Domov Sluníčko
slavil 20. výročí

Koncepce
rodinné politiky

➥ str. 10

Hrozí vám
pokuta?

➥ str. 14

➥ str. 15

www.vitkovice.ostrava.cz

Vítkovický zpravodaj
Vydává městský obvod Vítkovice

listopad 2020

měsíčník/číslo 11, ročník 24
Upozorňujeme občany, že kvůli koronavirovým opatřením byla zrušena Vítkovická světýlka, nekoná se ani
Halloween v Dolních Vítkovicích. Více
o další akci naleznete na straně 14

Muzeum potravin
a zemědělských strojů
v Dolních Vítkovicích
V Dolních Vítkovicích byla v září otevřena nová pobočka Národního zemědělského
muzea. Muzeum potravin a zemědělských
strojů vzniklo v místě dvou bývalých továrních hal. Svůj provoz pobočka zahájila
výstavou 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích.
Pokračování na straně 7
Tavičská 34

O krok blíž nejen k důstojné smuteční síni
Do Vítkovic směřuje 57 milionů korun!
Zastupitelstvo města Ostravy pozitivně reagovalo na žádost vítkovických
zastupitelů a 14. října na svém zasedání
schválilo zajištění prostředků k financování investičních akcí v městském obvodu Vítkovice, a to formou úvěru ve výši
57 milionů korun. Tyto finanční prostředky budou použity na rekonstrukci domů
v ulicích Štramberské 10 a Tavičské 34

a částečně také na rekonstrukci smuteční
síně.
„Jsem rád, že zastupitelstvo města náš
záměr schválilo a že jsme opět o krok blíž
nejen k důstojné smuteční síni, ale také
k rekonstrukci dvou bytových objektů. Pro
Vítkovice je to velmi dobrá zpráva,“ říká
starosta Richard Čermák.
Text a foto: Lenka Gulašiová

Iniciativní přístup vedení vítkovické radnice se vyplatil. Občané získají dotace
Díky iniciativnímu přístupu vedení vítkovické radnice obdrží
soukromí majitelé pěti domů ve Vítkovicích od statutárního města
Ostravy dotaci ve výši padesáti procent nákladů na opravy fasád,
revitalizaci objektů, výměnu oken nebo nepůvodních prvků.
„Je to vůbec poprvé, kdy vítkovičtí občané takovou dotaci získali. Přitom podobné projekty město vypisuje každoročně, jen o tom
obyvatele Vítkovic nikdy nikdo neinformoval,“ konstatuje Richard
Čermák, starosta městského obvodu Vítkovice. „Jakmile jsem zjistil,
že město vypsalo dotace na údržbu a rekonstrukci památkových
budov v soukromém vlastnictví, ihned jsem svolal schůzku s obyvateli štítové kolonie v Lidické a Nerudově ulici. Těší mě, že díky
včasné reakci tuto dotaci získali čtyři majitelé domů v Lidické
ulici a jeden v Nerudově,“ pokračuje starosta a dodává, že vedení
radnice se chce na podobně důležité informace ještě více zaměřit
a dávat občanům možnost získat finanční podporu na zvelebování
svých domů a zároveň i celých Vítkovic. Pokračování na straně 3
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Počet obyvatel Vítkovic
K 1. říjnu letošního roku bylo k pobytu ve Vítkovicích přihlášeno celkem
7 747 občanů, z toho 3 940 mužů a 3 807
žen. Obyvatel mladších 15 let přitom
bylo 1 573. Celkem v Ostravě k uvedenému datu žilo 284 143 obyvatel. -red-

www.vitkovice.ostrava.cz

Vítkovický podzim
V říjnu ozdobilo vstup do vítkovické radnice zátiší zářící barvami podzimu a připomínající všem příchozím to dobré a příjemné, co dané roční období přináší.
Foto: Michaela Jedličková, text: -gl-

Třídíme odpad

Zaměstnanci vítkovického úřadu třídí
odpad poctivě již dlouho, ale vedení obvodu se rozhodlo usnadnit třídění i návštěvníkům radnice. V budově proto byly
umístěny dvě sady košů na tříděný odpad.
Prosíme o jejich využívání.
Text a foto: Tereza Molatová
Foto vizualizace

Zeleň v ulicích Vítkovic

Po dlouhé době, kdy se občané Vítkovic
museli dívat na betonové květináče plné
odpadků, se konečně dočkají změny. Magistrát města Ostrava, který je majitelem
těchto květináčů, již vybral dodavatele,
společnost Ostravské městské lesy a zeleň,
který tyto květináče osadí novými keři
a trvalkami a následující tři roky se o ně
bude starat. V průběhu října bylo osazeno
celkem 45 květináčů třemi různými druhovými kombinacemi.
-tmFoto: archiv

Hřiště v Halasově ulici
se opět otevře až v dubnu

Upozorňujeme všechny sportovce a návštěvníky hřiště v Halasově ulici, že od
1. listopadu 2020 do 31. března 2021 bude
hřiště uzavřeno.
-tmFoto: archiv
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Volby v rouškách a s dezinfekcí
V krajských volbách přišlo ve Vítkovicích
k urnám 20,23 procent voličů. Z celkového
počtu 99,07 procenta platných hlasů dalo
33,70 procent svůj hlas ANO 2011, 12,40
procent Koalici ODS a TOP 09, 11,80 procent
České pirátské straně, 11,29 procent SPD
a v menší míře dalším stranám.
Letošní volby se uskutečnily v nestandardních podmínkách spojených s bezpečnostními opatřeními danými covidem-19.
Voliči museli odevzdávat své hlasy v rouš-

kách, podobně na tom byli i členové volebních komisí.
„Důsledné dodržování přísných hygienických pravidel bylo nezbytné a přitom zejména pro členy volebních komisí obrovsky
náročné. Patří jim naše velké poděkování
za to, že i ve ztížených podmínkách vše se
ctí zvládli,“ konstatuje starosta Richard Čermák. „Poděkování určitě patří také voličům
za disciplínu a ohleduplnost k ostatním,“
dodává.
-gl-

