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Na tržiště pro motoristy nad Místeckou ulicí se nejen majitelé automobilů sjíždějí už desítky let. O prázdninách sem ale lze zavítat i na unikátní autokino, jímž se může pochlubit jen velmi málo míst v republice.
Více na straně 16.
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Sokolové se připravují Zpráva ze zasedání
zastupitelstva
na další akce
V pondělí 19. června se na veřejném zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice místostarosta Leoš Koláček vzdal svého mandátu,
do funkce místostarosty byl zvolen Vojtech Kiss,
jemuž byly svěřeny úkoly samostatné působnosti na úsecích sociálních věcí, financí, rozpočtu
a školství. Leoš Koláček nadále zůstává členem
zastupitelstva.
Zastupitelstvo kromě toho schválilo vydání souhlasného stanoviska k bezúplatnému převodu
nemovité věci, a to objektu, v němž sídlí Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava. Jde o převedení budovy na kraj,
který má více možností k zajištění financování rekonstrukce této chráněné kulturní památky, v níž
škola sídlí už více než osm desetiletí.
Pokračování na straně 3

Únorové šibřinky, vynášení Mařeny a Mařaka
společně s dětmi ze ZŠ Kosmonautů s bohatým
doprovodným programem, vystoupení souboru
Malá Odra spolu se žáky ZUŠ Háj ve Slezsku na
Velikonočním jarmarku na Alšově náměstí a mnoho dalších akcí absolvovali v letošním roce členové
TJ Sokol Vítkovice. Stolní tenisté pořádali soutěž
v šipkách, zápasníci už po 16. zorganizovali v polovině června Memoriál Jiřího Klepca a tanečníci
Akcentu absolvovali několik soutěží Czech Dance
Masters a Taneční skupiny roku. Aktivní byli ale
všichni členové TJ Sokol Vítkovice.
Pokračování na straně 11

Změna podmínek
doplatku na bydlení

Prvním červnem nabyla účinnosti novela zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona
o státní podpoře. Tím se podstatně změnily
podmínky týkající se pomoci v hmotné nouzi,
konkrétně doplatku na bydlení, který je často zneužíván zejména v souvislosti s ubytováváním sociálně slabých osob v ubytovnách.
To vede nejen k tzv. byznysu s chudobou, ale
i k častému porušování pravidel občanského soužití v daných lokalitách.
Pokračování na straně 2

Nepřehlédněte
Očkování psů

Povinné očkování psů proti vzteklině se
na území městského obvodu Vítkovice
uskuteční ve středu 13. září od 8 do 12
a od 13 do 16 hodin ve Veterinární klinice
Vítkovice. Očkování je povinné pro všechny psy ve stáří od šesti měsíců. Poplatek
činí 160 korun, nový očkovací průkaz stojí
40 korun. Zvířata již naočkovaná se zdejšímu úřadu nehlásí.

www.ostrava-vitkovice.eu

Vítkovická U11 vyhrála

Mladé naděje Vítkovic skvěle reprezentují klub i obvod za českými hranicemi a sbírají poháry. Naposledy se to povedlo týmu
U11, který v červnu vyhrál turnaj Saxony
Cup 2017 v Drážďanech. Kategoriím U9
a U10 unikl postup do vyřazovacích bojů
o vlásek. Oba týmy skončily ve svých skupinách shodně na třetím místě.
Zdroj: MFK Vítkovice

Bezplatné poradenství

Poradna Charity Ostrava poskytuje
odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení (např. důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání atd. Není třeba
uvádět osobní údaje, služby jsou bezplatné. Kontakt: tel. č.: 599 526 906,
731 625 767, e-mail: cho.poradna@charita.cz.
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sněmovny Parlamentu České
V Volby do Poslanecké
republiky se budou konat
v pátek 20. října 2017 a v sobotu 21. října 2017.

Veškeré informace k přípravě voleb naleznou voliči na webových stránkách
úřadu: www.vitkovice.ostrava.cz
K volební problematice se mohou voliči obrátit na vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury Jiřinu Matějovou, tel. č. 599 453 141. V případě informací
k voličským průkazům, stálým a zvláštním seznamům voličů pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky na Hanu Stachníkovou, tel. č. 599 453 136.
Prázdninové vyhlídkové jízdy historickými vozidly organizuje Dopravní podnik Ostrava ve dnech 15. a 29. července a 19. srpna.

Druhé kolo kotlíkových
dotací už začalo!
Využijte příležitost a zmodernizujte si domácí topeniště! Získejte nový kotel a bez
fronty! Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo druhou výzvu na kotlíkové dotace
pro kraje. Moravskoslezský kraj v ní obdrží
téměř 900 milionů korun, což umožní vyměnit až 8 tisíc starých neekologických kotlů.
S příjmem žádostí se počítá od 5. září.
Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva
za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Stejně jako při první výzvě kotlíkových
dotací jsou v Ostravě pořádány semináře,
kde zájemci získají informace o podmínkách poskytování kotlíkových dotací, o tom,
jak vyplnit elektronickou žádost a dostanou
odpovědi na svoje dotazy. Semináře se budou konat 10. července v 16 hodin v Domě
s pečovatelskou službou Bělásek v Nové
Bělé, 12. července v 16 hodin v Kulturním domě Ostrava-Muglinov, 24. července
v 16 hodin na Magistrátu města Ostravy
a 31. července v 16 hodin v Kulturním domě
Ostrava-Hošťálkovice.
Žadatelé budou mít také možnost informovat se v kontaktním informačním místě,
které bude otevřeno v přístavbě budovy
Nové radnice na Sokolské třídě (bývalé
zlatnictví). Bližší informace budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek http://
ostrava.cz nebo https://dycham.ostrava.cz.
Doporučujeme také pravidelně sledovat
webové stránky Moravskoslezského kraje
https://lokalni-topeniste.msk.cz/, případně
využít „kotlíkovou linku“ 595 622 355 nebo
„kotlíkový e-mail“ kotliky@msk.cz.
Dotace je určena každému, kdo k vytápění rodinného domu používá kotel na pevná
paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3. třídy dle EN 303-5. Podpora by měla vést k jeho výměně za tepelné
čerpadlo, kotel pouze na biomasu (s ručním
plněním i automatický), automatický kotel
na uhlí a biomasu (kombinovaný) nebo za
plynový kondenzační kotel.
Zájemce může získat na automatický
kombinovaný kotel 75 procent ze způsobilých výdajů, maximálně 75 tisíc korun, na
plynový kondenzační kotel 75 procent ze
způsobilých výdajů, maximálně 95 tisíc korun, na kotel na biomasu s ručním plněním
80 procent ze způsobilých výdajů, maximálně 100 tisíc korun, na kotel na biomasu
(automatický) 80 procent ze způsobilých
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výdajů, maximálně 120 tisíc korun, na tepelné čerpadlo 80 procent ze způsobilých
výdajů, maximálně 120 tisíc korun. Občané
v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7 500 korun, každá výměna kotle bude navíc podpořena
příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou
7 500 korun. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci se žádostí o podporu
v programu Nová zelená úsporám, může
získat další bonus ve výši až 40 tisíc korun.
Město Ostrava přispěje žadatelům vlastnícím rodinný dům na území města jednotnou
částkou 10 tisíc korun. Tato částka bude
poskytnuta vlastníkům rodinných domů na
území města za podmínky, že ke dni podání žádosti o dotaci nejsou vůči městu, jeho
orgánům anebo jím zřízeným a založeným
právnickým osobám v prodlení se splněním jakékoliv peněžité povinnosti. Tato
bezdlužnost bude prokazována čestným
prohlášením.
Kotlíkovou dotaci lze využít na pořízení
nového ekologického zdroje tepla a jeho
montáž, na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením
nového zdroje vytápění nebo úpravou stávajícího, na náklady na zkoušky nebo testy
a na náklady na projektovou dokumentaci.
Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.
Nejsou podporovány kotle výhradně na
uhlí a kombinované kotle s ručním přikládáním. Na dotaci mají zájemci nárok pouze
v případě nahrazení kotle na tuhá paliva.
K prokázání podmínky, že měněný kotel
nesplňuje 3. až 5. emisní třídu, budou povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi,
kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá
paliva o příkonu 10 až 300 kW napojených
na teplovodní soustavu ústředního vytápění
domu povinni si nechat zpracovat do konce
roku 2016). U kotlů, které byly vyměněny
před 31. prosincem 2016, je možné tento
dokument nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle, případně čestným prohlášením. Na rozdíl od prvního kola není ve
druhém kole kotlíkových dotací požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření. Jako způsobilý výdaj je možné uplatnit
výdaj, který vznikl a byl uhrazen příjemcem
podpory od 15. července 2015. Žádosti
jsou podávány elektronickou formou.

Změna podmínek
doplatku na bydlení

Pokračování ze strany 1
Novela zákona posílila vliv obcí na přidělování doplatku na bydlení a dala jim šanci alespoň částečně zabraňovat plýtvání,
k němuž při vyplácení této sociální dávky
dochází. Obce mohou kromě jiného požádat úřad práce o sdělení počtu osob, kterým je poskytován doplatek na bydlení na
území obce, či požádat o vydání opatření
obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích
jevů atd.
V souvislosti se zmíněnou novelou vydal
Magistrát města Ostravy obecně platnou
vyhlášku, která deleguje pravomoc na úřady městských obvodů. Ty však musejí veškeré kroky konzultovat se sociálními odbory a především postupovat v úzké součinnosti s městskou policií nebo Policií ČR,
a jednat výhradně na základě záznamů
přestupků. Zjednodušeně řečeno, pokud
policie nebude mít na základě oznámení
občanů záznamy o přestupcích, k nimž
v dané lokalitě dochází, vedení obvodů nebudou moci oblast se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů vyhlásit. A to ani
ve chvíli, kdy občané budou směřovat své
stížnosti přímo na úřad obvodu. Směrodatné jsou pouze policejní záznamy přestupků. To se týká i Vítkovic, kde počet hlášení
porušení občanského soužití na Městskou
policii Ostrava není nijak vysoký, přitom
se někteří občané opakovaně obracejí na
úřad obvodu se stížnostmi na porušování
pravidel občanského soužití v místě svého
bydliště.
Vyhlášená oblast se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů může mít podobu zóny v rozmezí několika ulic, nebo jen
jednoho domu. Nájemníci, kteří se do této
oblasti nově přistěhují, nebudou mít na doplatky příspěvku na bydlení nárok. To by
mělo zabránit dalšímu stěhování lidí, kteří
těží ze sociálního systému, do dané lokality. 			
- red -

Hledáme sestry

Charita Ostrava nabízí pracovní místo
pro všeobecnou zdravotní sestru v Hospici
sv. Lukáše. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo podle dohody. Podrobnější informace: Jaroslav Doležel, vedoucí
hospice, mobil: 732 178 501, lukashospic.
ostrava@charita.cz; nebo na webu http://
ostrava.charita.cz/volna-mista/.

