí Chemickou (napojení Mariánských
Hor na cyklotrasu podél Odry).
Řada dalších staveb je již
zprojektována nebo se na nich
pracuje.“
Pokud vše půjde podle plánu,
odbor dopravy magistrátu hodlá
ještě letos spustit pilotní projekt
výstavby krytého přístřešku pro
kola v Mariánských Horách.
České dráhy spustily projekt
půjčoven kol v kraji, jedna z nich je na ostravském hlavním nádraží. Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz před nedávnem
zobousměrnil pro cyklisty ulice Blahoslavovu a Horovu. Další opatření pro cyklisty
budou v nejbližší době realizována i v ulici
Radniční v Michálkovicích, v ulici 1. máje
ve Vítkovicich a na náměstí Dr. Brauna ve
Svinově. Na 25 stanovištích proběhne ve
třech odpoledních termínech sčítání cyklistické dopravy (pozn. redakce: první sčítání
proběhlo již 5. června) – podle výsledků sčítání plánuje odbor dopravy umístit na nejfrekventovanější trasu automatický sčítač.
Text a foto: Lenka Hatlapatková

Dvě vycházky Stopami duše

Církevní vycházka
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Vycházka pro veřejnost po církevních objektech ve Vítkovicích se konala 15. června. Návštěvníci se dozvěděli informace
o kostelu sv. Pavla, o zaniklé kapli v nemocnici, podívali se na místa, kde bývaly
kazatelské stanice Starokatolické církve
nebo Českobratrské církve evangelické a
kolem Husova sboru došli na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde stávala židovská synagoga.
V podobném duchu se odehrála i procházka 16. června, které se zúčastnili klienti Charity sv. Alžběty. Okruh byl trochu
upraven, aby obsahově i fyzicky náročnou
vycházku senioři zvládli.

Vycházka s klienty Charity sv. Alžběty
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Vydejte se na cyklistickou výpravu

Hlavní vítkovické cyklistické trasy jsou určené nejen k průjezdu městským obvodem,
ale náročnější cyklisty spolehlivě napojí na
další úseky vedoucí mimo Ostravu…
Trasa B: Krmelín – Stará Bělá – Zábřeh – Vítkovice – sídliště Fifejdy; Přívoz – Muglinov
Zprovozněný úsek trasy B začíná za
hranicí Ostravy v centru Krmelína na křižovatce u kulturního domu. Trasa pokračuje po ulicích Kostelní a Zahradnická
ke stezce pro chodce a cyklisty k silnici
I/58 (ulice Staroveská). Tuto silnici trasa kříží a po ulici U Paleska pokračuje
podél lesa směrem severním až na hranici Staré Bělé, odkud vede polem k ulici Gregárkově, Hliněné a Ječmínkově.
Trasa pak pokračuje podél ulice Blanické
ke koupališti (v současné době z důvodu
výstavby kanalizace nutno objet po ulici
Ruskově) a dále po ulici Na Zámčiskách
do Bělského lesa. Z lesa trasa vychází
na křižovatce ulic Čujkovova a kpt. Vajdy
a po posledně jmenované ulici vede
k ulici Pavlovově. Trasa míří po lávce přes
ulici Rudnou a dále po ulici Jugoslávské
a Rottrově k podchodu pod ulicí Plzeňskou a po ulici Starobělské k ČEZ Aréně.
Z ulice Závodní trasa míří po ulici Sovově,
Ruské, Mečnikovově a Syllabově k Ro-

Kde si hrát s malými
dětmi? U Cementárny!

Velmi oblíbeným místem pro celé
rodiny, ale především pro maminky
a tatínky malých dětí se stal sportovní
areál U Cementárny. Kromě in-line drah

a multifunkčního hřiště je zde totiž
velmi nápaditě vybavené dětské hřiště. Oplocená herní plocha nabízí nejmenším dětem pod dozorem rodičů,
učitelů či vychovatelů pískoviště, houpačky, prolézačky, skluzavky, lanovku,
trampolínu a dobrodružnou cestičku.
Dětské hřiště má umělý bezpečnostní
povrch, který při dovádění uvítají děti
i jejich rodiče. K posezení slouží lavičky, jichž je zde hned několik. U dětského hřiště lze zakoupit i malé občerstvení. Areál je přístupný celoročně, denně
a zdarma. I proto ho rodiče, mateřské
školy i různé organizace hojně využívají i k nejrůznějším zábavným a soutěžním programu pro mrňousky. Pokud
tedy nevíte, kde zabavit svou malou
ratolest, sportoviště U Cementárny je
dobrou volbou.

