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Nepřehlédněte
Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

V pondělí 19. června se bude v obřadní síni vít-
kovické radnice od 15 hodin konat veřejné zase-
dání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovi-
ce. Program zasedání bude zveřejněn obvyklým 
způsobem. Zveme občany, které zajímá dění  
v obvodu, aby se zasedání zúčastnili.

Petr Dlabal, 
starosta

Poděkování strážníkům 
V Domě u šraněk se 27. dubna uskutečnila be-

seda se strážníky Městské policie Ostrava na téma 
Ohrožení a týrání seniorů. Senioři jsou častými 
oběťmi trestné činnosti pro svou důvěřivost, zhor-
šenou pohyblivost a zdravotní stav. Tyto besedy  
a poskytnuté informace přispívají ke zvýšení pocitu 
bezpečí občanů. Klub seniorů děkuje strážníkům 
Adamu Klimešovi a Petru Lakomému za poučné in-
formace.            Marie Kutějová, členka klubu seniorů

Salamandr na Slunci 
Druhá básnická sbírka vítko-

vického rodáka Libora Pavla, 
ilustrovaná malířem a grafikem 
Bobem Rakušanem, bude před-
stavena 15. června od 16.30 
hodin na autorském čtení ve vít-
kovické knihovně v Kutuzovově 
14. Všechny srdečně zvou oba 
autoři…             Více na straně 6

Vydává SMO ÚMOb Vítkovice

Primaškola slaví 25 let!!! Více informací na straně 4 a na www.primaskola.cz.                  Foto: archiv školy

Zlatá tretra je tu!
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Přijďte na Petropavlovskou pouť 
v country nebo western oblečení!

V duchu country a westernu bude totiž celá Petropav-
lovská pouť, jež se uskuteční v sobotu 17. června od  
9 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad, a kterou letos poprvé 
pořádají přímo pracovníci městského obvodu Ostrava-Vít-
kovice. „Uplynulé ročníky pro nás na klíč organizovala vždy 
agentura, letos jsme se rozhodli pro změnu a pouť pro oby-
vatele Vítkovic i pro širokou veřejnost uspořádáme sami. Vše 
je připraveno a my věříme, že si tento den všichni užijeme,“ 
řekl místostarosta Leoš Koláček, který tým lidí z radnice, 
organizujících letošní pouť, vede. A na co se tedy můžeme 
všichni těšit?    Pokračování na straně 3 a plakát na straně 8

Proběhněte se Vítkovicemi! 
V den Petropavlovské pouti, v sobotu 17. června, se usku-

teční již čtvrtý ročník Běhu Vítkovicemi. Start bude v 9 hodin 
na náměstí Jiřího z Poděbrad a poběží se tradičně sadem 
Jožky Jabůrkové a dalšími vítkovickými ulicemi. „Letos by-
chom rádi trasu hlavního závodu, která je dlouhá 5 až 6 ki-
lometrů, trochu změnili. Uvidíme, zda se nám náš záměr po-
daří,“ hlásí Oldřich Zvolánek, předseda SSK Vítkovice, který 
spolupracuje s pořadatelem MK Seitl Ostrava. 

Pokračování na straně 3

Zlatá tretra Ostrava se uskuteční ve 
středu 28. června.          Více na straně 7

Jak jsem putoval 
Aljaškou

Ve středu 7. června v 16.30 hodin 
se bude konat cestopisná přednáška  
o putování Jakuba Huberta divokou Al-
jaškou. Mladý učitel s batohem na zá-
dech se vydal za svým snem. Co vše 
zde zažil a viděl, si přijďte poslechnout 
do Domu u šraněk. Vyprávění bude 
doplněno o promítání fotografií. Vstup 
zdarma.
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Vítkovický úřad má nového 
tajemníka

Ve funkci tajemníka Úřadu městského 
obvodu Vítkovice je od 1. června Robert 
Šimek, který zde do té doby působil jako 
vedoucí odboru majetkového a finanční 
kontroly. 

„Dosavadní tajemnice, paní Jana Kocho-
vá, která na vítkovické radnici pracovala 
22 let, se rozhodla vést svoji životní dráhu 
jiným směrem a více se věnovat rodině. 
Jednoduché pro ni jistě nebylo ani kaž- 
dodenní dojíždění z místa vzdáleného od 

Ostravy 70 kilometrů. Chci paní tajemnici 
jménem vedení radnice i kolegů poděkovat 
za léta perfektně odváděné práce, za její 
preciznost i lidský přístup a také za to, s ja-
kou vstřícností předala veškeré náležitosti 
svému nástupci a usnadnila mu tak nástup 
do funkce,“ říká starosta Petr Dlabal. „Vě-
řím, že nový tajemník, který byl vybrán na 
základě výběrového řízení, se své funkce 
ujme se stejným nasazením jako jeho před-
chůdkyně.“

Závada, která se objevila  
až po rekonstrukci

Zahrady může zpustošit housenka z Asie

Nájemné za pronajatý 
pozemek

Tyto úhrady jsou na základě řádně uza-
vřených smluv splatné k 30. červnu dané-
ho roku. Včasným uhrazením nájemného 
za pronajatý pozemek lze předejít případ-
ným smluvním pokutám z prodlení za po-
zdní úhradu. Více informací jsme přinesli 
v květnovém vydání zpravodaje.

Uzavírky
● Místní komunikace Pasteurova bude 

uzavřena v úseku mezi křižovatkou s ulicí 
Ruskou a křižovatkou s ulicí Syllabovou. 
Důvodem je oprava kanalizačního řadu 
včetně přípojek. Celková délka uzavírky 
je 175 m. První etapa v úseku Ruská–Ko-
řenského bude ukončena 4. června, druhá 
etapa v úseku Syllabova–Kořenského po-
trvá od 5. června do 31. července.