Dopravní podnik
informuje
● Výluka na linkách č. 12, 17 a 18 potrvá
zhruba do poloviny září.
● Letní jízdní řády jsou v platnosti od 2. července do 2. září.
● Státní svátky 5. a 6. července – provoz
podle nedělního jízdního řádu.
● Výluka na linkách č. 7, 11, 17 a 18 od
5. do 6. července a 26. až 27. srpna.
● Výluka na linkách č. 2, 7, 11, 17 a 18 od
8. do 9. července.
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Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.
												

s kulturou. Chceme
s touto novou vítkovickou baštou kultury co nejvíce spolupracovat a v rámci
možností a pravidel
ji podporovat. Například tím, že program divadla bude
od září zveřejňován
na stránkách našeho
zpravodaje. A s ním, s naším měsíčníkem,
je spojena v danou chvíli poslední pozitivní informace, o níž bych se s vámi rád
podělil. Rada městského obvodu rozhodla
o tom, že – vzhledem k potřebě informovat
občany Vítkovic co nejdetailněji o aktuálním dění v obvodu – bude zpravodaj od
září rozšířen o další čtyři strany. A protože
chceme Vítkovice čtenářům přiblížit v celé
jejich pestrosti a zvýšit kvalitu zpravodaje v každém směru, bude všech dvanáct
stran v plné barvě.
Užijte si prázdniny se vším dobrým, co
přinášejí. Po nich už budete držet v rukou
zpravodaj sice důvěrně známý, přesto
jiný…

jsme avizovali v červnovém zpravodaji, nakonec nebude tak rozsáhlá, jak se původně předpokládalo, a nedotkne se celé šíře
nedávno zrekonstruované vozovky.
A teď už k tomu, co chystáme. Připravujeme opravu chodníku vedoucího od budovy, v níž sídlí Česká pošta, k sadu Jožky
Jabůrkové. Dříve zde stávaly zastřešené
autobusové čekárny, dnes tento zatím
neupravený úsek kazí vzhled zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad. Čeká
nás i oprava komunikace u Základní školy
Šalounovy, která bude provedena díky dotaci z Magistrátu města Ostravy. Jak vidíte,
práce bude přes léto opět víc než dost. Ovšem už teď se chystáme na podzim, kdy by
měla být zahájena rekonstrukce obytných
domů v ulici Štramberské 2a, 2b. Zdejší
nadměrné byty o rozloze 120 až 130 metrů čtverečních budou rozděleny na menší
bytové jednotky, o které je v současnosti
mnohem větší zájem a které jsou pro nájemníky lépe finančně zvládnutelné.
K dobrým zprávám patří i to, že u nás už
čtvrt roku úspěšně působí Divadlo Mír. Musím se přiznat, že jako starostu mě velmi
těší, že se Vítkovice staly jedním z mála
obvodů, kde má divadlo své trvalé sídlo,
navíc v budově s dlouhou historií spojenou

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
i kdyby sluníčko nehřálo a děti domů nepřinesly vysvědčení, tradiční prázdninové
dvojčíslo zpravodaje jasně signalizuje, že
je tady léto. Zpravodaj i školáci a studenti
budou mít prázdniny, my ostatní si užijeme
dovolenou, abychom pak intenzivně pokračovali v plnění úkolů, které jsou před námi.
A že je jich opravdu požehnaně! Ale začněme pěkně popořádku…
V květnu jsme dokončili klimatizaci v horním podlaží budovy Základní školy v Halasově ulici. Tato akce patřila k našim prioritám a mě těší, že zkušební provoz mohl
být zahájen ve chvíli, kdy venkovní teploty
začaly nezadržitelně stoupat. Doufám, že
se nám tak podařilo zpříjemnit poslední
dny končícího školního roku nejen žákům
ze šesti tříd, jichž se tento projekt týkal, ale
i pedagogům a ostatním pracovníkům školy.
V první polovině června byla dokončena
rekonstrukce komunikace v ulici Svatoplukově a dál pokračovala oprava vozovky
a chodníku v Pasteurově ulici. Pozitivní informací je i to, že plánovaná oprava kanalizačních stok v ulici Obránců míru, kterou

Elbert Hubbard

Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Rychle provedená oprava
Několik vítkovických obyvatel se v první
polovině června obrátilo na úřad obvodu s dotazem týkajícím se výkopových
a rekonstrukčních prací na rohu ulic
Ruské a Jeremenkovy. „Ty zde byly
prováděny v souvislosti s opravou horko-

Zpráva ze zasedání
zastupitelstva

vodního podzemního potrubí, které přivádí
topnou vodu do okolních výměníkových
stanic,“ vysvětluje starosta Petr Dlabal
s tím, že nešlo o akci vítkovického obvodu. „Ale musím ocenit nasazení, s jakým
se realizátor do zadaného úkolu pus-

Obrazy pro Magnolii

a pomoc – Domov Magnolie. „Loni na
podzim jsem byl požádán ředitelkou tohoto domova, Andreou Heczko Gibejovou,
o dořešení podoby interiéru v tomto zařízení. Jelikož dlouhá léta pracuji s mládeží a na
podobných projektech jsme se již podíleli,

Pokračování ze strany 1
Stěžejním tématem zasedání zastupitelstva vítkovického obvodu bylo hospodaření v roce 2016. Obvod hospodařil s přebytkem. „Zpráva o hospodaření a účetní
závěrka musejí být hotovy před jednáním
zastupitelstva města, které se uskutečnilo 21. června. Pokud by obvod tyto
podklady nepředložil, město by nemohlo
schválit uzávěrku a mohlo by nám odebrat hospodaření, což by mohlo podstatně
omezit rozvoj obvodu,“ podotýká starosta
Petr Dlabal s tím, že zastupitelé města hospodaření v roce 2016 odsouhlasili
a oznámili přebytek ve výši 1,3 miliardy korun. Vedení města zároveň předložilo návrh na využití těchto financí. Jedna čtvrtina
z přebytku, celkem 263,916 milionu korun,
bude rozdělena mezi obvody, finanční prostředky poputují kromě jiného i do kultury
a sportu. „Z tohoto přebytku budou profitovat i Vítkovice,“ upozorňuje starosta. „Na
rozvoj in-line areálu U Cementárny je určeno 34 milionů korun a na obnovu střechy
Domova Magnolie 13 milionů.“

til. Fakt, že se dokončovací práce nezastavily ani o víkendu, jsem ocenil i proto, že rekonstrukce spojená s odkrytím
celého chodníku byla prováděna na exponovaném místě našeho obvodu,“ dodává.

Magnolie není jen strom, jehož jarní život začíná rozpukem květů a až potom
listů. Je to i vítkovické sociální zařízení
pro ženy s demencí a vyžadující podporu
například šlo o akci Děti, dětem a dětičkám
v dětském oddělení Vítkovické nemocnice,
dohodli jsme se, že vklad výtvarného podílu
ZUŠ V. Petrželky v Ostravě-Hrabůvce spojíme s materiálním zabezpečením ze strany
vítkovické radnice. Šest čtvercových akrylových obrazů 1 x 1 m podle fotografií starých Vítkovic, které děti dokončily koncem
června, jsme předali zmíněnému domovu,“
informoval o akci učitel Karol Hercík.
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V nihovna pro vás
K
Prázdniny v knihovně
DOSPĚLÝM

● Záchranné projekty
Výstava fotografií záchranných projektů
v Zoo Ostrava potrvá od 1. do 31. července.
● Knížky za babku
Dejte knížkám druhou šanci v tradiční výprodejové akci vyřazených knih, jež se
uskuteční od 3. července do 31. srpna
v průběhu půjčování.
● Jekhetane slaví s Ostravou
Vernisáž výstavy kreseb a výrobků dětí
z romského sdružení, doplněná vernisáží s hudebním a tanečním programem, je
naplánována na středu 16. srpna v čase
od 14 do 15.30 hodin. Výstavu si můžete
prohlédnout od 8. do 31. srpna během půjčování.

DĚTEM

● Ostrava známá i neznámá
Od 1. července do 31. srpna na tebe během půjčování každý měsíc čeká jedna
otázka k 750. výročí první písemné zmínky
o Ostravě.
● Prima čtení na dece
Zveme vás ke společnému prázdninovému čtení, a to každý čtvrtek v termínu od
13. července do 31. srpna, v čase od
14 do 15 hodin.
● Pohádkové pátky
Knižní hrdinové ožijí na filmovém plátně
a ty se s nimi můžeš pobavit každý pátek
od 7. července do 1. září, od 10 do 11 hodin.
● BOOKovka: Vějíře
Vyrob si v úterý 4. července během půjčování vlastní vějíř, který tě v horkém létě
osvěží a navíc se ti stane nevšedním módním doplňkem.
● BOOKovka: Malování na chodník
Přijďte ozvláštnit šedivý chodník pestrými
uměleckými dílky; chce to jen pár barevných kříd. Přesvědčit se o tom můžete
v úterý 18. července od 14 do 15 hodin.
● Sovičky: Papuchalk Petr
Povídání o hledání kamaráda na motivy
stejnojmenné knihy Petra Horáčka, další setkání klubu rodičů s dětmi. To vše ve
čtvrtek 27. července od 10 do 11 hodin.
● BOOKovka: Pohodový brainstorming
Přijď v úterý 1. srpna v čase od 14 do
15 hodin a dozvíš se nejen to, co je brainstorming nebo brainwriting, ale také, jak je
využít v běžném životě.
● BOOKovka: Sluníčko z rukou
Malovat se dá i bez štětce. V úterý 8. srpna
budou od 14 do 15 hodin stačit jen barvy
a tvé ruce.
● BOOKovka: Velké šelmy v naší
přírodě
Beseda s Michalem Bojdou, vedoucím
ekovýchovných programů Hnutí Duha,
o velkých šelmách se bude konat v úterý
22. srpna od 10.30 do 11.30 hodin.
Pokračování na str. 5
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Otevírací doba: V červenci a srpnu bude zavřeno.
Prázdninový provoz:
Klub seniorů
Členové klubu seniorů přejí příjemné prožití prázdnin a hodně sluníčka. Další setkání se
bude konat ve čtvrtek 7. září.
Dům u šraněk
Provoz Domu u šraněk bude v prázdninových měsících přerušen. Přeji všem pohodovou
dovolenou a v září se budu těšit na setkání. Romana Filipová
Připravujeme:
13. září v 16.30 hodin – Vernisáž k výstavě Fotografie z cest – Krásy Čech –
Jana Molnárová a koncert skupiny Žalozpěv. Vstup zdarma.
15. září v 15 hodin – Komentovaná vycházka po Vítkovicích s Lenkou Kocierzovou.
Tentokrát si prohlédneme školská zařízení, kterých je ve Vítkovicích opravdu
mnoho.					
Romana Filipová
KONTAKT:
Dům u šraněk, Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice
Romana Filipová
Tel. č.: 599 453 122 (pondělí až pátek), 599 453 246 (středa), mobil: 727 917 298
E-mail: rfilipova@vitkovice.ostrava.cz
Web: www.vitkovice.ostrava.cz