movce. Další pokračování přes Vítkovice
vede ulicemi U Cementárny, Štramberská, Pohraniční a 1. Máje. Na této ulici
trasa vchází do městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, po ulici Průmyslové, po nové stezce podél ulice Železárenské a po ulici Na Jízdárně míří trasa ke

Krajskému úřadu MSK. Trasa vchází do
sadu dr. M. Horákové a po ulici Varenské
a Sládkově míří k dočasnému ukončení na
sídlišti Fifejdy.
Trasa C: Hrabová – Hrabůvka – Vítkovice; Mar. Hory, Kaufland – Mar. Hory,
radnice
Již realizovaný úsek trasy navazuje
v Hrabové na trasu č. 6064 z Vratimova.
Trasa C vede po mostě přes Ostravici (uli-

ce Mostní), dále podél ulice U Řeky k ulici
Na Potoku a Božetěchově. Zde se stáčí
k severu po tělese bývalé tramvajové trati
(ulice Domovská) k Šídlovci, kde kříží trasu
A. V Hrabůvce vede trasa po ulici Stadické,
Veverkově, Na Obecní a po společné stezce k podchodu pod ulicí Dr. Martínka. Za
podchodem trasa navazuje stezkou k ulici
Klegově a U Prodejny. Dále trasa vyúsťuje na ulici Slezskou a Českou. Krátký úsek
po mostě Čs. armády je nutno kolo vést, po
ulici Závodní ve směru do Vítkovic je cyklistický pruh, před světelně řízenou křižovatkou s ulicí Rudnou však začíná sjízdná
rampa do Jeremenkovy kolonie, kudy trasa
pokračuje do městského obvodu Vítkovice.
Ve směru do centra je trasa vedena po ulici
Sirotčí, Okružní a Zengrově (opačný směr
ze Zengrovy ulice Tavičskou a souběžnou
komunikací podél ulice Rudné k Okružní).
U ulice Lidické se trasa lomí a vede po této
ulici až do kolonie k bývalému nádraží VZD.
Podél plotu trasa míří do ulice Tržní a na
Mírové náměstí. Kolem parčíku u radnice
trasa prochází do ulice Jeremenkovy a Mostárenské, odkud je možno pokračovat ve
vozovce ul. 1. máje ke křižovatce s trasou B
a po vyhrazených cyklistických pruzích až
ke křižovatce s trasou M v prostoru učiliště
v Mariánských Horách.

Festival v ulicích

Kdo
nechce,
o prázdninách se
v Ostravě nudit
nemusí. Festival
v ulicích zaplní ve
dnech 14. a 15.
července
hudbou,
divadlem,
filmy, workshopy
či kouzelníky centrum města. Už
podruhé přitom
festival zahájí tzv.
Colours
week,
který
vyvrcholí
festivalem
Colours of Ostrava.
Festival v ulicích
nabídne
žánrově pestrou směs, vystoupí například
Vlasta Redl s kapelou, Jiří Pavlica s Hradišťanem, Jiří Stivín, Beata Bocek, Lucie
Redlová nebo Žamboši, ale i vycházející
stars Elis a Martin Harrich. Návštěvníci se
mohou těšit i na moderní reggae v podání
Cocomana, balkánskou party Cirkus problem (na snímku) či špičkovou alternativní
hudební tvorbu v podobě uznávané formace Dva.
Hlavní hudební scéna bude na výstavišti
Černá louka, další pódia pak na náměstích
v centru města, jedna ze scén bude také
v amfiteátru Divadla loutek Ostrava. Na
Masarykově náměstí se objeví stage Hitradia Orion zaměřená na mladé publikum
a rovněž tradiční stan Tanec pro život. Zajímavé workshopy chystá Ostravské muzeum. Novinkou letošního ročníku budou
scény v ostravských sakrálních prostorách,
a sice v evangelickém kostele v Českobra-

trské ulici a v kostele na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze.
Festival ovšem nepřinese pouze hudební programy. Na své si přijdou milovníci
divadla, filmu, tance či ohňových show.
Tradiční a oblíbenou hudební uličku letos
nahradí hudební náměstíčko, kde se bude
koncertovat a budou tu probíhat hudební
workshopy. U Divadla loutek vznikne japonská zóna s japonskou kulturou, hudbou, divadlem i bojovým uměním. Chystá
se i promítání animovaných studentských
filmů. V ulicích města se budou pohybovat divadelníci s originálními skeči, umění
mikromagie přiblíží přímo v ulicích v bezprostřední blízkosti diváků kouzelníci. Návštěvníci festivalu se mohou těšit i na hru
v podobě geocachingu, který je provede po
zajímavých ostravských místech.
- red Foto: ArtsMarketing
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Strážci zákona informují
Agresivní klient na úřadu práce