● Ulice Vítkovická bude v souvislosti 
s konáním multižánrového hudebního fes-
tivalu Beats for Love 2017 uzavřena ve 
dnech 5. až 8. července, vždy od 16 do 
6 hodin následujícího dne, tedy až do  
6. hodiny 9. července. Uzavírkou nebude 
dotčeno vedení linek veřejné dopravy.

Pavla Čermáková,
referentka speciálního stavebního úřadu,

stavební úřad, prokopávky

Sníh zahnal máj
Duben je často charakterizován proměn-

livým počasím. Takové panovalo i 27. dub-
na, kdy dokonce sněžilo. Proto vedení rad-
nice městského obvodu rozhodlo o zrušení 
plánovaného kulturního programu, který 
měl doprovázet slavení máje. Občanům 
se omlouváme a děkujeme za pochopení.  
A rádi bychom poděkovali společnosti Con-
cordia, jmenovitě Janu Hájkovi, který zdar-
ma poskytl ozdobný věnec k májce, jež  
v květnu krášlila náměstí Jiřího z Poděbrad.

Romana Filipová, referentka kultury

V nejbližší době budou zahájeny stavební 
práce, které naruší nedávno zrekonstruo-
vaný povrch komunikace v ulici Obránců 
míru.

„Ve Vítkovicích v loňském roce probíhaly 
práce spojené s rekonstrukcí kanalizace 
vedené pod názvem Rekonstrukce kana-
lizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko,  
a to postupně ve třech rozsáhlých eta-
pách. Ve stejné době došlo v této oblasti 
k opravě vodovodu, a to včetně domovních 
přípojek. Bohužel nyní pracovníci akciové 
společnosti Ostravské vodárny a kanali-
zace (OVAK) objevili problematická místa 
na ulici Obránců míru, v  úseku ulic Neru-
dova až Ocelářská. I když výkopové prá-
ce i následná úprava komunikace budou 
provedeny v rámci reklamace, investorem 
byl Magistrát města Ostravy, přece jen jde 
o Jobovu zvěst. Celistvý nový povrch této 
komunikace bude narušen a „záplaty“ se 
projeví i na kvalitě jízdy. Nicméně závady 
je třeba odstranit,“ konstatuje starosta Petr 
Dlabal.

Připomeňme si detailněji vývoj zmíně-
né situace. V roce 2016 byla ve Vítkovi-
cích ukončena oprava kanalizace, jejímž 

investorem bylo statutární město Ostra-
va. V rámci opravy bylo zrekonstruováno  
3 063 m kanalizačních stok, přičemž 
otevřeným výkopem bylo provedeno  
1 192 m a bezvýkopovou technologií, 
která byla použita i v ulici Obránců míru,  
1 871 m. Zároveň probíhala oprava vodo-
vodu, kde byly investorem Ostravské vodo-
vody a kanalizace. Městský obvod pak při-
stoupil k opravě místní komunikace, která 
byla spolufinancována  Magistrátem města 
Ostravy. Na začátku letošního roku byly 
provedeny společností OVAK opětovné 
kamerové prohlídky všech kanalizačních 
stok, které prokázaly odlepení zatažených 
rukávců v ulici Obránců míru. Ty způsobu-
jí zmenšení průtočné kapacity stoky, což 
je pro zajištění požadovaného odvedení 
splaškových vod nepřijatelné, a to zejména 
v období dlouhodobých vydatných dešťů. 
Po důkladné konzultaci se zhotovitelem 
sanační vložky, provozovatelem sítě a pro-
jektantem díla byl navržen jediný možný 
postup opravy – a to otevření kanalizační 
sítě vyřezáním dvou otvorů v konstrukci 
vozovky o velikosti 2 x 2 m a 4 x 4 met-
ry.                                                      - gl -

I na území městského obvodu Vítkovice, a to na veřejném po-
hřebišti v ulici Závodní, se v hojné míře objevila housenka zavíječe 
zimostrázového. Tato housenka, ze které se později vyklube béžo-
vo-hnědý motýl, pochází z Asie, především z Číny, Thajska nebo 
Indie. Jedná se o druh hmyzu, jenž je v Evropě označen jako inva-

zivní. Má ne-
s k u t e č n ý 
apetit a velmi 
rychle se roz-

množuje. Během pár dní dokáže několik desítek let staré a vzrostlé 
buxusy (zimostrázy) zcela obrat od jejich zeleného listí. Bránit se 
proti ní je těžké. Městský obvod použil na postřik všech buxusů 
na veřejném pohřebišti insekticidní přípravky, které je třeba apliko-
vat několikrát ročně. A aby špatných zpráv nebylo málo, housenku 
zavíječe zimostrázového někteří lidé už objevili i na kroucených 
vrbách, popínavých růžích nebo na muškátech.

Dagmar Sošková,
referentka OKSDaB

Druhé kolo kotlíkových dotací začne 29. června. Bližší informace budou zveřejněny na http://ostrava.cz nebo https://dycham.
ostrava.cz, nebo na https://lokalni-topeniste.msk.cz/. „Kotlíková linka“ 595 622 355 nebo „kotlíkový e-mail“ kotliky@msk.cz.
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Slovo starosty

Jednoduchý recept na šťastný život: to, co děláme, dělat z lásky k věci.                                                          
                                   Karel Čapek

6 / 2017

Vážení čtenáři,
myslím, že nejsem jediný, kdo sleduje sou-
časnou politickou situaci v České repub-
lice, o které se hovoří jako o vládní krizi. 
Místo toho, aby se nejvyšší představitelé 
státu soustředili na hospodářský růst a pro-
speritu naší země, zabývají se rozmíškami, 
které nejenže ovlivňují atmosféru uvnitř re-
publiky, ale dělají nám velice špatnou pub-
licitu i za hranicemi. Není divu, že občané 
jsou nespokojeni. 