Knihovna připravuje

Díky finanční podpoře Úřadu městského
obvodu Vítkovice se po prázdninách v klubu BOOKovka děti nechají unášet rytmy při
Muzikohraní. Ve skupinovém bubnování si
pod lektorským vedením vyzkoušejí různé
bubny a ukážou, jak vnímají rytmus, písně
i pohyb. Nejdůležitější ovšem bude cíl, tedy
prožitek z hudby.
V září děti čeká další povídání o emocích,
tentokrát na téma zvědavost, a vyrobí si
tužkovníky.
Jako každý rok, i letos se knihovna zapojí

Vycházky pokračují

V dubnu a květnu uspořádal městský obvod komentované vycházky po Vítkovicích,
které se u návštěvníků setkaly s velmi pozitivním ohlasem. Z tohoto důvodu budeme
ve vycházkách po prázdninách pokračovat
a každý měsíc projdeme novou trasu. Obvod je zajímavý a je stále co návštěvníkům

do Evropského týdne mobility. Na děti čekají nejen vědomostní kvízy, ale také Slalom mezi knihami nebo dopravní pohádky.
V rámci projektu Cváláme Ostravou pojedeme na exkurzi do planetária a vyrobíme
si přívěšek s ostravským koníkem. Každý
pátek bude pro děti také připraveno Prima
čtení.
Pro dospělé čtenáře připravujeme výstavu a vernisáž Živá paměť… nejen nuceně
nasazených.		
- šev -

ukazovat, proto si hned v pátek 15. září
prohlédneme školská zařízení a navštívíme jejich galerie. Sraz v 15 hodin u radnice. Další termíny vycházek jsou 13. října,
3. listopadu a 13. prosince. Vstup na akce
je stále zdarma.
Romana Filipová, referentka kultury

Další detektivka

Ve středu 24. května se v Domě u šraněk uskutečnila beseda se spisovatelkou Evou
Tvrdou. V úvodu besedy spisovatelka představila postupně celou svou tvorbu a vyprávěla o svých začátcích a úskalích s vydavateli. Roky sbírala materiály a seznamovala se
s příběhy lidí žijících na Hlučínsku a okolí, ze kterých vznikla kniha Dědictví. Tato kniha
na dlouho poznamenala autorčinu tvorbu. Po čase zkoušela další styly, až došla k detektivce, která jí načas učarovala. Spisovatelka během besedy odpovídala návštěvníkům na
všetečné otázky: kde nejčastěji píše, kde hledá náměty, jak vypadá její pracovní den, kde
čerpá energii a mnoho dalších. Setkání se spisovatelkou bylo milé a příjemné. Přejeme
jí, aby ve svém snažení vytrvala a u detektivek zůstala. Budeme se moc těšit na další
napínavé příběhy.
Romana Filipová, kulturní referentka
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Knihovna pro vás
Pokračování ze str. 4
● Sovičky: K moři
Setkání klubu rodičů s dětmi, tentokrát na
téma prázdninového putování zvířat, se
uskuteční ve čtvrtek 24. srpna od 10 do
11 hodin.
● BOOKovka: Tanči!
V úterý 29. srpna rozhýbeme od 14 do
15 hodin tělo na taneční podložce.
● FÁRÁME DO KNIHOVNY
Landecké pověsti
V úterý 11. července, od 14 do 15 hodin,
uplácáme z hlíny Landecké Venuše. To
vše díky finanční podpoře Nadace Landek.
● CVÁLÁME OSTRAVOU
Korkové pohlednice
Netradiční pohled jistě potěší každého,
komu jej pošleš. Zkus ho vyrobit v úterý
25. července v čase od 14 do 15 hodin.
● Léto s pimprlaty
Dopolední program pro děti v Divadle loutek Ostrava. Na akci, která se uskuteční ve
středu 9. srpna od 8.30 do 12 hodin, je nutné přihlásit se předem.
● Papírové město
Namaluj dům nebo dva a v úterý 22. srpna
postavíme během půjčování společně celé
město. Akce je realizována s finanční podporou statutárního města Ostravy v rámci
projektu Cváláme Ostravou.

Prolezte prázdninami
V areálu Tendon Bloku v sadu Jožky Jabůrkové, který provozuje občanské sdružení
Blok centrum, se děti ani dospělí o prázdninách nudit nebudou. A je jedno, jestli bude svítit
slunce nebo oblohu zahalí deštivé mraky. Venkovní lezecká věž, na jejíž provoz přispívá
i obvod Vítkovice, je po celý rok přístupná široké veřejnosti zcela zdarma. Každou první
středu v měsíci tu navíc probíhají bezplatné instruktážní hodiny, včetně zapůjčení lezeckého vybavení. Své osobní věci si zájemci o lezení mohou uschovat v šatně v areálu Tendon
Bloku. Návštěvníci mohou denně využít nově rozšířenou vnitřní boulderingovou stěnu,
jejíž letní provozní doba je nově v pondělí, ve středu a pátek od 14 do 22 hodin, v úterý
a ve čtvrtek od 10 do 22 hodin a o víkendu od 12 do 20 hodin (aktuální víkendový provoz
naleznete na webových stránkách). Jednorázové vstupné na vnitřní boulderingovou stěnu
je – bez časového omezení – 80 korun, studenti s průkazem ISIC zaplatí 70 korun. Odpolední vstupné ve všední dny je 60 korun, děti do osmi let mají v doprovodu rodičů vstup
zdarma, děti od 8 do 18 let platí 50 korun. V rámci programu Blok pro všechny však mohou
vnitřní boulderingovou stěnu využívat všechny děti zdarma každý pátek od 15 do zhruba
17 hodin. Bezplatnou návštěvu si mohou domluvit také dětské organizace, instituce
a různá centra. A ještě něco: k příjemnému posezení slouží malá restaurace.

Jak být v pohodě?

Jak být v pohodě? Není to jen otázka pro dospělé. I děti mnohdy potřebují zklidnit
dušičku a relaxovat tělíčko. Proto jsme se ve škole rozhodli vytvořit relaxační koutek.
V této odpočinkové zóně mohou děti využít Kneippův chodníček, který je vyložen
různě velikými kamínky, a promasírovat
si tak chodidla. K pobavení s kamarády
slouží pestré sedací vaky, a pokud se někdo chce zasnít, může se nechat ukolébat
v proutěné houpačce. Tento nádherný
a užitečný projekt by se nemohl uskutečnit
bez finančních prostředků z jiných zdrojů,
konkrétně bez dotace z Magistrátu města
Ostravy. Naše žádost s příznačným názvem Relaxační koutek aneb Pečujeme
o své zdraví byla úspěšná a finance plně
využity.
Bohumila Nádvorníková,
Ilona Niklová, ZŠ Šalounova

Příměstské tábory
a každý třetí vstup zdarma
Aljaška
Ve středu 7. června se v Domě u šraněk
uskutečnila zajímavá cestopisná přednáška o Aljašce. Mladý učitel Jakub Hubert
si splnil svůj sen a s batohem na zádech
se sám vydal obdivovat krásy této země.
Návštěvníkům v průběhu přednášky sdělil komplexní informace zahrnující počátky
historie Aljašky i současný život obyvatel.
Putování doplnil o fotografie, které sám pořídil, závěr přednášky patřil diskusi. Všem
návštěvníkům děkuji za příjemnou atmosféru a již nyní se těším na další vyprávění
z cest – v létě zamíří cestovatel na návštěvu Japonska.
Romana Filipová

Beats for Love

Dolní Vítkovice se 5. až 8. července rozezní a roztančí festivalem taneční hudby
Beats for Love. Loni zde bylo 15 hudebních
scén, 400 umělců z celého světa a festival byl beznadějně vyprodaný, navštívilo
ho okolo 42 tisíc diváků. Více informací na
www.b4l.cz.

Chystáte se o prázdninách do Velkého světa techniky, Malého světa techniky U6 nebo
Landek Parku? Využijte prázdninové akce pro všechny, kdo se umějí bavit! Ve všech třech
areálech platí, že každý třetí vstup zaplatí Dolní oblast Vítkovic za vás. Navíc se v období
prázdnin otevírací doba Dětského světa ve Velkém světě techniky rozšiřuje od neděle do
čtvrtka od 9 do 18 hodin a od pátku do soboty od 9 do 20 hodin.
Všechny tři areály navíc nabízejí, stejně jako v loňském roce, příměstské tábory a nově
i pobytový tábor v Landek Parku. Tábory probíhají vždy paralelně ve Velkém světě techniky a v Malém světě techniky U6. Pro děti je po celý den zajištěn pitný režim a strava
a samozřejmě bohatý program, který slibuje procvičení fyzických schopností i mozkových
závitů. Program se bude odehrávat v expozicích Velkého nebo Malého světa techniky,
v Divadle vědy, 3D kině, ale také na zahradě Světa techniky a v prostorách celého areálu.
Rodiče mohou své děti hlásit přímo přes eShop nebo v pokladně obchůdku Velkého světa
techniky, kde je možné platit hotově i kartou, a přihlášku vyplní přímo na místě. Termíny
táborů naleznete na www.stcostrava.cz.
Zdroj: www.dolnivitkovice.cz
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Dětský
den ve Vítkovicích se vydařil
V

Na pátek 2. června připravila komise
školství a kultury při Radě městského obvodu Vítkovice již tradiční den pro děti. Za
krásného slunečného počasí si děti v sadu
Jožky Jabůrkové užily mnoho atrakcí – skákací hrad a trampolínu, jízdu na ponících,
lukostřelbu, veselé tvoření, lezeckou stěnu

a soutěže. Po splnění všech připravených
úkolů a odevzdání vyplněné hrací karty si
děti odnesly balíček plný sladkostí a hračky.
Na každý z balíčků vítkovická radnice přispěla ze svého rozpočtu částkou 50 korun.
Děkuji všem členům komise a výborným
učitelkám z vítkovických mateřských škol

za pomoc s organizací a občanskému sdružení Blok Centrum, které zdarma poskytlo
instruktory a děti tak měly možnost vyzkoušet si lezení na venkovní lezecké věži. Za
rok se budu těšit zase.
Romana Filipová, referentka kultury
Foto: Leoš Koláček