Stavební ruch v kolonkách
Mnozí z vítkovických obyvatel si jistě povšimli, že v uplynulých několika
letech probíhal a stále probíhá čilý stavební ruch v místních koloniích. V rámci
něj rostly stavby povolené a legální, ale
také stavby nepovolené tudíž nelegální.
Nepovolené výstavby je poté v celkovém
objemu většina.
Ačkoliv případná stavba bez nutnosti
získání veškerých povolení může znít lákavě, skrývá v sobě mnohá úskalí;
V naprosté většině případů stavebník
staví na cizích – městských pozemcích,
které má městský obvod Vítkovice svěřeny v péči. Před započetím takové stavby je třeba vždy získat souhlas vlastníka
pozemku.
Kolonky se nacházejí ve vítkovické památkové zóně, je zapotřebí také souhlasu
ze strany památkové péče.
Nelegální stavby, jež nejsou řádně zko-

laudovány či dodatečně povoleny, a tudíž
nejsou zapsány na katastrálním úřadu,
oficiálně neexistují.
Případný stavebník se vystavuje možným postihům v souladu se zákonem
183/2006 Sb. Stavební zákon v platném
znění, včetně nařízení o odstranění
stavby.
Apelujeme tedy na vítkovické občany, obzvlášť z kolonek, aby si případnou
výstavbu řádně promysleli a před jejím
zahájením zajistili veškerá potřebná
povolení. Ušetří si tím možné nepříjemné budoucí překvapení. Zaměstnanci
Úřadu městského obvodu Vítkovice stavebníkům rádi poradí a nasměrují je
k tomu, aby se jejich stavba stala legální
a dala se zapsat v souladu s katastrálním zákonem.
Odbor bytový a majetkový

www.vitkovice.ostrava.cz
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EDITORIAL

Vážení občané obvodu,
máme za sebou náročný měsíc, v němž byl v souvislosti s covidem-19 vyhlášen nouzový stav, který podstatně ovlivnil i život
v našem obvodu. Museli jsme zrušit plánované akce, k nimž patřila
například oblíbená Drakiáda, zrušena byla Vítkovická světýlka
pořádaná Mateřskou školou Prokopa Velikého… Pod tíhou nejistoty dalšího vývoje pandemie jsme byli nuceni odvolat i pořádání
tradičního plesu obvodu. Přípravy tak rozsáhlé akce jsou totiž
velmi náročné a my nechceme plýtvat energií zaměstnanců úřadu
ani finančními prostředky, které by ve finále mohly vyjít nazmar.
Chci vás však ujistit, že ani v tomto složitém období nepolevuje
vedení radnice ani zaměstnanci úřadu v práci, právě naopak. Musíme řešit přítomnost a připravovat se na budoucnost, pokračovat
v rozvoji obvodu.

A v souvislosti s tím bych se s vámi rád podělil o několik dobrých zpráv. Co si budeme povídat, máme jich v tomto koronavirovém kolotoči zapotřebí!
Určitě vás bude zajímat, že jsme společně se zástupci kraje
řešili možnost transformace zón zasažených hornickou činností
na kulturní památky, a to s finanční podporou ze strany EU. Toto
téma se úzce dotýká našeho obvodu a já – společně s koaličními partnery – udělám vše pro to, aby si Vítkovice – pokud bude
projekt realizován – mohly na dotace takzvaně sáhnout. Jde sice
o záležitost delšího časového horizontu, ale rozhodně ji nemíním
pustit ze zřetele.
Dobrou zprávou je určitě i to, že mě rada obvodu na svém zasedání pověřila podpisem smlouvy o spolupráci s Dolními Vítkovicemi. Jsem přesvědčen, že půjde o partnerství prospěšné pro obě
strany. O smlouvě a zejména o benefitech, které přináší obyvatelům Vítkovic, budu podrobně informovat ihned po jejím podpisu.
V současné době pracujeme také na přípravě rozsvícení vánočního stromu a mikulášské nadílce, které by se měly konat v pátek 4. prosince. Formulace „by se měly“ úzce souvisí s vývojem
koronavirové situace a s ní spojenými opatřeními. V dané chvíli
pracujeme – jako v mnoha jiných případech – se dvěma variantami. Pokud budou opatření uvolněna, potkáme se společně na
náměstí Jiřího z Poděbrad, kam se vánoční strom i mikulášská opět
vrátí. Jestliže nám to ale daná omezení nedovolí, budeme muset,
byť neradi, rozsvítit vánoční strom bez přítomnosti občanů a bez
nadílky. Vše upřesníme v prosincovém vydání zpravodaje a na
Facebooku a webu obvodu. Ať tak, či onak, stromeček rostoucí na
náměstí Jiřího z Poděbrad svítit bude!
Vážení čtenáři, přeji vám pevné zdraví, smysl pro humor, mnoho sil a hlavně pozitivní mysl. Složitou koronarovirovou dobu
můžeme překonat jen společně, byť v dočasné sociální izolaci.
Neztrácejme odhodlání a mysleme na své blízké i na své spoluobčany, chraňme zdraví své i lidí okolo nás!
Richard Čermák
starosta městského obvodu Vítkovice
Foto: archiv