Vím, že nelze srovnávat práci vlády 
s vedením úřadů městských obvodů, ale 
určitá podobnost tady přece jen je: vláda 
by měla dbát o blaho země, vedení radnic  
o blaho obvodů. A stejně jako ve vládě,  

i na úřadech spolu musejí působit lidé růz-
ného politického smýšlení a je na nich, zda 
se soustředí na práci pro občany, nebo na 
vzájemné politické půtky a egocentrické 
aktivity. Řekl bych, že vedení našeho obvo-
du se už dlouhodobě daří směřovat pozor-
nost právě na činnost ve prospěch obvodu, 
a jsem za to opravdu rád. 

Daří se nám dohodnout se na všech zá-
sadních věcech, které Vítkovice posouvají 
dál a zpříjemňují občanům život v tomto ob-
vodu. Konkrétně a aktuálně je to například 
Den dětí, jehož oslava byla naplánována 
na 2. června, nebo Petropavlovská pouť, 
o níž více informací přinášíme v samo-
statném článku i prostřednictvím plakátu.  
A samozřejmě nejde jen o volnočasové ak-
tivity. V květnu byly zahájeny rekonstruk-
ce chodníků například v ulici Kořenského  
a ulici Palkovského. V této ulici loni Do-
pravní podnik Ostrava zrekonstruoval 
tramvajové zastávky a přilehlé chodníky 
a my jsme nyní na tuto práci na vítkovic-
ké straně ulice, kterou sdílíme s obvodem 
Ostrava-Jih, navázali. Rozhodli jsme také  
o opravě chodníků na náměstí Jiřího z Po-
děbrad, v části od objektu České pošty 
směrem k sadu Jožky Jabůrkové. Je jen 
škoda, že opravený chodník vede kolem 
pozemku, jehož vlastník o jeho úpravu pří-
liš nepečuje. V naší pravomoci je pouze vy-
zývat majitele k tomu, aby se o místo řádně 
staral, případně můžeme přistoupit k sank-

cím, které by ho 
přiměly k aktiv-
nějšímu přístupu.  
A právě to v danou 
chvíli zvažujeme. 

Pravda je, že se 
neustále snažíme 
něco opravovat, 
měnit nebo re-
organizovat tak, 
abychom dosáhli 
lepšího vzhledu, funkčnosti i efektivněj-
ších výsledků. A taková místa jsou nejen 
v ulicích obvodu, ale také přímo na radni-
ci. Tady jsme se aktuálně rozhodli sloučit 
sekretariáty starosty a tajemníka do jed-
noho pracoviště. Zatímco tuto práci bude 
zastávat jedna z dosavadních asistentek, 
posílíme naši matriku o dalšího člověka, 
který tam vzhledem k nadměrné vytíže-
nosti stávajících pracovníků scházel a který 
jistě přispěje k tomu, aby občané obvodu 
byli s kvalitou námi poskytovaných služeb 
ještě více spokojeni. 

Vážení čtenáři, přeji vám klidný a har-
monický začátek léta plného slunce a pří-
jemných zážitků. A žákům a studentům 
škol nejen na území našeho obvodu přeji 
úspěšné ukončení školního roku a šťastný 
vstup do báječných prázdnin, které se kva-
pem blíží!

Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Proběhněte se Vítkovicemi! 

Přijďte na Petropavlovskou pouť v country nebo western oblečení!
Pokračování ze strany 1

„Program je nabitý od rána do večera. 
Vše začne už v devět hodin ráno, kdy bude 
zahájen další ročník tradičního Běhu Vítko-
vicemi, o hodinu později pak pouť slavnost-
ně zahájí starosta Petr Dlabal a následovat 
bude vystoupení dětí z našich mateřských 
škol, dále vyhlášení výsledků Běhu Vítko-
vicemi a pak na řadu přijdou žáci z našich 
základních škol a mažoretky. 

Hlavní program pak začne ve 14 hodin. 
Finalistka SuperStar Veronika Vrublová 
z Havířova jistě zaujme nejen mladší gene-
raci, ale své příznivce najde i u dříve naroze-
ných. Návštěvníci se mohou těšit i na coun-
try tance v podání členů TJ Sokol Vítkovice, 
chybět nebudou ani ukázky parkouru nebo 
zajímavé taneční vstupy. Odpoledne a ve-

čer bude hrát a zpívat country kapela Astra 
a další účinkující. Doslova nabitým progra-
mem bude návštěvníky pouti po celý den 
provázet Vojta Šenkýř, kterého přítomní ne-
uslyší jen moderovat, ale i zpívat,“ popisuje 
program pouti Leoš Koláček. Děti i dospělí 
se mohou těšit i na bohaté občerstvení  
a samozřejmě kolotoče. Ty letos přijedou 
tradičně již ve čtvrtek, ale budou v jiném 
složení než v uplynulých letech. „Všechny 
děti z našich mateřských i základních škol 
dostanou od městského obvodu Vítkovice 
dárek v podobě vstupenek na kolotoče na 
čtvrtek, pátek i sobotu, přičemž každý den 
bude mít svou barvu. Vystupující děti navíc 
dostanou poukaz, za který si budou moci 
v sobotu vybrat občerstvení podle svého 
uvážení přímo ve stáncích na pouti.“  

Neváhejte a přijďte si užít letošní country 
Petropavlovskou pouť! Chybět nebudou ani 
koně a poníci a další country-westernové 
atrakce. A pokud navíc přijdete stylově ob-
lečeni, přispějete k umocnění této parádní 
atmosféry! 