Bohatý závěr školního roku

Pedagogičtí pracovníci připravili svým žákům opravdu pestrý závěr školního roku.
Akademický malíř Karol Hercík zorganizoval výtvarnou soutěž. Nejzajímavější obrázky jsou vystaveny v galerii školy. Jména
vystavujících si můžete přečíst na webových stránkách školy. Vychovatelky školní
družiny připravily pro své svěřence 1. června Den dětí se zvířátky. Díky chovatelům
drobného zvířectva z řad učitelů a rodičů si
děti mohly pohladit agamu a mnoho dalších
zvířátek. Velký respekt vzbudila čtyřmetrová krajta, kterou přivezli ukázat manželé
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Neubauerovi. Závěr dne patřil dobrotám,
které pro děti napekly paní vychovatelky.
Následující den, 2. června, patřil Vitaminovému dni. Připravili ho zaměstnanci
firmy, která dodává ovoce do škol. Děti
ochutnaly zdravé ovocné šťávy, samy si
připravily ovocné špízy a na závěr dostaly
sladké jablíčko.
V sobotu 10. června zavítaly děti společně s vychovatelkami a rodiči do pravěku –
navštívily Dinopark v Doubravě. Jejich údiv
vzbuzovala pravěká zvířata ve své skutečné velikosti. V závěru žáci zhlédli film ve
formátu 3D, jenž vyprávěl o jejich životě.
Čtvrťáci se 16. června projeli na raftech
po řece Opavici. Počasí sice moc nepřálo,
ale zážitek to byl velký, zvláště pro kluky.
Další akcí, kterou připravily vychovatelky, bylo 23. června tzv. Světýlkové hajajá
s bohatým programem, včetně nocování ve
škole.
Libuše Hermannová,
ZŠ Šalounova, ZŠ Halasova
Foto: archiv školy
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Divadlo Mír: jedna premiéra za druhou
Na to, že šlo vybudování výtahu, což je nejen legislativo první krůčky, ní, ale především finanční zátěž. Proto se
byl start opravdu snažíme získat podporu ať už z obvodu,
ostrý. První pre- nebo z města. A je toho víc. Někudy nám
miéra 25. břez- teče do sklepa, zdá se, že to bude vyžadona. Druhá – a vat radikální zákrok. Věříme, že nás v tom
rovnou světová obvod a město nenechají samotné.
Možná by v takových případech moh– 29. dubna. A
hned 18. červ- ly pomoci i soukromé subjekty, firmy,
na třetí. Další se podnikatelé.
Za to bychom byli velice rádi, ale přiznáchystá na září a pak už to v pěkně svižném
tempu poběží dál. Divadlu Mír začne po vám, že jsme se na tuto variantu zatím nijak
prázdninách úplně první kompletní sezona. aktivně nesoustředili, řešili jsme hlavně rozNejen o ní jsme si povídali s Albertem Ču- jezd divadla. Ale samozřejmě jsme schopni
bou, mužem, který stál u zrodu divadla ve navrhnout různé formy spolupráce a recipročně nabídnout například vstupenky na
Vítkovicích.
Podle návštěvnosti představení lze premiéry, umístění loga firmy na vstupenříct, že Ostravané přijali nové divadlo ky, programy, plakáty a na všechny ostatní
výstupy, zveřejnění poděkování na webu
s nadšením. Jak ho přijaly Vítkovice?
Mám pocit – doufám, že správný –, že vedení obvodu je rádo,
že je v této budově právě divadlo. A my jsme rádi, že komunikace s vítkovickým úřadem je výborná. Obvod nám vychází vstříc
hned od začátku. Pomohl se
zkontaktováním majitelů budovy,
kteří nejsou z Ostravy, poskytoval nám všechny potřebné informace, které jsme k rozjezdu potřebovali. S lidmi z vítkovického
úřadu jsme v kontaktu neustále,
třeba kvůli dohledávání materiálů v archivech.
Pomáhá i město?
Požádali jsme o grant, ale neuspěli jsme. Tomu se popravdě
ani nedivím, podporu totiž většinou získá subjekt, který už má Budova divadla má dlouholetou historii.
něco za sebou: nejprve něco dokažte a pak… A my jsme o subvenci žádali i facebookových stránkách divadla. Nebo
v době, kdy jsme neměli odehráno ani jed- můžeme zorganizovat privátní divadelní
no představení. Ostatně i jako daňový po- představení. Vše se bude odvíjet od výše
platník jsem rád, že se peníze nerozdávají příspěvku donátora, záběr je poměrně šijen tak. Ale i když nám město zatím finanč- roký. Na každém představení jsou zhruba
ně nepomohlo, je vstřícné. A co si budeme tři stovky diváků, takže prestiž je poměrně
povídat, dotacemi bývají nejčastěji podpo- velká. Jednou, až bude mít divadlo mecerována repertoárová divadla se stálým sou- nášů víc, umístíme ve foyer desku se jmény
borem, což my nejsme. Jsme soukromé jednotlivců a firem s poděkováním za to, že
podpořili vznik tohoto divadla.
divadlo. Jdeme jinou cestou.
Mohou prostor divadla využívat i lidé
Ale podpora je určitě vítaná…
To ano. Určitě se nám bude hodit pomoc mimo ně?
S tím počítáme. Pokud by si někdo – škoze strany vítkovického úřadu zejména při
zdolávání legislativy a při řešení konkrét- la, firma, neziskové organizace nebo jedních záležitostí. Jednou z nich je například notlivci – chtěl tady ten prostor pronajmout,
zajištění bezbariérového přístupu do diva- není problém. Jsme soukromé komerční
dla. V době, kdy tato budova vznikla, se nic divadlo, takže pokud by si tady někdo chtěl
takového neřešilo. A pro nás to znamená zorganizovat akci ve své vlastní režii, je ví-

tán. Můžeme nejen pronajmout divadlo, ale
také zajistit uvaděčky, šatnářky a tak dále.
Jsou tady prázdniny. Divadlo Mír ale
asi moc odpočívat nebude…
Během půl roku provozu jsme si oťukali,
co všechno je třeba dodělat a přes léto se
do toho pustíme. Čekají nás různé opravy, musíme vybudovat pořádné zázemí,
kostymérny, šatny pro herce a tak dále.
V dohledné době bychom chtěli dokončit
i foyer a máme v plánu vybudovat stálou kavárnu s tím, že by časem přibylo i venkovní
posezení, které by prostor u divadla oživilo. Velké plus vidím v tom, že blízké okolí
budovy vypadá moc pěkně, přilehlý parčík
i parkovací místa prošla poměrně nedávno
rekonstrukcí, takže to tu vypadá hezky. Ale
ještě uvidíme, jestli nebudeme muset dělat
něco se střechou, protože ta je prakticky
v dezolátním stavu. U starých budov je to prostě tak,
člověk nikdy neví, na co
přijde. Tam něco teče, tam
něco praská, tam je díra
ve střeše a najednou jsou
z toho velké výdaje. A na to
vše přicházíme za pochodu a postupně rozšiřujeme
seznam plánů, které máme
nejen na prázdniny. No a ty
budou hodně pracovní.
Nastartovali jste zostra: tři premiéry, k tomu
hostovačky. Chcete toto
tempo udržet i v následující sezoně?
Na tohle vždy odpovídám, že nevím. V divadle
to tak většinou bývá, že se
za rok udělají zhruba čtyři
premiéry, ale toto pravidlo se týká repertoárových divadel se stálým souborem, která pracují s dlouhodobým dramaturgickým
plánem. U nás se to hodně mění za pochodu. Dost záleží na tom, jak mají volno herci,
režiséři. Ještě jsme nevstoupili do plánovacího kalendáře ostatních ostravských divadel, protože ty se plánují hodně dopředu.
Takže v tuto chvíli nevím, jestli příští sezona
v Divadle Mír bude mít pět premiér nebo jenom dvě. To se všechno ukáže.
A mohou se vaši příznivci těšit na nějaký nový titul po prázdninách?
Ano. Pracovní název to zatím má Mátový nebo citron. Myšlen je tím čaj. Bude to
komedie.
Lenka Gulašiová
Foto: archiv Divadla Mír



Se špuntomaty
je ticho

Na lůžkových odděleních Vítkovické
nemocnice, a to na chirurgii, neurologii a na interně, si mohou pacienti
užít více klidu. K dispozici je tu pět
tzv. špuntomatů, které vypadají jako
automaty na žvýkačky. Po vhození
dvacetikoruny vypadnou dva špunty
z měkké pěny v plastovém průhledném

pouzdru podobném vejci. Pacienti
u špuntomatů najdou i návod, jak
si špunty, které jsou z měkké pěny
a splňují veškeré normy, správně
nasadit do uší. Ticho a klid pomáhají
při soustředění, i k dobrému spánku.
Ten je nesmírně důležitý pro jakkoli
oslabený organismus, ať už nemocí
nebo operačním výkonem. Při spánkové deprivaci se doba hojení stává nejenom obtížnější, ale mnohdy
i delší.
- red -
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V by se nám tu dobře žilo...
A

Srovnávací snímek k fotografii chodníku v ulici Kořenského sice nemáme,
ale je třeba si přiznat, že jeho nová podoba vypadá velice utěšeně.

Vítkovice se neustále mění
k lepšímu. Projděte se ulicemi
obvodu a lokalitami, které jste
dlouho nenavštívili.
Změn je hodně. Pokud nemáte
čas, přijměte naše pozvání
na improvizovanou procházku
minulostí i novou podobou míst,
která ještě před chvílí vypadala
úplně jinak.

Chodník v Erbenově ulici před opravou…

… a po ní.

Chodník ve Svatoplukově ulici už nepůsobil zrovna zachovale…

… zato nyní!

V létě se nudit
nebudete

Kdo nechce, v létě se určitě nudit nebude. Možností je víc než
dost, o mnohých z nich informujeme na jiných stranách zpravodaje. Vítkovice jsou protkány sítí cyklistických stezek, jimiž se můžete vypravit jak do jiných částí města, tak za hranice Ostravy, je tu
lezecká věž, in-line dráha a mnohá jiná sportovní vyžití. Ve městě se bude odehrávat také spousta kulturních a společenských
akcí, které vás mohou zajímat. Malou „ochutnávku“ nabízí tato
dvoustrana…
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Colours of Vítkovice

Vítkovice o prázdninách, přesněji v termínu od 19. do 22. července, ožijí davy fanoušků multižánrového hudebního festivalu
Colours of Ostrava, jehož centrem se staly Dolní Vítkovice. Festival nabídne přes 150 kapel na více než 10 scénách, největší
hvězdy světové hudby, filmy, diskuse, workshopy, divadelní představení atd. Hlavními hvězdami budou britská zpěvačka Birdy,
berlínský elektronický projekt Moderat, americká kapela Imagine Dragons, která vyprodává stadiony po celém světě a pravidelně boduje se svými singly na vrcholech hitparád, a mnoho dalších.
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Dlážděním chodníku v ulici Palkovského už prorůstala tráva…

… ta teď nemá šanci.