Na základě oznámení se hlídka městské policie dostavila
11. května v ranních hodinách na Úřad práce v Ostravě-Vítkovicích, kde se v jedné z kanceláří nacházel agresivní muž. Oznamovatelka sdělila, že po krátkém jednání s klientem, který byl předem
objednán, začal být tento muž značně agresivní. Žena se obávala
o své zdraví, proto jednání okamžitě ukončila, přivolala strážníky
a žádala o vyvedení muže z budovy. Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti. Ten odmítl a když jej chtěli ke zjištění totožnosti předvést na policejní služebnu, vzpouzel se a odmítal byť jen
nastoupit do služebního auta, byl agresivní a vulgární. Poté, co
začal strážníky ohrožovat prudkým máváním rukama, za pomoci
donucovacích prostředků ho zpacifikovali. Po zjištění totožnosti
byl přestupek 40letého muže proti veřejnému pořádku postoupen
příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.



Všimněte si!
Colours of Ostrava

Björk, Kasabian, Rudimental, St. Vincent,
José González, The
Cinematic
Orchestra, Rodrigo y Gabriela, Swans, Augustines, Klangkarussell,
Other Lives, Dillon,
Sly & Robbie Meet
Nils Petter Molvaer,
Faiz Ali Faiz, Avishai
Cohen’s New York
Division, Black Strobe, to je pouze několik jmen z letošní nabídky
zahraničních kapel na festivalu Colours of Ostrava, který ve dnech
16. až 19. července doslova vtrhne do Dolních Vítkovic. Připraveno
je více než 200 koncertů, divadel (Dejvické divadlo, DaeMen, Anna
Polívková a Martha Issová), filmů, workshopů, diskusí či výtvarných
aktivit na 15 otevřených i krytých scénách. Ještě před touto akcí
Ostrava 14. a 15. července ožije Festivalem v ulicích plným hudby,
divadel, filmů, workshopů a kouzelníků. Už podruhé přitom festival
zahájí tzv. Colours week, který vyvrcholí právě projektem Colours of
Ostrava.
- red -

O prázdninách
na dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště městské policie
v Orebitské ulici v Ostravě-Přívoze je otevřeno také o prázdninách
pro všechny, kteří si
chtějí zajezdit, pobavit
se a možná se i něčemu přiučit. Otevřeno je denně od 10 do
17 hod., s přestávkou
od 13 do 14 hod. Mimo běžný vstup na hřiště strážníci připravili
zábavné akce, a to v neděli 5. července a ve čtvrtek 20. srpna, vždy
od 10 do 13 hod. a od 14 do 16.30 hod.
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Inzerce

ZDRAVÁ VÝŽIVA U ŠUMNÉ PANÍ
na Mírovém náměstí
v Ostravě-Vítkovicích

u vjezdu do areálu nemocnice

Tel.: 774 443 888

zdravé potraviny, pečivo,
jogurty, paštiky, salámy, 100%
ovocné šťávy, džusy, bezlepkové
a sojové produkty, byliny
a bylinné čajové směsi

Svatební salón KamPet
ihned k vyzkoušení kolekce
přes 800 šatů:













Svatební šaty
Společenské a večerní šaty
Plesové a maturitní šaty
Šaty do tanečních
Šaty pro družičky
Pánské obleky
Chlapecké obleky
Závoje, bolerka, kabelky
Kravaty, šátky, rukavice
Kabelky, boty
Plesové čelenky, korunky
Karnevalové kostýmy

Široký výběr výzdob a doplňků nejen pro svatby a párty –
balónky, svíčky, výzdoby, bublifuky, vystřelovací konfety,
okvětní plátky, jmenovky, dekorace na auto, vývazky,
svatební mandle, balení cukroví, dortů a výslužek aj.
Korálky a komponenty, stuhy, flitry, glitry, kabošony, květy,
aj. materiál pro výrobu ozdob, výzdob a bižuterie
Dekorace svatební, narozeninové, jarní, velikonoční, vánoční,
silvestrovské, Halloween aj.
10% sleva na půjčovné po předložení letáčku - k nám se vyplatí přijet!
Adresa: Frýdek-Místek, ul. Ostravská 1551, vedle Wüstenrot
Telefon: 558 437 797

Web, eshop: salon-kampet.cz
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