Iniciativní přístup vedení vítkovické radnice
se vyplatil. Občané získají dotace
Pokračování ze strany 1
O tom, že město podpoří opravy devíti
významných staveb v soukromém vlastnictví na území Ostravy, rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy ve středu 14. října. Pět
z těchto staveb přitom je na území Vítkovic,
v jednom z nejzajímavějších a nejcharakterističtějších urbanistických celků obvodu.
Jde o unikátně dochovaný soubor dělnických řadových domů postavených v 90. letech 19. století, který je součástí městské
památkové zóny.
Město zmíněnou dotací ocenilo to, že
se vlastníci nemovitostí v památkových
zónách i památkově chráněných objektů,
které není jednoduché a levné udržovat,
rozhodli investovat do obnovy svých nemovitostí a přispívají tak k další estetizaci
městských zón.
K původně alokovaným pěti milionům
korun, určeným na obnovu městských staveb a industriálního dědictví, přidá město

dalších 293 900 korun, aby nebylo nutné
dotace krátit. Město obdrželo od majitelů
staveb určených k bydlení a občanské vybavenosti nebo sportovnímu a kulturnímu
využití či objektů industriálního dědictví
celkem 18 žádostí s požadavkem na více
než 8 milionů korun. Výše příspěvku na
jeden projekt z Programu na zachování
a obnovu kulturních památek a významných městských staveb mohla dosáhnout
až 1,5 milionu korun, dotace může pokrýt
maximálně 50 procent nákladů na opravu, zbytek hradí majitel objektu z vlastních
zdrojů. Projekty posuzoval odbor územního plánování a stavebního řádu a poté je
hodnotila komise muzejní, letopisecká,
názvoslovná a heraldická rady města.
Tři projekty byly vyřazeny pro nesplnění
podmínek programu. Šest projektů nezískalo potřebný počet bodů. Mezi devět
úspěšných projektů město rozdělí celkem
5 293 900 korun. V Ostravě bude díky tomu

pokračovat obnova ojedinělých staveb, případně objektů, které mají zásadní význam
pro charakter města a jsou ve špatném
technickém stavu. „Pokud město tento projekt vyhlásí i v příštím roce, vedení obvodu
udělá vše pro to, aby občanům pomohlo
s vyřízením žádostí o tento dotační titul.
Společnými silami tak můžeme dosáhnout
toho, že celá kolonie bude postupně opravena a zazáří v celé své kráse,“ uzavírá
starosta Richard Čermák.
-glZdroj: www.ostrava.cz, foto: -pš-
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY PETRA MENŠÍKA

Vážení občané, příznivci Vítkovic
a sousedé,
opět jsme se dostali do situace, kdy jsme
byli nuceni omezit úřední styk s vámi, občany. Prosíme vás, abyste v co největší možné míře využívali kontakt s našimi zaměstnanci prostřednictvím e‑mailu a telefonů.
V rámci nových opatření a nařízení vlády
jsme opětovně provedli v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v důsledku
šíření koronaviru preventivní povrchovou
virucidní dezinfekci aerosolem všech prostor v budovách úřadu (radnice – Mírové

Dušičky
V průběhu pátku 30. října a pondělí
2. listopadu bude na veřejném pohřebišti
ve Vítkovicích od 8 do 20 hodin přítomen
správce pro vaše případné dotazy a konzultace. 
Text a foto: -gl-

Upozorňujeme, že od 1. listopadu do 30. dubna bude vítkovický hřbitov opět otevřen od
8 do 18 hodin.

4

nám. 1, detašovaná pracoviště Zengrova 14,
Nerudova 49, Ocelářská 16). Tímto postřikem bychom chtěli zabránit přenosu viru
a s ním spojenému onemocnění covid-19,
které se dostává mezi širokou veřejnost nepřímým kontaktem skrze předměty a povrchy, jichž se mohl potenciální přenašeč
dotknout. Zdraví nás všech je na prvním
místě, proto nezapomínejte na dodržování
všech vydaných nařízení vlády.
Blíží se čas Dušiček a uctění svátku Památky zesnulých. Opětovně jsme vám vyšli
vstříc a zaměstnanci hřbitovní správy vám
budou k dispozici ve dnech 30. října a 2. listopadu v době od 8 do 20 hodin. Voda na
veřejném pohřebišti bude v provozu do
prvních mrazů, poté bude odstavena. Zároveň žádáme nájemce kolumbárií, aby respektovali řád veřejného pohřebiště zejména tím, že nebudou pokládat na parapety
květinovou výzdobu a svíčky a poškozovat
tak majetek svůj i cizí. Také žádáme, aby
byl na veřejném pohřebišti dodržován zákaz vstupu se psy a jízda na kole. Dovoluji
si vás informovat, že pro letošní rok již byly
ukončeny vsypy na vsypové loučce a další

začnou probíhat od 13. května 2021. Vsypová loučka byla osázena živým plotem,
kdy jsme vyhověli podnětům občanů, kteří
upozorňovali na nevzhledné stávající oplocení. Zájemci se mohou o nové vsypy hlásit
na hřbitovní správě, případně si domluvit
schůzku po telefonické domluvě s příslušnými zaměstanci.
Zároveň bych vám chtěl oznámit, že odbor KSDaHS pokračuje v ořezech stromů
a keřů. Na území našeho obvodu na vybraných místech, kde byly v létě letničkové záhony, budou v tomto měsíci vysázeny cibuloviny – tulipány a narcisy, které vykvetou
na jaře. Ostatní plochy se přesejí stejnou
letničkovou směsí.
Na všech hřištích a sportovištích probíhají v současné době kompletní revize
všech herních prvků a bude následovat
jejich oprava, případně výměna. Věřím, že
v této náročné době využijete v příjemných
podzimních dnech alespoň tyto venkovní
herní prvky při svých procházkách a při
relaxaci v přírodě.
Petr Menšík,
místostarosta MOb Vítkovice