Zateplení a výměna oken v domě v ulici Ruské 27 patřilo k prioritním plánům obvodu.

To je změna, viďte?!

Foto: Svatava Köhlerová, Dušana Bernatíková, Jan Kubík
Text: - gl -

Léto s pimprlaty

Barvy noci

Ani letos nebude v Divadle
loutek Ostrava chybět prázdninový program pro děti. Letní
akce s názvem Léto s pimprlaty
startuje 23. července a potrvá
do 20. srpna. Diváci si mohou
vybrat některou z pohádek
v amfiteátru a navštívit interaktivní výstavu loutek Pimprlárium. Loutky si volno neberou.

Třikrát během léta zůstane Vyhlídková
věž Nové radnice otevřena do nočních hodin, vždy první sobotu v měsíci od července do září. První Barvy noci se uskuteční
v sobotu 1. července, pak 5. srpna a 2. září.
Ten den bude Vyhlídková věž otevřena od
9 do 23 hodin. Zájemci se tak budou moci
podívat na noční Ostravu z výšky 73 m nad
zemí. Vstupné je pro dospělé 60 korun,
děti, studenti a senioři platí 40 korun.

9

7-8 / 2017

V
Magnolie mají i kozu na provázku
VI kdyžDomově
A jaký program čeká klienty o prázdninových měsících? „V červ posledních letech se rodinní příslušníci stále častěji snaží

pro své blízké v pokročilém věku zajistit domácí péči, v mnoha případech je domov pro seniory tím nejlepším řešením. Jedním z nich
může být i Domov Magnolie se zvláštním režimem, který zajišťuje
24hodinovou péči o seniorky i o lidi s demencí již mnoho let, a to
v památkově chráněné historické dvoupodlažní budově v Sirotčí
ulici ve Vítkovicích.
„Péče o seniory nebo
klienty s demencí je v domácím prostředí fyzicky
a psychicky namáhavá.
A příbuzní musejí buď
pracovat a nemohou
svým blízkým věnovat
dostatek času a péče,
nebo jsou už sami v důchodovém věku a nemají dostatek sil k péči
o někoho dalšího,“ vysvětluje ředitelka Domova Magnolie Andrea
Heczko Gibejová. „Často se také stává, že rodinní příslušníci bydlí
daleko, v zahraničí nebo na druhém konci republiky, a senior se
za nimi nechce stěhovat do pro něj zcela neznámého prostředí.
A bohužel jsou i případy, kdy člověk, který už péči o sebe nezvládá
ani s pomocí terénní osobní asistence, už žádné příbuzné nemá.
V těchto případech je přímo ohroženo nejen jeho zdraví, ale v souvislosti s jeho zdravotním stavem může dojít i k havárii v domě,
kde žije.“
Klienti Domova Magnolie jsou ubytováni v příjemných jedno- až
čtyřlůžkových pokojích, zajištěna je odborná zdravotní péče i pravidelné stravování, klientům pomáháme s hygienou a připravujeme
pro ně každodenní zajímavý volnočasový program. Pracovníci domova organizují také návštěvy divadel, výlety a různé, především
rukodělné kroužky. Nechybí ani možnost trávení volného času na
zahradě s příjemným posezením a případným opékáním párků nebo
grilováním. Domov má vlastní kuchyň i prádelnu a samozřejmě také
společnou místnost s velkým promítacím plátnem, knihovnou a
stolními hrami. Právě tady si klienti často rádi jen tak posedí u kávy
nebo čaje. Do domova pravidelně docházejí nejen fyzioterapeuti, ale
i kadeřnice a pedikérka. A aktivní senioři se mohou zapojovat do
běžných každodenních činností, které jsou jim blízké – mohou vařit,
péct, vyšívat, plést, uklízet. Jde o to, aby si co nejvíce připadali jako
doma, v bezpečí a klidu, s jistotou, že je jim neustále věnována
patřičná pozornost.

venci navštíví ostravskou zoologickou zahradu a vyrazí i na procházky Vítkovicemi, aby poznali okolí svého domova nebo dokonce zavzpomínali na známé ulice. Připravujeme pro ně i jejich rodinné příslušníky také grilování na zahradě a turnaj v ruských kuželkách přímo tady,“ popisuje část aktivit ředitelka Domova Magnolie
a pokračuje: „V červenci si klienti vyzkoušejí také malování venku
a v srpnu navštíví keramickou dílnu. Tu budou mít za čas k dispozici přímo tady. I v létě se klienti budou moci těšit na lekce canisterapie a zahradní terapie, pokračovat budou i mše. A máme
také naprostou novinku. Jsme prvním domovem v Ostravě, který

svým obyvatelům umožňuje blízký kontakt s kozou domácí. Mnohým z nich toto zvíře připomíná dětství a reagují velmi pozitivně,
takže jde o terapii s kozou na provázku,“ uzavírá Andrea Heczko
Gibejová.
Na tom, že klienti mají v Domově Magnolie vše, co potřebují ke
spokojenému životu, má velký podíl zodpovědný přístup zřizovatele – Magistrátu města Ostravy. Jemu i Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje patří poděkování za dlouhodobou dobrou
spolupráci a poskytnuté finanční prostředky. Ostatně, přijďte se
osobně přesvědčit o tom, jak to v Domově Magnolie chodí. Stačí si
domluvit schůzku a vedení se vám bude plně věnovat.
- hal www.dmagnolie.cz
Kontakty: tel. č.: 591 144 511, e-mail: heczko.g@dmagnolie.cz

Přijďte se zabavit do In-line Parku U Cementárny!

Letní dny lákají k vyjížďkám na kole, na
bruslích nebo jiným sportovním aktivitám.
Co si vyrazit do In-line Parku U Cementárny, kde naleznete zázemí pro bruslaře, multifunkční hřiště pro míčové hry i herní areál
pro rodiče s dětmi? Pokud to máte daleko
pěšky, dostanete se do tohoto sportovního
areálu na území Vítkovic tramvajemi číslo
7, 11, 17, 18, stačí vystoupit na zastávce
Ferona.
A co na vás čeká? Tři velmi kvalitní, sezonně přístupné in-line dráhy! Uvnitř oplocené části, která je pod kontrolou správce
společnosti SAREZA, jsou hned dvě dráhy
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– první s klopenými zatáčkami a mantinely
o délce 200 metrů s mezinárodní akreditací
pro ostřílené bruslaře a druhá rovná s asfaltovým povrchem o délce 400 metrů s akreditací pro národní i mezinárodní soutěže,
vhodná jak pro začátečníky, tak i pokročilé bruslaře. Ta je pak propojena i s in-line
dráhou, která pokračuje i mimo oplocený
areál. Délka třetího okruhu je 1 200 metrů.
Kolem nejmenšího okruhu je postaveno
několik menších travnatých hřišť po okraji
a uprostřed je multifunkční hřiště pro míčové sporty. Díky házenkářským brankám

a lajnování ke všem druhům sportů zde
zázemí naleznou nejen házenkáři, ale
i volejbalisté, nohejbalisté či tenisté. Síť lze
zdarma zapůjčit u obsluhy areálu. Důleži-

tou podmínkou však je, že v době, kdy se
na okruhu pohybují bruslaři, nelze míčové
hry hrát. Bruslaři mají vždy přednost. A nezapomeňte na helmy a chrániče!
Příjemné zázemí je tu na okraji oploceného areálu vytvořeno i pro rodiče s malými
dětmi. Herní areál nabízí nejmenším dětem
pod dozorem rodičů, učitelů či vychovatelů pískoviště, houpačky, prolézačky, skluzavky, lanovku, trampolínu a dobrodružnou
cestičku areálem. U dětského hřiště lze zakoupit i malé občerstvení.
Sportovní areál U Cementárny je od jara
do podzimu volně přístupný od 9 do 21 hodin a neplatí se zde žádné vstupné ani jiné
poplatky. V případě nepříznivého počasí se
však může stát, že areál nebude otevřen.
To lze zjistit na webových stránkách www.
sareza.cz nebo u správce. V zimním období je areál uzavřen. Komu tato otevírací
doba nevyhovuje, může využít in-line dráhu, která je vyvedena mimo oplocený areál.
Zde žádné časové omezení není.
Sportovní areál U Cementárny (In-line
Park): tel. č.: 727 805 870.
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Sokolové se připravují na další akce
Pokračování ze strany 1
„Na dubnovém vyhlášení nejlepších sportovců České obce sokolské v pražském Tyršově domě zazněla v kategorii mládeže
dokonce i tři jména vítkovických zápasníků – na pátém místě se
umístila Iveta Dohnalová, na sedmém David Kopřiva a devátý byl
Vojtěch Piskoř,“ hlásí za vítkovické sokoly Anna Buroňová a pokračuje: „Družstvo zápasníků bylo oceněno i mezi sportovci roku
Moravskoslezského kraje. Naši zápasníci mají navíc letos už pošesté v řadě titul mistrů republiky. Stejně tak i taneční klub Akcent
přivezl z mistrovství České republiky hned 14 mistrovských titulů
a 10 titulů vicemistra a koncem června absolvovala juniorská skupina také mistrovství
světa v disco dance
(pozn. red.: po uzávěrce
zpravodaje).“
A úspěšní byli i naši
senioři souboru Odra
s názvem Vítkovští
sokoli, kteří tančili
v polských Zebrzydowicích na mezinárodní
přehlídce folklorních
souborů Zlatý klas
– Euro folklor 2017,
odkud si přivezli diplom i pohár. Předvedli lidové tance regionu Těšínského Slezska
s názvem Od Bohumína. Tanečníky doprovázely zpěvačky Odry
a cimbálová muzika ZUŠ Háj ve Slezsku pod vedením Pavla Vašíčka. Soubor předvedl tance Od Skřečoňa cesta dlugo, Kačok,
Šotyšku a Šaroš v choreografii vedoucí souboru Anny Buroňové
(viz foto na titulní straně zpravodaje). „Když na závěr našim tanečníkům diváci intenzivně tleskali, řekla jsem jim, že polovina z nich
má přes osmdesát let. Potlesk neměl konce. Byl to velmi emotivní
zážitek pro nás pro všechny,“ vzpomíná na květnovou přehlídku
paní Buroňová.
Prázdniny budou v TJ Sokol Vítkovice klidnější… „Začínáme
s přípravami na XVI. všesokolský slet v Praze, který se bude konat
v červenci 2018. Je pořádán každých šest let a tentokrát se uskuteční v roce, kdy před sto lety vznikla Československá republika.
A protože k jejímu založení přispěli i sokolové, Masaryk byl také sokol, bude slavit i celá Česká obec sokolská. Naši vítkovičtí sokolové
budou tančit ve dvou hromadných skladbách – Děti, to je věc! a Spolu.
První skladba je určena dětem mladšího školního věku a malí tanečníci při ní využívají míče a skládací žíněnky. Pohybový obsah cvičení vychází z textů Zdeňka Svěráka. Skladba Spolu je určena ženám
a mužům a vystoupí v ní společně Češi a Slováci. Česká obec
sokolská předpokládá, že se z této skladby bude vycházet také
při přípravě na společnou reprezentaci Sokola na Světové gymnaestrádě v Dornbirnu v roce 2019. Skladba je připravena pro
576 cvičenců: 144 mužů mladšího a středního věku, kteří zvládají polkový krok a kvalitní prostná cvičení bez náčiní a základní
gymnastické cviky, a 432 žen, jež ve cvičení uplatní polku i aerobik. Děti už s nacvičováním sestav, s nimiž příští rok vystoupí na
velkém hřišti arény Slávie v Praze, začaly. Dospělí začnou právě
o prázdninách,“ doplňuje informace Anna Buroňová.