A co tedy na sebe? Základním pilířem 
šatníku country a western módy jsou dží-
ny, kostkované košile, dámy mohou mít  
i květinový vzor, kožené vestičky nebo 
semišové oblečení zdobené třásněmi, ro-
zevláté country sukně dlouhé až po kotní-
ky nebo i kratší. A poznávacím znamením 
jsou samozřejmě kovbojské klobouky, ženy 
mohou mít i slamáky se širokou krempou. 
A kdo má, může přidat i kovbojské boty, 
takzvané „koně“.

Lenka Hatlapatková

Pokračování ze strany 1
„Běžet mohou muži i ženy bez rozdílu věku a chybět nebude 

ani kratší závod pro děti. Medaile jsou připraveny pro všech-
ny účastníky závodu, první tři ženy, muži i děti si navíc odne-
sou domů i poháry,“ motivuje Oldřich Zvolánek, předseda SSK 
Vítkovice. Startovné je sto korun a celá částka bude věnována 
šestiletému Matymu Tazbierkovi s dětskou mozkovou obrnou. 
Navzdory svému onemocnění Maty velmi rád sportuje, byť jen 
pasivně v kočárku, podniká různé výlety a účastní se všech 
možných akcí. Vybrané peníze jsou určeny k zakoupení speci-
álního invalidního vozíčku, jelikož z kočárku již pomalu odrůstá. 
Na tradiční Běh Vítkovicemi se můžete hlásit prostřednictvím  
e-mailu ottoseitl@seznam.cz.         - hal -

ZUŠ Leoše Janáčka nelení
Závěr školního roku je pro každou základní uměleckou školu 

nejaktivnějším obdobím. Ani letos tomu není jinak. Kromě absol-
ventských koncertů, veřejných a třídních předehrávek, bychom 
rádi vyzdvihli 2. ročník přehlídky ostravských mateřských škol  
s názvem 330 čuníků, který se konal 25. dubna. Vystoupily zde děti  
z vybraných mateřských škol s programy, které předem nacvičily 
se žákovskými soubory ZUŠ. Koncert duchovní hudby Vítkovic-
kého komorního orchestru se uskutečnil 29. května (po uzávěrce 
zpravodaje) v kostele sv. Pavla na Mírovém náměstí. Poslední 
velkou akcí bude Koncert žákovských souborů, kde se tradičně 
představí cimbálové muziky, pěvecký sbor a jiné soubory. Hosty 
programu budou děti z vynikajícího pěveckého sboru partnerské 
ZŠ Krestova. Koncert se uskuteční 14. června v prostorách Střední 
školy technické a dopravní ve Vítkovicích v Moravské ulici, začátek  
v 17 hodin. Všichni jste zváni.             - red -
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Ze života našich škol

PRIMAŠKOLA 25 LET!!!

Našim maminkám k svátku
Osvědčenou akcí naší školky 

je pečení něčeho sladkého pro 
radost. Tentokrát jsme se dali 
do pečení a zdobení mufinek 
pro naše maminky, které máme 
rádi. Paní učitelky i děti společ-
ně míchaly vajíčka, cukr, těsto, 
sypaly mouku, vmíchávaly ovo-
ce, zdobily polevou, lentilkou 
a papírovým srdíčkem z lásky. 
Paní školnice pak hlídala peče-

ní v troubě. Při odchodu domů děti doslova vykouzlily maminkám 
na tváři úsměv. I při všech dennodenních starostech se náš záměr 
splnil – prožít a užít si jedno krásné pracovní dopoledne.

Děti a zaměstnanci MŠ Obránců míru

Myslím na své zdraví 

Sokolníci
Druhé květnové úterý se na 

zahradu MŠ Kořenského slétli 
sokolníci i děti ze všech vítko-
vických mateřských škol. Nad 
jejich hlavami svištěla křídla 
různých druhů sov, poštolky, 
kondora či orla. Ukázka výcvi-
ku ptáků byla plná zajímavostí  
a zábavy, a některé dravce si 
děti mohly i pohladit. Letošní nezvykle chladné a nestálé jarní po-
časí nám protentokrát přálo, a tak jsme mohli prožít dopoledne plné 
nevšedních zážitků.

MŠ Kořenského

Jak voní jaro? 

Informační věk přichází
Ahol Vyšší odborná škola uspořádala konferenci s názvem 

Digitální Evropa v informačním věku určenou žákům středních 
a vyšších odborných škol, vysokoškolským studentům i široké ve-
řejnosti. Zabývala se současným pohledem, představami blízké 
či vzdálené budoucnosti odborníků z různých oblastí digitálního 
světa.                    - szt -

Na vědomost se dává, 
že nás čeká velká sláva.

Již 25 let – skoro na je-
den nádech skloňujeme 
slovo DĚTI ve všech pá-
dech. 

Naše PRIMAŠKOLA 
byla první na území Mo-
ravy, nakonec se usídlila 
v ocelovém srdci Ostravy.

PRIMAŠKOLA JE když:
- když tam rádi chodíme
- když se na kamarády 

těšíme
- když se učením bavíme
- když anglicky mluvit 

zkoušíme
- když rádi malujeme
- když nahlas bubnujeme
- když neúnavně sportu-

jeme
To vše na Pasteurově 

ulici 7 milujeme!!!
Ve Vítkovicích se bavíme tím, že naše žlutá budova hraje prim.
To je přece prima – chodit do školy, která se jmenuje Prima. 
Přijďte to s námi oslavit 8. června do Gongu, jste srdečně zváni!!!

Dne 5. května se v prostorách Střední zdravotnické školy a Vyšší 
odborné školy zdravotnické v Ostravě uskutečnil druhý ročník Dne 
zdraví pod názvem Myslím na své zdraví.