Rekonstrukce Výstavní pokračuje
Rekonstrukce Výstavní ulice pokračovala i v říjnu a uzavřela křižovatku této komunikace s Ruskou ulicí i část nedalekého kruhového objezdu.
Foto a text: -gl-
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Regulace provozování hazardních her
na území Vítkovic
Regulace provozování hazardních her
na území statutárního města Ostravy
vydána obecně závaznou vyhláškou
bohužel nezabránila majitelům některých podniků herní prvky i tak tajně
provozovat. Tento dlouhodobý problém
zaznamenává i městský obvod Vítkovice, ale ten je bohužel na provozovatele
krátký. Proto se rozhodl tuto situaci řešit jinak.
Vedení městského obvodu ve spolupráci s Městskou policií Ostrava podalo pod-

Úspěšná žena pomáhá
překonat koronavirovou krizi

nět na Celní správu, která má tyto problémy v kompetenci, a požádalo o vyjádření
ke věci provozování nepovolených technických herních zařízení na území našeho městského obvodu. Celní správa informovala, které provozovny a jak často
kontroluje, a kde musí ještě více zatlačit
na dodržování pravidel. Věříme, že tato
dobrá spolupráce přispěje k rychlejšímu
a snad i konečnému vyřešení této situace
v našem obvodě.
Robert Šimek, tajemník

Spolek Rovnovážka v Ostravě realizuje
projekt Úspěšná žena, který na jedné straně
pomáhá ženám pracovně růst a na druhé
straně pomáhá zaměstnavatelům překonat
následky koronavirové krize.
Zaměstnavatelům pomáháme získat vysoce motivované zaměstnankyně, které na
sobě pracují a umí sladit práci i rodinu. Každou klientku známe osobně, pracujeme
s ní individuálně, dokážeme ji doporučit na
konkrétní pracovní pozici a zaručit se za
ni. Nejsme personální agentura!
Zaměstnavatelům navíc nabízíme možnost získání dotace na mzdové příspěvky
a nabízíme propagaci firmy podporující
rovné příležitosti. Pomáháme zavádět práci
z domova a flexibilní úvazky.
Více informací: www.uspesna‑zena.cz.
Projekt je financován z OP Zaměstnanost.
Kontakt: Klára Tidrichová, tel. číslo:
+420 736 140 697, e‑mail: klara.tidrichova@
rovnovazka.cz.

Topná sezona je tu
Protože topná sezona už začala, bude
dobře připomenout si základní pravidla
provozování a údržby spalinových cest.
Fyzické osoby jsou totiž povinny počínat si
tak, aby při provozu komínů a spotřebičů
paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny vyhláškou č. 34/2016 Sb.,
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Kdy a v jakých lhůtách se kontroly,
revize a čištění spalinových cest musejí
provádět a kdo je může provádět?
Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revizi spalinových cest může provádět
oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Nelze‑li spalinovou cestu vyčistit běžným
způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním, které smí provádět pouze oprávněná osoba.
Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) neprodleně,
nejpozději do 10 pracovních dnů písemnou
zprávu o provedení práce.

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů
s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
V případě vzniku požáru sazí v komíně
se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Místo písku lze použít i hasicí
přístroj sněhový nebo práškový. Pokud
je to možné, omezte přístup vzduchu do
spotřebiče (komína) například uzavřením
vzduchové klapky u kotle. Požár v komíně
nikdy nehaste vodou.

Několik rad na závěr:
dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči,
spalovat pouze takové palivo, které je
pro daný spotřebič určeno,
ve spotřebičích na tuhá paliva spalovat
pouze suché palivo, aby bylo zabráněno
nedokonalému spalování, a tím vzniku jedovatého oxidu uhelnatého, který je častou
příčinou otravy.
Hasičský záchranný sbor MSK

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

do 50 kW
včetně

čištění spalinové
cesty

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
pevné

kapalné

celoroční
provoz

sezónní
provoz

celoroční
provoz

sezonní provoz

3x ročně

2x ročně

2x ročně

1x ročně

plynné

1x ročně

kontrola
spalinové cesty

1x ročně

1x ročně

1x ročně

čištění a kontrola
spalinové cesty

2x ročně

1x ročně

1x ročně

Poznámka: Za sezonní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců
v kalendářním roce.
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Policisté kontrolují
dodržování
mimořádných opatření

Představujeme pracoviště
Městské policie Ostrava

Policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se zaměřují také na
dodržování nařízení a opatření spojených
s vyhlášením nouzového stavu. Jen v průběhu pěti říjnových dnů provedli kolem
4 tisíc kontrol a zjistili přes 300 porušení
mimořádných opatření, které řešili zejména domluvou. Dvě desítky přestupků byly
oznámeny příslušnému správnímu orgánu
k projednání a některé případy policisté na
místě řešili udělením pokuty.
Nejčastěji se přestupkové jednání týkalo
nedodržování zakrytých dýchacích cest ve
vnitřních prostorech, dále policisté zaznamenali případy hromadných akcí ve vnitřních prostorech, kde bylo více osob, než je
povoleno, a otevření restauračního zařízení
po 22. hodině.
-jir-