Všesokolský slet bude v příštím roce zahájen v Národním divadle a návštěvníci se mohou těšit na spoustu kulturních i sportovních akcí. „Kulturní komise České obce sokolské chystá přehlídky loutkařů, divadelních ochotníků, pěveckých sborů i folklorních
souborů a my bychom rádi za
region Slezska
a Moravy předvedli naše nejúspěšnější dětské
sólové zpěváčky
lidových
písní
s
doprovodem
cimbálové muziky,“ řekla Anna
Buroňová, která
se v posledních
18 letech autorsky podílela
hned na třech všesokolských sletech na tvorbě choreografie a výběru tanců pro vystoupení folklorních souborů. „V roce 2000 jsme
připravili na hudbu Václava Stuchlého choreografii tanců ze Slezska. Skladba byla symbolicky pojmenována Rozkvetlá louka, protože pestré kroje tanečníků, mládí a tanec opravdu působily svěže
a barevně jako lán plný květin. V roce 2006 jsem připravovala choreografii pro skladbu Tance domova spolu s Milošem Vršeckým
a Janem Miroslavem Kristem. Hudbu připravili Jan Rokyta a Miloslav Rychta. V roce 2012 jsem pak spolupracovala s Helenou Skálovou, která zpracovala choreografii tanců z Lašska, a s Miroslavem Ekartem, jenž se věnoval části za Valašsko. Já jsem měla na
starosti tance ze Slezska. Skladba, kde hudbu upravil Jan Rokyta
a nahrála cimbálová muzika Technik, byla nazvána Radostná
země. Nácviků a konečného vystoupení se účastnilo přes 400 tanečníků z 20 až 30 souborů, které bylo nutné tance naučit. Je to
spousta hodin autorské práce, ježdění, organizace a příprav. Samozřejmě že ve všech foklorních skladbách vystupovala i naše vítkovická Odra,“ vysvětluje sedmasedmdesátiletá Anna Buroňová.
Ovšem přípravy na všesokolský slet nejsou jedinou prázdninovou aktivitou. TJ Sokol Vítkovice se zapojí i do podzimních
oslav 120 let Moravskoslezské župy a také do akcí pořádaných
k 750. výročí první zmínky o Ostravě. „V září nás čeká Noc sokoloven. Jde o akci, do které zapojíme naše děti a členy, případně pozvané zájemce, pro které připravíme zajímavý program a představíme prostory Českého domu. Všechny již nyní srdečně zveme,“
dodává paní Anna.
V současnosti má TJ Sokol Vítkovice zhruba 315 členů v 16 oddílech a většina oddílů stále přijímá nové členy. „Co se týká kulturních
souborů, v Malé Odře nám nyní tančí 25 dětí a stále přijímáme tanečníky od 13 let,“ hlásí Anna Buroňová. „Soubor se schází v Českém domě nebo v ZŠ Kosmonautů v pondělí, ve středu a v pátek.
Ročně děti platí 250 korun plus 200 korun oddílový příspěvek.
A samozřejmě uvítáme i tanečníky do velké Odry nebo zpěvačky.“
Více informací na www.sokolvitkovice.cz.
Lenka Hatlapatková
Foto: archiv TJ Sokol Vítkovice

Vernisáž fotografií a Žalozpěv
Ve středu 13. září v 16.30 hodin se
v Domě u šraněk, Jeremenkova 13, uskuteční vernisáž k výstavě fotografií Jany
Molnárové. Učitelka a cestovatelka našla
zálibu ve focení přírody, krajiny a míst,
které osobně navštívila. Slavnostní vernisáž přijde svým koncertem akustické hud-

by podpořit skupina Žalozpěv z Vysočiny.
Nenechte si ujít jedinečný kulturní zážitek,
který na vás čeká. Výstavu s názvem Foto-

grafie z cest aneb Krásy Čech můžete vidět
až do konce října. Vstup na akci je zdarma.
Romana Filipová, referentka kultury
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Vítkovičtí
okrskáři
V

Potkáváme je v ulicích, hlídají u přechodů, aby se žáčci dostali bez problémů na opačnou
stranu ulice, pomáhají tam, kde je potřeba. Řeč je o okrskářích, lidech, kteří důvěrně znají
svůj rajon i veškerá jeho zákoutí. To platí také o Vítkovicích.
Jaroslav Plachý,
okrsky D 40 a D 41

Okrsek D 40
Hranice okrsku D 40 je tvořena ulicemi
Syllabovou, Ruskou, Plzeňskou a U Cementárny.
V této části Vítkovic bývají zakládány
nepovolené skládky a odkládány odpady
mimo místa k tomu určená v ulici U Cementárny. Dále dochází ke krádežím kovového materiálu z areálu garáží v ulici
U Cementárny a v areálu bývalé nemocnice v ulici Syllabově, kde se nachází Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Domov
pro seniory Sluníčko.
Ulice v okrsku
Dehtová; Mečnikovova – čísla orientační 12, 14, 17, 19 a 25; Syllabova od křižovatky s ulicí Ruskou po křižovatku s ulicí
U Cementárny (čísla orientační 1 až 31);
Thomayerova – čísla orientační 26 a 28;
U Cementárny – čísla orientační 29 až 31,
po křižovatku s ulicí Plzeňskou.
Okrsek D 41
Okrsek je ohraničen ulicemi Ruskou,
1. máje, U Cementárny, Pohraniční
a Syllabovou.
Okrsek je tvořen průmyslovou, rodinnou
i obytnou zástavbou. Jsou tu dvě základní
školy, mateřská škola, několik soukromých
firem, restaurací a dalších provozoven.
V ulici U Cementárny bývají zakládány ne-

povolené skládky, v oblasti dochází k narušování veřejného pořádku v okolí restaurací a obytných domů. Problémem jsou
i krádeže materiálu z areálu společnosti
Vítkovice Machinery Group, v okolí školských zařízení řidiči často nesprávně parkují.
Ulice v okrsku
1. máje – od čísla 132/160 po číslo
120/34; Holubova; Kořenského; Kotkova; Maixnerova; Mečnikovova – od čísla 1314/4 po číslo 191/11; Mostárenská;
Pasteurova; Pohraniční – od křižovatky
s ulicí 1. máje po křižovatku s ulicí Štramberskou; Rostislavova; Ruská – od křižovatky s ulicí 1. máje až po křižovatku s ulicí
Syllabovou; Syllabova – od čísla 1234/8 do
čísla 2038/34; Štramberská; Thomayerova – od čísla 1299/13 po ulici Holubovou;
U Cementárny – od čísla 1287/1 po číslo
1293/23; Vrázova.

Pavel Kubálek, okrsek D 42

Hranice okrsku tvoří ulice Halasova,
Tržní, Mírová, Ruská, Obytná a Místecká.
Součástí okrsku jsou obytné domy, živnostenské provozovny a průmyslové objekty.
Je zde větší počet restaurací, obchodů,
nemocnice, dvě střední školy, mateřská
a základní škola, pobočka Charity, farní
úřad, zdravotní pojišťovna, Úřad městského obvodu Vítkovice, kostel a Dolní oblast

Vítkovic. Dochází zde ke krádežím materiálu z areálu společnosti Vítkovice Machinery Group, k narušování veřejného pořádku
v okolí restauračních zařízení a heren. Dále
ke krádežím na osobách a poškozování
majetku na zastávkách MHD. Časté bývá
nesprávné parkování v okolí úřadu, 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 až 34; Jeremenkova; Kutuzovova – čísla orientační 5,
6, 7, 8, 11 a 13; Mírová; Mírové náměstí;
Místecká – od křižovatky s ulicí Halasovou
po křižovatku s ulicí Pohraniční; 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; Zalužanského.

Vít Vylíčil, okrsek D 43

Ulice Halasova, Lidická, Rudná a Místecká tvoří hranice okrsku, jehož součástí je
základní škola, Česká pošta, Česká spořitelna, Dopravní inspektorát PČR, domov
pro seniory, restaurace a větší počet živnostenských provozoven. Dochází zde
k narušování veřejného pořádku a poškoPokračování na straně 13

Bezpečí, pořádek a klid

Vítkovická radnice úzce spolupracuje s Městskou policií Ostrava
na tom, aby v ulicích obvodu byl zachován pořádek a klid a aby se
zde lidé cítili bezpečně.
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Foto: Michal Maršo, Městská policie Ostrava
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Pokračování ze strany 12
zování majetku v sadu J. Jabůrkové, narušování veřejného pořádku a občanského soužití v okolí restauračních zařízení
a heren, k násilnému vniknutí do zaparkovaných vozidel v ulici Zengrově a Erbenově, k nesprávnému parkování na náměstí
Jiřího z Poděbrad a v ulici Halasově.
Ulice v okrsku
Bivojova; Erbenova – čísla orientační 1
až 43, 4 až 34; Halasova – čísla orientační 3 až 25; Kutuzovova – čísla orientační
19 až 31, 14; Lidická – čísla orientační 1
až 55, 2 až 16; Místecká – od křižovatky
s ulicí Halasovou po křižovatku s ulicí Rudnou; náměstí Jiřího z Poděbrad; Rudná
– od ulice Místecké po křižovatku s ulicí
Lidickou; Ruská – č. p. 2993 – NKP Dolní
oblast Vítkovic; sad J. Jabůrkové; Šalounova – čísla orientační 5 až 37, 8 až 22;
Ševčenkova; Výstavní – čísla orientační
135 až 151, 106; Zengrova – čísla orientační 1 až 21, 2 až 14.