Edukační a preventivní akce je určena dětem mateřských škol  
a žákům prvních až čtvrtých tříd základních škol. Školiteli jsou 
studenti a vyučující jednotlivých oborů VOŠZ Ostrava. Cílem pro-
jektu Myslím na své zdraví je využití odborného vybavení, prostor  
a edukačních znalostí odborných vyučujících a dovedností studen-
tů VOŠZ v oblastech: edukace a upevnění vztahu dětí ke zdra-
vému životnímu stylu, upozornění na nebezpečí obezity, poučení 
o zásadách správné výživy, připomenutí, jak předcházet různým 
úrazům, popáleninám, intoxikacím, případně omrzlinám. Děti se 
dozví o správné hygieně zubů a tom, jak o zuby pečovat. V prů-
běhu zábavného dopoledne studenti dětem s pomocí jejich plyšo-
vého kamaráda přiblížili jednotlivé problémové oblasti a snažili se 
je zbavit strachu z nemocničních prostor a bílých plášťů. Celkem 
přijelo 392 dětí, které postupně navštívily 20 edukačních programů.

Renata Křížová, Pavlína Gavlíková

O tom, jak voní jaro, jsme se vydali přesvědčit v sobo-
tu 22. dubna, kdy jsme se žáky z turistického kroužku usku-
tečnili výlet na výstavu Flora Olomouc. Akce se opět kona-
la v rámci projektu …a za námi stopy II. Všichni společně jsme 
obdivovali nádhernou krásu pestrobarevných květin a naše 
čichové buňky se nasytily různými vůněmi. Nejvíce nadše-
ni jsme byli v pavilonu exotických rostlin a květin z Thajska  
a bonsají z Japonska. Tento nádherný výlet by se nemohl uskuteč-
nit bez možnosti získání finančních prostředků z jiných zdrojů, což 
nám poskytl MMO se svou nabídkou dotací. Naše žádost o dotaci 
byla úspěšná a finance takto získané jsme využili k naplánování 
různých poznávacích aktivit po krásách naší země.  

Bohumila Nádvorníková, ZŠ Šalounova



5

Den matek 
v Domově Magnolie

Odpoledne plné dárků

6 / 2017

Garden Food Festival 

O komentované vycházky Vítkovicemi je velký zájem 

Čím knihovna žije? Zajímavými projekty!

Svou přítomností, 
úsměvem a připrave-
nými písničkami přišly 
v pátek 12. května po-
těšit maminky a babič-
ky do Domova Magno-
lie děti ze souboru 
Klíneček ze Základní 
školy Ostrava-Prosko-
vice. Zhruba hodinové 
vystoupení se scénka-

mi a pranostikami potěšilo všechny přítom-
né, kteří zavzpomínali na své rodiny a děti. 
Po skončení vystoupení dětského souboru 
připravili zaměstnanci domova sladkou teč-
ku v podobě zákusků a buchet.

Den matek v Domově Sluníčko v úterý 
16. května oslavily nejen ženy. Odpolední 
program, který byl připraven ve společen-
ském sále, byl plný dárků. Tím prvním bylo 
hudební vystoupení pana Švidrnocha, kte-
rý svou harmonikou a známými písněmi 
potěšil srdce všech přítomných. Musíme 
se pochlubit, že „muziku“ zdárně doprová-
zela na vozembouch naše kolegyně Petra 
Vránová. Po malé přestávce s občerstve-
ním byl čas na vystoupení dětské cimbá-
lové muziky. Žáci Základní umělecké školy  
V. Petrželky měli připraveny písničky české, 
slovenské a také maďarské. Nezapomněli 
ani na svižný čardáš. Nu a k němu patří ví-

nečko červené i bílé, po kterém se tak krás-
ně zpívá a je veselo. Odměnou vystupujícím 
byl upřímný potlesk a slova chvály.

V pátek 19. května vyrazila za krásného 
slunečného počasí velká skupina zájemců 
na druhou komentovanou vycházku po Vít-
kovicích. Tentokrát byla vycházka zaměře-
na na prohlídku rozkvetlých zahrad, parků 

a sadů. Vycházka začala procházkou lesí-
kem za hotelem směrem k ředitelským vi-
lám a platanům v Jeremenkově ulici. Pokra-
čovala mezi zahrádkami ve štítové kolonii 
přes parčík do sadu Jožky Jabůrkové, kde 
skupina zakončila svou prohlídku. Celou 
procházku komentovala grafička a výtvarni-
ce Lenka Kocierzová, která účastníkům po-
dala mnoho nových a zajímavých informací 
k historickým stavbám obvodu i ke stromům  
a květinám. 

Pro velký zájem  bude městský obvod 
v komentovaných vycházkách pokračovat. 
Další prohlídka Vítkovic je naplánována 
na září. 

Romana Filipová,  
referentka kultury

Svátek ostravského fotbalu

Byla to parádní reklama na dětský fotbal  
a skvělá předehra zajímavého druholigo-
vého derby. Vítkovická fotbalová škola ZŠ 
Klegova ve spolupráci s MFK Vítkovice 
uspořádaly v květnu v rámci Svátku ost-
ravského fotbalu dopolední fotbalový turnaj 
pro základní školy. Všichni zúčastnění si 
kromě spousty zážitků odnesli domů i líst-
ky na fotbalové derby mezi MFK Vítkovice  
a FC Baník Ostrava.

Vítkovická knihovna má velmi dobrou 
spolupráci s Úřadem městského obvodu 
Vítkovice. Díky finanční podpoře úřadu se 
již děti zúčastnily besed i výtvarných dílen 
zaměřených na čtenářství a znalost vítko-
vického obvodu. Připravujeme zajímavý 
workshop Muzikoterapie nebo mladé ná-
vštěvníky seznámíme s podmínkami a zá-
kony tvoření graffiti. V sérii výletů ukážeme 
dětským návštěvníkům knihovny, že volný 
čas se dá naplnit zajímavými aktivitami.