Okrsek D 36

Zabezpečte si své
nemovitosti
Jen v první polovině letošního roku
došlo na území Moravskoslezského kraje
k 102 případům vloupání do bytů, 36 případům vloupání do víkendových chat a 113
případům vloupání do rodinných domů.
Zabezpečte se, chraňte majetek sobě
i svým sousedům! Takový název nese
projekt, jehož cílem je informovat o možnostech co nejefektivnějšího zabezpečení
nemovitostí. Veškeré rady, jak správně
postupovat při ochraně majetku, nebo
informace o možnostech technického zabezpečení naleznete v mobilní aplikaci Zabezpečte se, která je dostupná v App Store
i v Gogle Play. Další rady naleznete také na
stránkách: www.stopvloupani.cz.
-gal-

Okrsek je ohraničen ulicemi Tržní, Mírovou, Ruskou, 1. máje, hranicemi obvodu
s městským obvodem Moravská Ostrava
a Přívoz, ulicemi Pohraniční, Místeckou
a Halasovou v městském obvodu Vítkovice.
Za tento okrsek zodpovídá místně příslušný strážník‑okrskář Michal Čolas, který
má tuto oblast na starost dva roky.
Zástavba v tomto okrsku je tvořena bytovými domy, sídly firem a restauračními
zařízeními. Nacházejí se zde také dvě střední školy, jedna základní a jedna mateřská
škola. U škol provádíme dohled nad bezpečností dětí při přecházení komunikace.
Dominantou okrsku je Úřad městského
obvodu Vítkovice a kostel svatého Pavla.
Dále se zde nachází vítkovická nemocnice a Mírové náměstí. Toto místo je pod
stálým dohledem městského kamerového
monitorovacího systému.
V okrsku řešíme zejména špatné parkování v okolí nemocnice, radnice a přilehlých ulicích. Rovněž konzumaci alkoholických nápojů v místě, kde je to OZV
zakázáno. V důsledku většího počtu restauračních zařízení, kde se scházejí sociálně
slabší a problémoví občané dochází k narušování veřejného pořádku.
„Rád bych zdůraznil výbornou a profesionální spolupráci se zaměstnanci Úřadu
městského obvodu Vítkovice. Já i kolegové
si této spolupráce velmi ceníme. Rovněž si
ceníme spolupráce s občany, díky níž se
problémy snadněji a rychleji vyřeší,“ říká
strážník Michal Čolas.
Telefonický kontakt na vítkovické pracoviště: 596 614 098.

Výzva pro obyvatele
Místní strážník‑okrskář vyzývá občany zmíněné lokality, aby v případě
neurgentní potřeby kontaktovali přímo
jeho. A to na webových stránkách www.
mpostrava.cz v sekci OKRSKÁŘI. Lidé
mohou přijít také na kontaktní pracoviště městské policie v ulici Lidické 401/25,
Ostrava‑Vítkovice.
Pokud se bude jednat o urgentní událost,
je třeba kontaktovat tísňovou linku Městské
policie Ostrava 156.
Foto: archiv MPO
-mach-

Nebuďte neviditelní
Aktuální roční období s sebou přináší pozdní rozednívání,
brzké stmívání, mlhu, hustý déšť či sněžení. Moravskoslezští preventisté spolu s dopravními policisty a krajským koordinátorem
BESIP opětovně apelují na nejzranitelnější účastníky silničního
provozu – chodce i cyklisty –, aby tuto skutečnost nepodceňovali
a dbali na svou viditelnost.
Díky užití retroreflexního prvku může řidič zaregistrovat
chodce až na vzdálenost 200 metrů. Je‑li však chodec oblečen
do tmavého ošacení, řidič jej spatří na vzdálenost až desetkrát
menší. Reflexní prvky je vhodné umístit na pohyblivé části těla,
nejlépe na kotník či zápěstí (případně obě místa), vždy na stranu
směrem do vozovky.
Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní materiál by měl být i součástí školních brašen či batohů.
Zejména mladší školáci mohou být méně soustředění, někteří
ještě neumějí předvídat a odhadovat vzdálenost.
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Někteří starší školáci zas při pohybu v silničním provozu užívají sluchátka a poslouchají hudbu. Tato skutečnost pak může
komplikovat orientaci v kritické dopravní situaci, opět je vhodné, aby „nebyli neviditelní“ a řidič měl šanci reagovat.
Ohroženou skupinou jsou však také senioři. Jejich pohyblivost
může být limitována, stejně jako zrak či sluch. Orientace seniora
v silničním provozu tak může být svízelnější.
Gabriela Pokorná, vrchní komisař
Foto: archiv PČR

www.vitkovice.ostrava.cz
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Muzeum potravin a zemědělských strojů
v Dolních Vítkovicích
Pokračování ze strany 1
Depozitárně‑expoziční
objekt Národního zemědělského muzea v Ostravě
vyrostl ve dvou původních
továrních halách v Dolních
Vítkovicích, jimž opět vdechl
život až projekt architekta Josefa Pleskota
a inženýra Milana Šramla, kteří obě haly
propojili velkorysou vestavbou a v proluce mezi objekty nechali vztyčit třetí halu,
která komplex budov pomyslně korunuje.
Rekonstrukce hal a stavba muzea probíhaly
od září 2018.
Ostravská pobočka nabízí návštěvníkům
studijní depozitáře zemědělské techniky,
expozici Depozitář potravin a průběžně
obměňovanou Galerii českých potravin.
Muzeum do budoucna chystá také řadu
doprovodných akcí či lektorské vzdělávací programy pro školy. „Věřím, že si naše
muzeum najde své pravidelné návštěvníky, nejen ty z ostravského regionu. Doufám,
že přilákáme také sousedy z Polska či návštěvníky z Čech a že se staneme součástí
kulturního života v Dolních Vítkovicích,
Ostravě i v Moravskoslezském kraji,“ říká
generální ředitel Národního zemědělského
muzea Zdeněk Novák.