Jaromír Kolařík, okrsek D 44

Okrsek je ohraničen ulicemi Šalounovou,
Kotěrovou, Erbenovou, Okružní, Lidickou
a Rudnou. Nachází se zde základní škola, umělecká škola, Charita, kostel, střední odborné učiliště a větší počet živnostenských provozoven, soukromých firem
a prodejen. Bývá tu narušován veřejný
pořádek, zejména porušováním zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a narušováním občanského soužití schválnostmi a hrubým
jednáním v ulici Zengrově, Tavičské a Ne-

rudově. K problémům patří i zakládání nepovolených skládek a pálení odpadů v ulici
Tavičské, páchání majetkové trestné činnosti a zcizování kovového materiálu.
Ulice v okrsku
Erbenova – od křižovatky s ulicí Lidickou
po křižovatku s ulicí Okružní; Floriánova;
Kotěrova; Kovářská; Lidická – od křižovatky
s ulicí Halasovou po křižovatku s ulicí Rudnou – sudá orientační čísla; Nerudova – od
křižovatky s ulicí Halasovou po křižovatku
s ulicí Rudnou; Obránců míru – od křižovatky
s ulicí Lidickou po křižovatku s ulicí Okružní;
Ocelářská – od křižovatky s ulicí Šalounovou po křižovatku s ulicí Rudnou; Okružní
– od křižovatky s ulicí Erbenovou po křižovatku s ulicí Rudnou; Rudná – od křižovatky
s ulicí Lidickou po křižovatku s ulicí Okružní
– sudá orientační čísla; Ryskova; Šalounova – od křižovatky s ulicí Lidickou po křižovatku s ulicí Ocelářskou; Tavičská – od
křižovatky s ulicí Kotěrovou po křižovatku
s ulicí Rudnou; Zengrova – od křižovatky
s ulicí Lidickou po křižovatku s ulicí Okružní.

Sirotčí bývá narušován veřejný pořádek
a občanské soužití. V okrsku dochází k páchání majetkové trestné činnosti a krádežím kovového materiálu ze železniční tratě.
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.

Zdeněk Hrzibek, okrsek D 46

Lubomír Mitas, okrsek D 45

Hranice okrsku je dána ulicemi Rudnou
a Závodní, železniční tratí Českých drah
a řekou Ostravicí. Nachází se zde Charita,
domov pro seniory, areál autoburzy, živnostenské provozovny a prodejny. Dochází
k narušování veřejného pořádku zejména
znečišťováním veřejného prostranství, zakládáním nepovolených skládek a pálením
odpadů v ulici Sirotčí a Jeremenkově osadě. V okolí Charity a obytných domů v ulici

Okrsek je ohraničen ulicemi Závodní,
Moravskou, povodím řeky Ostravice a tratí
Českých drah. Jsou zde dvě střední odborné školy, Úřad práce České republiky, nádraží ČD, hřbitov a dva komplexy řadových
garáží. Zastávky MHD v okrsku bývají objektem vandalů a sprejerů. Zdržuje se zde
větší počet osob bez přístřeší, které znečisťují veřejné prostranství, narušují občanské
soužití na nádraží ČD a v jeho okolí. Dále
dochází k zakládání nepovolených skládek v okolí nádraží ČD, poškozování hrobů
a krádežím kovového materiálu na hřbitově.
V budově úřadu práce občas dochází k narušování veřejného pořádku a občanského
soužití osobami, které zde žádají o příspěvky a dávky.
Ulice v okrsku
Barbořina; Dušní; Místecká – čísla orientační 99 až 111; Moravská – čísla orientační
2 až 6; Na Obvodu; Přerušená; Starobní;
Středulinského; U Nádraží; Urbančíkova;
Uzavřená; V Sadě; Závodní – čísla orientační 78 až 80.

Pozornost soustředěná na prevenci

V období od 1. ledna do 14. května bylo
ve Vítkovicích nalezeno a sebráno 84 injekčních stříkaček a jehel, přičemž
v průběhu celého loňského roku to
bylo 104 kusů. V celé Ostravě bylo
během jarní akce Jehla, jejímž cílem
bylo předejít nebezpečí, kterému
jsou vystaveny hlavně děti, ale také
domácí zvířata, nalezeno a sebráno
137 použitých injekčních stříkaček
a jehel. Kontrole neušly parky, hřiště,
průchody, zákoutí opuštěných objektů či domovní výklenky. Do akce se
přímo zapojilo 25 strážníků a 5 asistentů prevence kriminality.
Strážníci se zároveň snažili roz-

šířit povědomí o správném chování při
nálezu injekční stříkačky, velkou pozor-

nost této problematice věnovali také při
preventivních besedách v mateřských
a základních školách. A prevence se
vyplácí. Městská policie Ostrava eviduje řadu případů, kdy strážníkům
odhozené stříkačky a jehly nahlásily právě děti. Strážníci aktivně spolupracují také se státními policisty,
kterým předávají informace o výskytu nálezů. Tato zjištění jsou jedním
z užitečných vodítek při potírání drogové kriminality. A jak se při nálezu
odhozené injekční stříkačky nebo jehly
zachovat? Neprodleně zavolat na linku
156. Strážníci městské policie pak zajistí odborný sběr i následnou likvidaci.
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Z
V e života našich škol

Finále soutěže v branných
Výuka jazzové
a populární hudby dovednostech
Pro příští školní rok připravuje Základní umělecká škola
L. Janáčka v Ostravě-Vítkovicích otevření nového oddělení,
které se zaměří na méně „klasické“ žánry: jazz, rock, blues,
pop, folk atd. Ke stávajícím
úspěšným učitelům školy se
tak přidají noví, kvalitní pedagogové. Garantem oddělení je přední ostravský jazzový klavírista,
skladatel, kapelník a trumpetista Vlastík Šmída. Významnou posilou pedagogického sboru je vynikající kytarista a zpěvák chorvatského původu Mario Šeparovič. Tým učitelů dále bude průběžně
doplňován novými výraznými osobnostmi, mezi něž patří Marcela
Božíková – saxofon, dechové nástroje, Patrik Benek – bicí, Marek
Dufek – basová kytara, Ivo Morys – klávesové nástroje atd. Počet
míst na tomto oddělení bude zpočátku omezen, zájemci by tedy
s přihláškou neměli příliš dlouho váhat.

Zengrovka získala
Studentskou Thálii 2017

Začátkem června získali studenti 2. B třídy SPŠ Ostrava-Vítkovice na Nové scéně Národního divadla v Praze cenu Studentská
Thálie 2017 v kategorii autorský tvar s názvem Král rebelů a dobrodruhů. Dramatický projev, rétoriku, přemýšlení o společenském
kontextu a jeho souvislostech a umění argumentace žáci systematicky zdolávají pod odborným vedením třídní učitelky a vyučující
češtiny, Dany Vicherkové, nejen v přímé školní výuce, ale i v mimoškolních aktivitách.

Studenti se vyjádřili k tématu letošního ročníku odvážným způsobem, a to aktuální, mediální a dramaticky ztvárněnou reminiscencí
odkazu myšlenek T. G. Masaryka s názvem Nebát se a nekrást
T. G. M. Autoři divadelní hříčky (Jiří Sedlář a Jakub Chromečka) společně se svými spolužáky (herci) Ondřejem Bajgerem,
Rudolfem Šimečkou, Danielem Peřinou, Nikolasem Carbolem
a Davidem Válkem vyslovili své názory na křehkost demokracie
a péči o ni. Nebýt lhostejní, vnímat společenskou realitu a politickou reprezentaci v kontextu 21. století, to lze označit za mimořádné rebelství, odvahu, smysl pro dramatickou satiru, což ocenila
u studentů Zengrovky odborná porota i partneři (například Zlatokop Henry aj.). Cenu Studentské Thálie 2017 předali studentům
ředitelka soutěže Dana Benešová-Trčková a Jiří Petrášek, syn
Jana Wericha.
„Splnil se mi sen. Otevřely se mi nové obzory, jsem rád, že si
vezeme cenu domů, do Zengrovky, do Ostravy!“ řekl po předání
ceny Jiří Sedlář, autor a režisér hry. Jakub Chromečka, spoluautor
mediálního tvaru a střihu, dodal: „Pokud budeme jednou slavní,
dnes jsme udělali první krůček k tomuto cíli.“
Blahopřejeme chlapcům ze 2. B k mimořádnému úspěchu a reprezentaci školy i Moravskoslezského kraje v celonárodní prestižní
soutěži.				
Dana Vicherková
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V úterý 13.
června se družstvo šesti studentů
Střední
školy technické
a dopravní v Ostravě-Vítkovicích
zúčastnilo celorepublikového
finále
soutěže
v branných dovednostech LEGIE, pořádané
pro střední školy v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu
akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Organizace soutěže byla zajištěna Československou obcí
legionářskou ve spolupráci s lanovými centry PROUD a uskutečnila se v lanovém centru Proud v Olomouci pod záštitou města
a ministerstva školství. Soutěž navštívil také armádní generál Josef Bečvář, náčelník generálního štábu Armády České republiky, zajímal se o samotný průběh soutěže a pohovořil
i s učiteli zúčastněných škol.
Družstvo naší školy skončilo jako nováček na desátém místě.
Účast všech studentů lze hodnotit kladně především za aktivní přístup a snahu zdolávat náročné fyzické, strategické i vědomostní úkoly. Do celorepublikového finále postoupili naši studenti
z druhého místa v krajském kole této soutěže, která se uskutečnila
3. května v Dolní oblasti Vítkovic.
Karin Kalousová

Úspěšní Akcenťáci uzavřeli
letošní sezonu gala vystoupením

Gala vystoupením, na
němž se široké veřejnosti představily všechny letošní disco, modern
i show dance choreografie úspěšného tanečního klubu Akcent Ostrava, se rodiče, přátelé
a milovníci tance symbolicky rozloučili s právě ukončenou taneční
sezonou. Na pódiu se
představilo 14 choreografií, jež získaly titul mistrů České republiky, 10
choreografií vicemistrů
a tři choreografie, které Choreografky a trenérky Lenka Buroňosi z mistrovství republiky vá (vlevo) a Hana Kovalančíková.
dovezly domů bronz.
Diváci viděli tančit jak ty nejmenší, čtyřleté děti, tak i o něco starší
mini klub a Červené Karkulky, juniorskou grotesku Charlie Chaplin,
nostalgické Pompeje, dospěláky a jejich Bosé duše, dech beroucí Savage a dalších celkem 32 úžasných vystoupení. „Myslím, že
mluvím za všechny tanečníky, choreografy i trenéry. Máme za sebou několik náročných měsíců, užili jsme si legraci, ale především
spoustu dřiny. A bez trpělivých a ochotných rodičů, kteří podporují
své děti v jejich zálibě, ať již časově nebo finančně, by to nešlo.
Děkujeme jim i touto cestou a těšíme se na další taneční sezonu,“
hlásí choreografka a trenérka Lenka Buroňová z TJ Sokol Vítkovice, oddílu Akcent Ostrava, která již nyní zve zájemce na nábor
tanečníků od 4 do 16 let, který se uskuteční v září. Přesný termín
a čas bude na webových stránkách www.akcent-ostrava.cz.
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SSK Vítkovice nezahálí ani v létě!