V projektu Fáráme do knihovny, podpo-
řeném OKD Nadačním fondem Landek, se 
knihovna zaměřila na hornickou a průmys- 
lovou minulost Moravskoslezského kraje  
a snaží se přivést mladší generaci, která již 
často ztratila povědomí o této kdysi nedíl-
né součásti života našich dědů a otců, zpět 
„ke kořenům”. Do uhelných slojí, k vysokým 
pecím, ale také na významná kulturně his-
torická místa Ostravska.

Také naše pobočka, která je součás-

Studenti Zengrovky 
na stáži v Maďarsku

Vybraní studenti SPŠ Ostrava-Vítkovice 
získali v letošním školním roce 2016/2017 
cenné pracovní zkušenosti na třítýdenní 
pracovní stáži ve strojírenských firmách 
v Maďarsku.

V rámci programu Erasmus+ vycestovalo 
20 žáků školy s pedagogickými pracovníky 
do hlavního města Maďarska, Budapešti. 
V mezinárodně uznávaných firmách Ex-
cel Csepel, Szerszamgepgyarto, Korlatolt, 
Felelossegu, Tarsasag si mladí strojaři 
osvojili technické dovednosti v oboru studia 
a získali i povědomí o jiné kultuře, zdokona-
lili si znalost cizích jazyků. Zahraniční firmy 
ocenily stážisty z vítkovické průmyslovky, 
především vyzdvihly jejich samostatnost, 
rozhodnost, smysl pro práci v týmu, široký 
technický rozhled, manuální zručnost a do-
vednost komunikovat v cizím jazyce.

Vedení školy podporuje účast studen-
tů v mezinárodních projektech, je to cesta 
k navázání nových zahraničních kontaktů 
v oblasti odborné i společenské, neboť při-
náší účastníkům pracovních zahraničních 
stáží širší společenský rozhled a možnost 
výměny zkušeností a znalostí v moderních 
strojírenských odvětvích a technologiích.

Dana Vicherková, SPŠ Ostrava-Vítkovice

Přehlídka špičkového jídla a pití pod širým ne-
bem míří letos poprvé do Ostravy. V Dolní ob-
lasti Vítkovic se koná Garden Food Festival 10.  
a 11. června. Návštěvníci ochutnají vybraná jídla 
od nejlepších lokálních restaurací a poznají pokrmy 
špičkových tuzemských šéfkuchařů i netradiční de-
likatesy. Hlavními tvářemi akce jsou Zdeněk Pohl- 
reich, Markéta Hrubešová, Kamila „Kamu“ Run-
dusová či ostravská michelinská hvězda Radek 
Kašpárek. Více na www.gardenfoodfestival.cz.

tí Knihovny města Ostravy, se připojila  
k oslavám 750letého výročí projektem 
Cváláme Ostravou. Pásmem tematických 
besed a exkurzí do významných institucí 
města Ostravy, komentovanými prohlídka-
mi jednotlivých městských obvodů se sna-
ží, aby děti získaly povědomí o svém městě 
 a aby se u nich prohloubil patriotismus, lás-
ka a úcta k rodnému místu. 



DOSPĚLÝM
● Záchranné projekty 

Výstava fotografií záchranných projek-
tů v Zoo Ostrava potrvá od 1. června do  
31. července.
● Salamandr na Slunci

Autorské čtení nové básnické sbírky Li-
bora Pavla s ilustrátorem a grafikem Bo-
bem Rakušanem se uskuteční 15. června 
od 16.30 do 18 hodin.

DĚTEM
● Ostrava známá i neznámá

Každý měsíc jedna otázka k 750. výročí 
první písemné zmínky o Ostravě. Během 
půjčování od 1. do 30. června.
● BOOKovka: Graffiti

Výtvarné odpoledne nejen pro milovní-
ky graffiti se uskuteční 6. června od 14 do  
15 hodin.
● BOOKovka: Tanči!

V úterý 13. června rozhýbeme od 14 do 
15 hodin tělo na taneční podložce.
● BOOKovka: Taška z trička

Co se starým trikem? Přeci ušít si z něj 
stylovou tašku! Jak? To se dozvíte v úterý 
20. června od 14 do 15 hodin.
● Prima hudební čtení

Jakou hudbu máš rád? Pojďme si o tom 
povídat ve čtvrtek 22. června od 14 do  
15 hodin!
● Škola končí a je čas na prázdniny 
myslet zas

Zábavné odpoledne plné kvízů, her, po-
vídání a legrace se uskuteční ve středu  
28. června od 14 do 15 hodin. 
● Krámek BOOKovky

Vyměnit Moriony za pěkné odměny 
bude možné během půjčování od 26. do  
29. června. 
● Fáráme do knihovny

Výlet do Landek parku
Exkurze do světa důlní historie je při-

pravena ve středu 14. června od 16 do  
18 hodin. Je nutné se přihlásit, počet míst 
je omezen. Akce se uskuteční díky finanční 
podpoře Nadace Landek.
● Cváláme Ostravou
   Komentovaná prohlídka  
   Mariánských Hor

Provede nás Vladimír Šmehlík, dramaturg 
klubu Atlantik, a to ve středu 21. června od 
15 do 16 hodin. Nutná registrace předem. 
Projekt je realizován s finanční podporou 
statutárního města Ostravy v rámci projek-
tu Cváláme Ostravou.

V
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Knihovna pro vás

Červen v knihovně

Otevírací doba každou středu v době od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 16.30 hodin, 
nebo po předchozí telefonické domluvě. V červenci a srpnu bude zavřeno.
  1. června  14 až 16 hodin – klub seniorů – Retro vzpomínky s fotografií. A od 15 hodin 

návštěva z Mateřské školy Prokopa Velikého, Ostrava-Vítkovice. 
  7. června  16.30 až 18 hodin – cestovatelská přednáška Jak jsem putoval Aljaškou. 