Depozitář potravin
Potraviny ze všech stran a všemi smysly – to je Depozitář potravin. Při výstupu do
třetí haly, která se tyčí více než 13 metrů
nad terénem, najdou návštěvníci třicetimetrový regál s 30 tématy, která se snaží představit potraviny z nejrůznějších úhlů pohledu. Co jeden metr, to jedno téma, které je
zpracováno atraktivní grafickou formou.

Zemědělská technika
V atraktivním prostoru původních průmyslových hal jsou vystaveny známé i méně známé zemědělské stroje představující průřez
největší sbírkou zemědělské techniky v České
republice. Rekonstruované průmyslové haly,
které si zachovaly svůj původní ráz (železniční koleje a mostový jeřáb), slouží jako
kulisy pro minimalistickou prezentaci reprezentativního vzorku sbírky zemědělských
strojů Národního zemědělského muzea.
Čekají zde více než čtyři desítky strojů různé provenience i různého stáří, české značky
i stroje zahraniční. Z pohledu roku výroby lze
obdivovat techniku z konce století páry nebo
stroje, které sjely z výrobní linky před 50 lety.

Zahajovací výstava 50 let
pivovaru Radegast
Už 50 let uplyne 3. prosince od zahájení
provozu pivovaru Nošovice. Tehdy zde byla
uplatněna řada moderních a unikátních
technologií, které si lze spolu s nejrůznějšími
dobovými předměty prohlédnout na výstavě,
časovou osu doplňuje tematická audiovizuální složka. Část výstavy je věnována restauracím a pivnicím, problematice pivního skla,
pivet (pivních etiket) a dalších propriet.

Historie objektu
Obě haly vznikly v roce 1926 jako součást
měděné hutě vítkovické průmyslové oblasti. Severní hala sloužila jako sklad sypkých
materiálů a v jižní, delší hale bylo umístěno dvanáct obrovských betonových van
pro loužení vypražených kyzových výpalků.
Objekty dostaly přímý zásah při bombardování Ostravy na sklonku 2. světové války,
ale válečná výroba mědi byla rychle obnovena. Při loužírně byl zbudován také protiletecký kryt. V 60. letech 20. století přestala
měděná huť plnit svou ekonomickou funkci v rámci vítkovické průmyslové výroby
a areál byl transformován pro aktuálnější
potřeby. Z loužírny se stává veronikárna,
hala, ve které se opravují veroniky, pojízdné
mísiče feromanganu. Po ukončení výroby
v Dolní oblasti se z hal stávají definitivně
skladové prostory, které jsou později určeny
k demolici. Severní, skladová hala dosud ožívala vždy jednou ročně, kdy se z ní během
festivalu Colours of Ostrava stal Radegast
Pub.
Jitka Taussiková, foto: archiv
Národního zemědělského muzea
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Mateřskou školu Obránců míru
podpořilo statutární město

MŠ Obránců míru získala 40 tisíc korun
na projekt s názvem Rok mezigeneračního
učení a zábavy.
Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili nové vybavení na školní zahradu,
kde jsme vytvořili prostor pro posezení
u ohniště a sestavili pocitový chodníček

k rozvíjení smyslového vnímání. Další novinky jsou k vidění na přiložených snímcích.
Cílem projektu je zvýšit pozitivní vztah
ke škole a k předškolnímu vzdělávání, podporovat zdravé sebevědomí a spojovat skupiny rozličného věku. Rodičům nabídnout

smysluplné využití volného času se svým
dítětem.
Chtěli bychom v dětech odbourávat ostych z vystoupení před jinými lidmi, strach
z neznámého prostředí. Při setkávání se
seniory předávat vzájemné zkušenosti a hodnoty, seniorům předávat energii
z dětské radosti. Uvědomovat si báječný
a obohacující pocit společného prožitku
při vzájemném naslouchání mezi dospělými a dětmi. Chtěli bychom pozvat do naší
mateřské školy děti z jiných školek i žáky
1.stupně ZŠ.
Objednávky a nákupy jsme začali realizovat v červnu 2020. Původní plán akcí
a aktivit se posunul podle vývoje onemocnění covid-19 v České republice. Této situaci jsme se museli přizpůsobit a plánované aktivity zrealizujeme ve školním roce
2020/2021. Konkrétní termíny a témata akcí
naleznete na našich webových stránkách
www.msprokopavelikeho.cz. Budeme se
na vás těšit!
Kateřina Batelková a Soňa Šindlerová,
MŠ Obránců míru

