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ISSANET CUP 2016. Dětští závodníci na kolech
Poslední prázdninový víkend patřil
v Ostravě Heřmanicích již tradičně
cyklistickému závodu Heřmanické
kolo - ISSANET CUP 2016.
Předpověď krásného slunného počasí dávala tušit, že by se akce mohla povést. Dle
slov vedoucího organizátora závodu Lubomíra Nogy se do letošního, v pořadí již
třetího ročníku, přihlásilo rekordních 111
dětských účastníků ve věku od 3 do 15 let.
„Zájem o celou akci každoročně stoupá a to
nás opravdu moc těší. Obstát v konkurenci
tabletů, mobilů a počítačů není jednoduché
a proto jsme moc rádi, že si děti k nám do
Heřmanic nacházejí každoročně cestu v takovém hojném počtu“ uvádí organizátor
akce.
Na startu závodu nechyběla jména zkušených dětských matadorů minulých ročníků,
ti však díky letošnímu opravdu širokému
startovnímu poli měli mnohem obtížnější
pozici. Na trati o délce od jednoho do čtyř
kilometrů dětští závodníci za mohutného
povzbuzování rodičů a kamarádů šlapali jako o život. Místy to vypadalo opravdu
jako na velkých závodech. Nakonec i technické zabezpečení celé této akce bylo letos
opravdu na vysoké úrovni. Měření časů závodníků bylo zabezpečeno sofistikovaným
způsobem prostřednictvím elektronických
čipů, které měly děti na svých přilbách a při
průjezdu cílem byl čas zaznamenán s přes-

CYKLOZÁVOD. Nejmenší cyklisté šlápli do pedálů. Foto/ archiv

ností na setiny sekund. „Celý tento elektronický systém, který jsme měli k dispozici,
nám moc pomohl a urychlil zpracování výsledků. Nejlepší závodníci dosáhli na čtyřkilometrové trati časy pod 10 minut a došlo
také k překonání traťového rekordu, což za
tropického letního počasí byl opravdu krásný výkon,“ konstatuje Lubomír Noga.

Závěr sobotního sportovního odpoledne byl
zpestřen inscenovanou ukázkou dopravní
nehody, při které proběhlo vyproštění osob
za použití požární techniky záchranného
hasičského sboru Ostrava s následným ošetřením zraněných záchrannou službou.
Organizátoři akce

Oprava hladnovského vodojemu

Základní kynologická organizace v Ostravě-Muglinově uspořádala v pátek 2. září akci pro děti nazvanou Loučení s prázdninami.
Loučení se tradičně konalo na cvičišti v Hrušově na Kanczuckého ulici.
Děti střílely ze vzduchovky, čekaly je různé soutěže, diskotéka a nakonec
i táborový oheň. „Chtěli jsme dětem dopřát skvělou zábavu, náš areál
je na obdobné akce velmi vhodný,“ řekl za organizátory akce předseda
kynologické organizace a zároveň slezskoostravský radní Petr Svačinka.
Děti dostaly za své výkony drobné dárky, mimo jiné i od městského obvodu Slezská Ostrava.
/red/

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. rekonstruují v těchto měsících jednu z vodárenských věží na Hladnově.
„Kompletní rekonstrukce na vodojemu označovaném jako vodojem
Hladnov B spočívá v demontáži opláštění, očištění všech ploch ošetřených původním nátěrem a provedení nových nátěrů ocelových konstrukcí včetně nového kompletního opláštění vodojemu. Vyměněna
bude také elektroinstalace i trubní rozvody,“ informuje Radka Vanková
ze společnosti Ostravské vodárny a kanalizace.
Rekonstrukce začala 3. června, datum předpokládaného ukončení prací
je 17. března 2017. „Na provozování vodovodní sítě a dodávky vody zákazníkům nemá oprava žádný vliv,“ ubezpečuje Vanková.
Z vodojemů Hladnov jsou zásobovány nejvýše položené oblasti Ostravy,
což znamená část města nad stadionem Bazaly.
Sousední vodárenská věž, označovaná Hladnov A, byla kompletně rekonstruována již v roce 2009.
/red/
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