Osminásobný olympijský vítěz Usain Bolt, který hodlá svou veleúspěšnou atletickou kariéru ukončit po srpnovém mistrovství světa
v Londýně, se symbolicky přiletěl rozloučit také na největší český
atletický mítink Zlatou tretru, který se uskutečnil 28. června v Ostravě (pozn. red.: po uzávěrce vítkovického zpravodaje). Přestože
jde o jednu z největších a nejhojněji navštěvovaných atletických
akcí, její pořadatelé z SSK Vítkovice ani po jejím ukončení nemají
čas na odpočinek.
„Už 2. července se na vítkovickém stadionu uskuteční významný závod – druhé kolo extraligy mužů a žen. Bojovat bude osm
družstev žen a osm družstev mužů. Každé má třicet závodníků,
takže dorazí přes 500 nejlepších atletů z celé České republiky,“
popisuje další blížící se akci předseda SSK Vítkovice Oldřich Zvo-

lánek a pokračuje: „V průběhu celého roku se
u nás koná i celá řada drobných závodů, jako
jsou mistrovství Moravy a oblastní přebory mladých atletů v různých disciplínách. A 28. září
hostíme mistrovství České republiky družstev
juniorů a juniorek. Přijede přes 600 závodníků! A věříme, že i naše družstva budou bojovat
o medailové pozice,“ pokračuje Oldřich Zvolánek a dodává, že Atletický klub SSK Vítkovice
má v současnosti okolo 600 žáků. A kdyby měla
organizace především v zimě dostatek prostoru
v tělocvičnách, bylo by malých atletů i více. „Ze
žáků se rekrutují velmi kvalitní závodníci a trenéři hlásí, že se letos pokusí mistrovství České
republiky družstev dorostenek a mistrovství ČR
družstev juniorů vyhrát. Myslím si, že oba týmy
k tomu mají dobře našlápnuto, byť konkurence
je opravdu velká. Ve finále se utká 12 družstev
chlapců a 12 družstev děvčat, z toho z Moravy
postupují vždy jen dvě družstva, deset z Čech.
Dorostenky se tedy musely probojovat k postupu do finále z 15 družstev a junioři z 12 družstev na Moravě.“
SSK Vítkovice se podílí i na přípravě mnoha
dalších akcí. Jednou z nich je Český běh žen, který se letos konal
28. května a zúčastnilo se ho přes 2 tisíce závodnic a dětí v rodinném běhu. Značnou oblibu si už získal i Běh Vítkovicemi, který se
uskutečnil 17. června a byl spojen s charitativní akcí ve prospěch
postiženého chlapce. A SSK Vítkovice se podílí i na přípravě druhého ročníku RunFestu. Ten je naplánován na 24. září a běžce provede centrem Ostravy. „Je to takový festival běhu, od krátkých tratí
po maraton. A zároveň se bude konat mistrovství Moravy a Slezska
v maratonu. Letos je bohužel třeba změnit trať, protože v centru je
opravována spousta komunikací, po nichž se původně mělo běžet.
Náhradní trasy jsou ale již schváleny, takže běžci se mohou hlásit
prostřednictvím webových stránek www.runfest.cz.“
- hal Foto: archiv SSK Vítkovice

Povedlo se. Vítkovice udržely
druhou fotbalovou ligu!
Šampaňské teklo v kabině proudem, začalo se slavit – Vítkovice jsou i nadále druholigové! Tým trenérů Ivana Kopeckého
a Romana Westa v posledním kole za vydatné podpory fanoušků zdolal Prostějov
na jeho hřišti 3:0 a v tabulce nakonec přeskočil Frýdek-Místek, který prohrál v Ústí
nad Labem. „Spadl nám kámen ze srdce,
protože se nám podařilo zachránit soutěž,“ prohlásil po zápase Ivan Kopecký.
A tým povedlo se

Letní fotbalová příprava

Jednačtyřicet dnů či, chcete-li, necelých šest týdnů mají fotbalisté na přípravu před novým ročníkem Fortuna národní ligy. Na čtrnáctý tým uplynulé sezony čeká velká tréninková porce, šest přípravných zápasů a namísto generálky utkání 1. kola MOL Cupu.
Po dvou týdnech tréninků na plochách v Ostravě a okolí odjede tým na tradiční soustředění do Háje ve Slezsku, kde pobýval už loni v létě a také před začátkem letošní jarní části ročníku 2016/2017. „Tam by kluci měli být první červencový týden
a v rámci soustředění nás kromě jiného čeká i přátelský zápas
s Valašským Meziříčím, vítězným týmem divizní soutěže,“ doplnil
Radovan Řehulka, sekretář klubu a trenér brankářů.
Poslední část letní přípravy bude zpestřena přípravným zápasem s Baníkem Ostrava a po pohárovém utkání už na konci července začíná nový ročník Fortuna národní ligy.

Sezona fotbalového
dorostu

Po změnách uvnitř klubových struktur
na konci roku 2016 se změnilo i obsazení
v centru mládeže dorostu. Vedoucím byl
ustanoven Jan Navrátil a nově vedli kategorii U17 trenéři Smetana a Dian a kategorii U16 Jiří Navrátil.
Hlavním cílem bylo, aby tým U19 po reorganizaci soutěží nařízených vedením
FAČR zakončil sezonu na místě zaručujícím MSDL – tedy druhou ligu dorostu
i v následujícím ročníku. Tento cíl se podařilo splnit hlavně díky výsledkově zvládnutým zápasům v závěru soutěže.
Jan Navrátil, vedoucí trenér mládeže

Úspěšný futsal

Futsalová sezona klubu futsalu KFV Roub Vítkovice již skončila. A jaká byla? Úspěšná! Na podzim roku 2016 oslavil klub 30 let
futsalové existence a je tak nejstarším klubem futsalu v Ostravě.
U příležitosti tohoto výročí byl uspořádán turnaj ve spolupráci se zaměstnanci ostravské zoo, a to společný Vítkovice/Zoo Ostrava Cup.
Došlo také na vzpomínkové posezení bývalých a současných hráčů,
trenérů a funkcionářů klubu, křtila se kniha předsedy klubu Zdeňka
Tomčaly věnovaná 30leté historii klubu.
Klub má zájem o talentované děti a mládež, ovšem nároky má
dost vysoké. Máte-li zájem, více se dozvíte od předsedy klubu
Zdeňka Tomčaly na tel. č.: 731 847 830 nebo e-mailu: z.tomcal@
seznam.cz. Informace o klubu naleznete na webových stránkách
www.futsalvitkovice.wz.cz nebo www.futsalvitkovice.estranky.cz.
Zdeněk Tomčala
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Nápaditá pouť s kovboji měla mnohem větší, charitativní rozměr
V
Na Petropavlovské pouti, jíž náměstí Ji- vším možným, od nejrůznějších kolotočů sbírce ve prospěch malého Matyáše konařího z Poděbrad ožilo v sobotu 17. června, byl tentokrát patrný jiný rukopis. „Dali
jsme se do toho tentokrát sami, bez pomoci
agentury,“ vysvětluje zastupitel Leoš Koláček. „Chci poděkovat každému, kdo přiložil
ruku k dílu. Ohlasy jsou úžasně pozitivní.
Lidem se pouť v country duchu líbila, mnozí
přišli stylově oblečeni. Program byl nabitý

přes nádherná vystoupení mateřinek, základní školy, taneční skupiny i parkouristů
až po koncerty kapely Astra a semifinalistky
SuperStar 2015 Veroniky Vrublové, která
rozproudila atmosféru tak, že jsme všichni
zpívali s ní, přestože začalo pršet.“
Leoše Koláčka potěšila i reakce návštěvníků pouti, kteří se spontánně připojili ke

Autokino slibuje skvělé zážitky!

Jubilejní 10. ročník letního autokina na burze je opět tady! Jedinečné filmové zážitky čekají na každého, kdo se ve dnech 21. až 24. srpna vypraví na tržiště pro motoristy nad Místeckou ulicí. Přímo z vozu, kde si diváci naladí zvuk přes autorádio, budou moci sledovat
letní filmové lahůdky. O filmech lze
hlasovat, sledujte
facebook a web
tržiště, případně
psát na e-mail trziste@seznam.
cz. Kromě toho se
konají i pravidelné
burzy, a to každou
sobotu a neděli.
Tržiště hledá nové
prodejce s motoristickým zbožím,
kdo nabízí starší
náhradní díly, EET
nepotřebuje.
www.trzistepromotoristy.cz
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né v souvislosti s Během Vítkovicemi pořádaným SSK Vítkovice. „Ke startovnému
v celkové výši 6 300 korun, které chlapci
věnovali účastníci zmíněné sportovní akce,
nakonec přispěl snad každý, kdo na pouť
dorazil,“ oceňuje vstřícnost přítomných
Leoš Koláček. 			
- gl Foto: Leoš Koláček

Staňte
se dobrovolníkem

Dobrovolnické centrum ADRA hledá
dobrovolníky, kteří by věnovali svůj volný
čas osamělým seniorům v domácnostech
a sociálních zařízeních v Ostravě. Udělat
někomu radost je snadné, stačí se rozhodnout. V případě zájmu neváhejte a přijďte
kteroukoli první středu v měsíci v době od
13 do 17 hodin do dobrovolnického centra
ADRA Ostrava (Jiráskovo náměstí 4, 3. patro), nejbližší termíny jsou 2. srpna a 6. září.
Kontakt na tel. č.: 605 784 584.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE, povolil odbor kultury MMO pod č. r. MMO 95/96–PP ze dne 7. 2. 1996,
uzávěrka příštího čísla bude 17. 8. 2017, ZDARMA, Zpravodaj městského obvodu Vítkovice vydává jako měsíčník Úřad
městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, IČO 00845451, www.vitkovice.ostrava.cz.
Zodpovědná redaktorka: Lenka Gulašiová, GSM: +420 605 218 758, gulasiova@literatky.cz, www.literatky.cz. Foto: Jiří
Zerzoň, Lenka Gulašiová, archiv. Grafická úprava a tisk MORAVAPRESS, s.r.o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava,
www.moravapress.cz. Obsah příspěvků nemusí odpovídat názoru redakce. Redakce si vyhrazuje právo krácení textů.