V Evropě ztraceni? Ne!
Každoročně se 26. září slaví Evropský den jazyků. Proto i naše
děti ze ZŠ Šalounova se v pátek 25. září zapojily do projektového
dne s cílem oslavit jazykovou rozmanitost Evropy. Tématem letošního roku byla ochrana přírody. Jak se o ni starat, jak o ni pečovat.
Vždyť už některá zvířata a rostliny vyhynuly, některé lokality naší
planety jsou zdevastovány a poničeny. Kluci a holky byli osloveni
v několika jazycích, aby se pustili do práce.
Než započala celá akce, žáci si přišli vylosovat stát, ke kterému
budou sbírat poznatky, aby se mohli zapojit do vytvoření mapy

a mohli poznávat flóru a faunu dané země. S učiteli napsali zprávu
do láhve jako Robinsoni s prosbou o záchranu poničených lokalit. Další třídy na zprávu odpověděly. Některé s humorem, jiné
filozofickou otázkou, další básničkou s obrázkem nebo prosbami
o slušné zacházení se zvířaty. Během dopoledne si žáci na mapy
nakreslili, nalepili či vymodelovali povrch země a připevnili obrázky zvířat. Mapy jednotlivých zemí jsme nakonec umístili na plochu
chodby, kde se před námi zčistajasna objevila téměř celá Evropa.
Samy děti byly překvapeny krásami objevených zemí. Pohled na
naši vytvořenou Evropu a procházka po ní jim byla odměnou.
Text a foto: Magda Mladějovská, učitelka
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Máme rádi zvířata, školu
a zvlášť učení

Podpora
digitální výuky
Na podporu digitální výuky dostala
Základní škola Šalounova 80 tisíc korun
z rozpočtu statutárního města Ostravy.
Tyto finanční prostředky byly použity na vzdělávání pedagogického sboru
v oblasti distančního vzdělávání, na
nákup výukových programů vhodných
pro distanční vzdělávání a dovybavení
stávajících pracovních stanic webovou
kamerou a sluchátky s mikrofonem.
Text: Jaromír Šedý, ředitel školy

Nejen volby do kraje

Tak by mohlo znít motto letního příměstského vzdělávacího tábora, kterého
se mohlo zúčastnit deset žáků či žaček.
Tato možnost nám byla nabídnuta obecně
prospěšnou společností Vzájemné soužití.
Spolu s námi se tábora, který je součástí
dvouletého projektu Prosaďme inkluzivní
vzdělávání dětí hrazené z EU, zúčastnilo
i deset dětí z jiné ostravské základní školy.
Cílem bylo zábavnou a nenásilnou cestou
děti a mládež naladit na školu a nastartovat
v předposledním týdnu prázdnin. Projekt
jim má pomoci doplnit, co přes prázdniny
pozapomněly a s čím mají ve škole potíže,
a má rovněž snížit školní neúspěšnost dětí.
Ale jaký by to byl příměstský tábor, kdyby
se učení nedělo zábavnou formou: pomocí
matematických kvízů, matematického binga a sudoku, zábavných jazykových cvičení pro zlepšení čtenářské gramotnosti,
pro zlepšení mluveného projevu s obohacováním slovní zásoby, se zdokonalováním výslovnosti, s nácvikem rétorických
schopností atd. Na tyto vzdělávací aktivity
navazovaly činnosti rozvíjející dovednosti
například výrobou slizu a bublifuku; svou
manuální zručnost si děti mohly ověřit
při práci s tavicí pistolí, při tvarování drátu nebo například při tzv. rýžování zlata.
Výtvarné a tvůrčí vnímání a fantazii děti
uplatňovaly a rozvíjely při tvorbě indián-

ské čelenky a při líčení obličeje indiánskými ornamenty.
Tento příměstský tábor se konal v pohodovém prostředí Family parku Skalka
v Ostravě-Porubě, který dětem nabídl řadu
sportovních a činnostních aktivit: skákání
na trampolínách a nafukovacích hradech,
ježdění v autíčkách, již zmiňované rýžování zlata a nahlédnutí do prostředí virtuální
reality atd.
Další významnou a nedílnou součástí
tohoto pobytu bylo setkávání se zvířaty
jednak v Minizoo Skalka v Ostravě‑Porubě
a také podvakrát návštěva Zoo Ostrava.
Děti získaly nové zvířecí kamarády, hlavně ty, které měly možnost krmit, hladit
a být s nimi v blízkém osobním kontaktu.
Děti postupně překonaly strach a z cizích
zvířecích tvorů se stávali rovnocenní partneři a kamarádi, na které se děti v dalších
dnech těšily tak, že se jich nemohly dočkat.
Výše zmíněný projekt Vzájemné soužití
tím teprve odstartoval a bude pokračovat
po dva roky dalšími vzdělávacími aktivitami, například doučováním dětí, výlety
dospívajících za poznáním různých profesí
a dalšími vzdělávacími pobyty.
Text a foto:
Ladislava Vishwanathanová,
pedagogický pracovník

Nejen volby do kraje, ale i do žákovského parlamentu se uskutečnily v říjnu
v Základní škole Šalounova. Zástupci tříd
ze 4. až 9. ročníku volili svého předsedu,
místopředsedu a tiskového mluvčího. Žákovský parlament se bude scházet jednou
měsíčně. Bude se podílet na tvorbě lepšího prostředí ve škole, a to formou akcí
sportovního či společensky‑kulturního zaměření. Od spolužáků ve třídách i učitelů
bude sbírat informace o tom, co by mohli
ve škole zlepšit.
Text a foto: Alena Tůmová,
zástupkyně ředitele

Zájmové kroužky
Od října mohou žáci ze Základní školy Šalounova navštěvovat v odpoledních
hodinách nejen zájmové kroužky, ale
i doučování. Učitelé naší školy dětem
pomáhají hlavně v matematice a českém jazyce. Dětem, které se budou chtít
zdokonalit v anglickém či ruském jazyce, budou nabídnuty kroužky i s tímto
zaměřením. Dále si žáci mohou vybrat
a navštěvovat kroužek deskových her,
turistický, školního časopisu a jiné. Seznam všech kroužků najdete na www.
zssalounova.cz.
-at-
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Domov Sluníčko slavil 20. výročí