Vstup zdarma. 
  8. června  14 až 16 hodin – klub seniorů – kurz háčkování
15. června  14 až 16 hodin – klub seniorů – sportovní hry 
21. června  9 až 16 hodin – lze navštívit výstavu obrazů Mezi dvěma světy – Tereza 

Krčíková a Kateřina Švejdová
22. června  14 až 16 hodin – klub seniorů – posezení u kafíčka s Libuškou
29. června  14 až 16 hodin – klub seniorů – zhodnocení práce klubu v 1. pololetí
Vstup na všechny akce je zdarma. Změna programu vyhrazena.
Změna programu:  Plánovaný program k  výročí 660 let od první zmínky o Vítkovicích 

se z organizačních důvodů přesouvá na podzim. Děkujeme za po-
chopení.

Prázdninový provoz:  Členové klubu seniorů přejí příjemné prožití prázdnin a hodně 
sluníčka. Další setkání se bude konat ve čtvrtek 7. září.  

Provoz Domu u šraněk bude v prázdninových měsících – červenci a srpnu – přerušen. 
Přeji všem pohodovou dovolenou a v září se budu těšit na setkání.

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

Salamandr na Slunci
Pokračování ze strany 1

„Už při křtu první sbírky s názvem Takový, jaký jsem, která 
se uskutečnila v říjnu loňského roku, jsem měl v podstatě při-
praveny texty sbírky druhé. Pak ovšem, po upozornění mého 
„guru” – malíře a ilustrátora Boba Rakušana – jsem texty dru-
hé sbírky přesunul do plánované sbírky třetí. Byly prý moc bu-
řičské a… „veřejnost prý na to ještě není připravena…“ tvrdil 
Bob. Asi měl pravdu, takže jsem vytvořil zcela novou sbírku. 
Jsou v ní, kromě asi čtyř starších věcí – báseň Jen ty je mou 
první básní vůbec – básně z posledních dvou až tří let. Je poněkud umírněnější… Ale jen 
trochu,“ představuje svou novou sbírku Salamandr na Slunci její autor Libor Pavel, jehož 
podle jeho vlastních slov inspiruje k tvorbě vše: „… pohled na zapadající slunce, láska, 
štěstí, strach z budoucnosti našich dětí a vnuků, reakce na situaci ve světě a podobně,“ 
nastiňuje vítkovický rodák, jenž si cení toho, že předmluvu k jeho druhé sbírce napsa-
la spisovatelka Zuzana Peterová, autorka několika knih povídek z psychoterapeutického 
prostředí, která pracuje v Židovské obci v Praze. „A právě tam bych měl mít – pokud půjde 
vše dobře – v říjnu besedu a autorské čtení,“ poznamenává Libor Pavel, jehož třetí sbírka 
je již také připravena. Vyjít by měla v příštím roce.                        - gl -

Děti se ve vítkovické knihovně nikdy nenudí. 

Zájezd pro seniory do Krakova se vydařil
Jako každý rok, tak i letos Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor sociálních věcí, ve 

spolupráci s klubem seniorů uspořádal 18. května zájezd, tentokrát do Krakova. Během 
zájezdu si senioři prohlédli město Krakov a navštívili solný důl Wieliczka. Akce se po 
všech stránkách vydařila, přálo slunečné počasí. Senioři se vrátili domů unaveni po delším 
chození, ale spokojeni a s dobrou náladou. Děkujeme vedení vítkovické radnice a všem, 
kteří umožnili zájezd zrealizovat. Jmenovitě děkujeme Danušce Bálikové, vedoucí odboru 
sociálních věcí. Již nyní se těšíme na další zájezd.

Marie Kutějová, členka klubu seniorů
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Do Ostravy přijedou olympijští vítězové  
i česká atletická elita!

Již 56. ročník Zlaté tretry Ostrava se usku-
teční v nejzazším termínu od roku 1992, a to 
ve středu 28. června, na Městském stadio-
nu v Ostravě-Vítkovicích. O den dříve se již 
tradičně uskuteční soutěž kladivářů. „Jen  
o pár dnů dříve byla Zlatá tretra i v roce 
2007. Letos jsme termín posunuli s ohle-
dem na mistrovství světa v atletice v Lon-
dýně, které začíná 5. srpna. Závodníci si 
přáli, aby se termín co nejvíce blížil k to-
muto mistrovství, aby mohli testovat svou 
formu a zazávodit si. Čeští atleti zde navíc 
mohou splnit limity na tento světový šam-
pionát,“ vysvětluje Oldřich Zvolánek, před-
seda pořádající organizace SSK Vítkovice,  
a pokračuje: „Na letošní Zlaté tretře chceme 
představit co nejvíce hvězd olympijských 
her v Riu a samozřejmě i českou atletickou 
elitu.“

První potvrzenou zahraniční hvězdou je 
již dvojnásobný olympijský vítěz v trojsko-
ku, Američan Christian Taylor, který má 
rád Ostravu jako místo svého prvního tri-
umfu na mistrovství světa do 17 let v roce 
2007. V roce 2015 stanovil v dešti rekord 
Zlaté tretry skokem dlouhým 17,52 m. Do-
razí také další olympijský vítěz z Ria, pěta-
dvacetiletý německý oštěpař Thomas Ro-
hler. Ten má na Ostravu skvělé vzpomínky  
a rád se na tento mítink vrací, v loňském 
roce vyhrál Tretru posledním hodem 87,37 
metru a v roce 2015 skončil druhý. K jeho 
soupeřům by měli patřit i Vítězslav Veselý, 
Jakub Vadlejch, Petr Frydrych, Jaroslav Jí-
lek ze skupiny Jana Železného. 

Čtyři olympijská zlata, pět titulů mistra 
světa na dráze a pět zlatých medailí z ven-
kovních mistrovství Evropy. To vše už ve 
své kariéře dokázal vybojovat britský vy-
trvalec Mo Farah, který bude premiérově 
v Ostravě startovat na 10 tisíc m, v disciplí-
ně Memoriál Emila Zátopka, který právě na 
této dráze překonal hned dvakrát světový 
rekord. „Jsem rád, že můžu potvrdit svůj 
start. Bude to poprvé, co nastoupím na drá-
hovou desítku v Evropě mimo šampionáty. 
Slyšel jsem, že atleti dosahují v Ostravě 
kvalitní výkony a věřím, že počasí bude spo-
lupracovat a dosáhnu kvalitní čas,“ vzkázal 
Mo Farah, který se v Ostravě představil už 
v roce 2008, kdy doběhl sedmnáctý na 5 ti-
síc m v čase 13:25.01. Loňský olympijský 
vítěz, Jihoafričan Van Niekerk, startoval 

na Tretře už v roce 2013, kdy vybojoval 
senzační druhé místo. V tomto roce se do 
Ostravy vrací jako velká hvězda, první muž  
v atletické historii s osobními rekordy pod 
10, 20 a 44 sekund na 100, 200 a 400 me-
trů. A vloni v Kingstone zaběhl 300 m za 
31,03 s, což je africký rekord. Na Tretře si 
znovu vyzkouší 300 m a rád by svůj výkon 
ještě zlepšil. Halový král Pavel Maslák tak 
bude mít toho nejlepšího soupeře, který ho 
bude motivovat k co nejlepším výkonům 
a možná i k ataku na český rekord venku 
(32,31 s), v hale má evropský rekord 32,15 
s. Šestým olympijským vítězem z Ria, kte-
rý zavítá na Zlatou tretru, je nejlepší os-
mistovkař historie, světový rekordman, 
dvojnásobný zlatý z OH i z MS David Ru-
disha. Bude to už jeho pátý start v Ostra-
vě, ale tentokrát si poprvé vyzkouší běh na 
1000 m. Rekord Tretry v této disciplíně má  
Ilham Ozbilen z Turecka časem 2:15.08 
z roku 2014. V tomto mimořádně sledo-
vaném běhu budou mít možnost atakovat 
český rekord (2:16.56 Lukáše Vydry z roku 
1998) oba domácí nejlepší běžci na jeden 
kilometr – halový mistr Evropy 2015 Jakub 
Holuša a nečekaný vítěz loňské Tretry Filip 
Sasínek.

„Z české špičky potvrdila svoji účast také 
tyčkařka Jiřina Ptáčníková, vrátí se na místo 
svého triumfu v roce 2016. Ženská soutěž 
bude tou hlavní ve skoku o tyči v roce 2017, 
v zatáčce u startu běhu na 200 m. Dorazí 
také úspěšný vrhač Tomáš Staněk, který 
v roce 2017 v halovém mistrovství Evropy 
vybojoval stříbrnou medaili ve vrhu koulí.  
A věřím, že na Tretře bude startovat celá 
česká atletická špička, včetně Zuzany 
Hejnové, Denisy Rosolové, Jana Kudličky  
a dalších. Je to pro ně šance si zazávodit 
a splnit potřebné limity,“ pokračuje Oldřich 
Zvolánek, který věří, že do Ostravy napo-
sledy dorazí i Usain Bolt, jenž plánuje ukon-
čit svou kariéru. Do uzávěrky zpravodaje 
nebyla účast tohoto světového rekordmana 
potvrzena. 

„Zlatá tretra bude zahájena tradičně závo-
dy v hodu kladivem žen a mužů už v úterý 
27. června. Svou premiéru zde budou mít 
v tento den také národní závody vozíčkářů 
ve vrhu koulí na hlavním stadionu. Věříme, 
že i tato novinka se stane do budoucna tra-
dicí,“ přibližuje program Zlaté tretry předse-

da SSK Vítkovice Oldřich Zvolánek. „Kromě 
těchto závodů se v úterý poběží i semifiná-
le Čokoládové tretry, což je dětský závod 
dětí do 11 let, který probíhá po celé jaro ve  
22 městech, a vítězové postupují do tohoto 
semifinále. Loni se Čokoládové tretry zú-
častnilo zhruba 8000 dětí, letos bude toto 
číslo podobné, ne-li vyšší. Vůbec poprvé 
se totiž v květnu běžela Čokoládová tretra 
také ve slovenských Košicích, kde dorazi-
lo 350 malých závodníků. Finálový dětský 
závod se pak poběží už v den konání hlav-
ních závodů Zlaté tretry, ve středu 28. červ-
na od 17.40 hodin. Od 15.30 hodin budou 
probíhat národní atletické závody a v 18.30 
hodin bude slavnostní zahájení 56. ročníku 
Zlaté tretry. Předpokládané ukončení je ve  
21 hodin. Potěšitelné pro nás je, že už v po-
lovině května byly vstupenky na tento mítink 
téměř vyprodány. Takže věříme, že 15 tisíc 
diváků připraví atletům naprosto jedinečnou 
atmosféru,“ dodává Oldřich Zvolánek.

Lenka Hatlapatková
Foto: archiv SSK Vítkovice

DISCIPLÍNY 
ZLATÉ TRETRY 2017:

Muži: 100 m, 300 m (Gyulaiův memori-
ál), 1000 m, 10 000 m (Zátopkův memo-
riál), 3000 m přek., 110 m přek., výška, 
trojskok, koule, oštěp, kladivo.

Ženy: 200 m (Slaninův memoriál),  
1500 m, 100 m přek., tyč, kladivo (Memo-
riál Skolimowské). 

Předprodej vstupenek na Zlatou tret-
ru Ostrava byl zahájen 1. prosince v síti 
Ticket Art. Ceny zůstávají stejné, tedy 200  
a 300 Kč v zatáčkách a protilehlé tribuně, 
1000 a 1500 Kč na hlavní tribunu. 
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