Během oslav 20. výročí Domova Sluníčko se mohli klienti, zaměstnanci i návštěvníci potěšit
pohledem na díla Lenky Kocierzové i na historická vozidla. A nejen to...
V pátek 18. září se za krásného slunečného počasí konala oslava 20. výročí zahájení poskytování sociální služby Domova
Sluníčko. Oslavy provázela přísná hygienická opatření v podobě nošení roušek
i ve venkovních prostorách, dezinfikování rukou, zákazu přítomnosti dětí a jiných
nutných opatření. Bez jejich dodržování
by se akce konat nemohla.
Celodenní program zahájil ředitel Domova Sluníčko Marek Tejzr, následovaly
proslovy zástupců zřizovatele, senátora

Leopolda Sulovského a také Igora Henrycha. V dopoledních hodinách vystoupila
pod vedením zakladatelky a choreografky
paní Krejčířové hudební skupina Salvatores z Hlučína, která nabídla kromě jiného
také žhavý kankán.
Odpolední část programu zahájilo vystoupení dětí z mateřské školy z Dolní
Lhoty, následovalo vystoupení hudební
skupiny Duo Pohoda a další dětské vystoupení, tentokrát šlo o Krasničánek, folklorní
soubor z Krásného Pole. Děti vystupovaly

v krojích a předvedly nádhernou ukázku
folklórních tanců.
K 20. výročí založení Domova Sluníčko
byla uspořádána odpolední katolická mše
v naší venkovní kapli sv. Ludmily, kterou
sloužil otec Tomiczek. Pozvání na mši přijal také otec Drobiš, který je kaplanem pro
seniory. Kaple se také může pyšnit obrazem sv. Ludmily, který zhotovila koordinátorka dobrovolníků a kulturních akcí
Domova Sluníčko paní Eva Skácelová.
Celodenní program ukončil dechový
orchestr mladých Jistebník, který měl veliký úspěch a všichni přítomni jej odměnili
spontánním potleskem.
V průběhu celého dne mohli klienti
a hosté navštívit výstavu obrazů Lenky
Kocierzové, která byla připravena v prostorách zahrady. V odpoledních hodinách
bylo připraveno také bohaté občerstvení,
na kterém se podílely jak kuchyně Domova Sluníčko, tak firma MAVA formou cateringu a Mental Café.
Celý den se i v této nelehké době nesl
ve svátečním duchu, který jsme si spolu
s našimi klienty a zaměstnanci moc užili.
Lenka Golová, Monika Neuwirthová

Poděkování za všechny klienty
Už několik dnů před oslavou jsme pozorovali vzrušení a přípravy, které probíhaly
všude kolem nás. V zahradě se sekala tráva, nosily se lavičky a stoly, připravovala
se výzdoba, voněly záviny, které se pekly
v kuchyňce. Prostě jsme všichni čekali, až
to vypukne.
V pátek ráno hned po snídani nás
vedoucí úseků informovaly, že je v zahradě vše připraveno, můžeme se jít
usadit a oslava může začít. Oslava
byla krásná, vystupující děti roztomilé
a moc šikovné a soubor Jistebník hrál
tak krásně, že se nám ani nechtělo jít
večer spát.
Chtěla bych za nás všechny, klienty domova, poděkovat panu řediteli, jeho zástupkyni a všem členům kolektivu, kteří
se na přípravě podíleli. Všem vedoucím,
sestřičkám, ošetřovatelkám, celému multioborovému týmu a fyzioterapeutce děkuji
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za to, že všem klientům umožnili tak krásný zážitek, v jehož průběhu o nás vzorně
pečovali, ostatně jako vždy.

Za nás všechny chci říct, že díky vaší práci zůstane tento den dlouho v naší paměti.
Věra Veselá, klientka Domova Sluníčko

www.vitkovice.ostrava.cz
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VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE

Modernizace za více než 210 milionů korun
city v nemocnici.
Vedení nemocnice
proto zajistilo zaměstnancům parkovací místa mimo areál nemocnice, aby
v areálu zůstala dostatečná kapacita pro
potřeby pacientů.
Modernizací projde také přístrojové vybavení nemocnice. Obnova a rozšíření přístrojového vybavení se týká všech oddělení
a počítá se s investicí ve výši 160 milionů
korun. Jedním z prvních příjemců moderní
techniky se stalo centrum péče o zažívací
trakt, kde lékaři již pracují s novými gastroskopy či kolonoskopy.
Lenka Němečková
Foto: archiv Nemocnice
AGEL Ostrava‑Vítkovice

Na přelomu srpna a září odstartovala
Nemocnice AGEL Ostrava‑Vítkovice přelomovou investici, jejíž součástí je modernizace pěti pavilonů v nemocničním areálu
a zakoupení nových moderních přístrojů.
Celý projekt by měl být ukončen v polovině
roku 2021 a celkové náklady se vyšplhají
na více než 210 milionů korun.
V průběhu roku bude vyměněno 610
vnějších oken, 20 vstupních dveří a kompletně budou zatepleny budovy včetně
střechy a stropů. „Cílem modernizace je
sjednotit vizuál s ostatními objekty, které
již rekonstrukcí prošly, a hlavně uspořit
energii spojenou s vytápěním,“ vysvětluje
předseda představenstva Nemocnice AGEL
Ostrava‑Vítkovice Stanislav Jackanin.

Díky zateplení, výměně oken i úpravě
otopné soustavy dojde téměř k 53procentní
úspoře energie ročně. „Celková roční úspora tak přesáhne 1,5 milionu korun. Krom
toho přinese zateplení větší komfort pacientům i v letních měsících, a to v podobě
udržení chladu,“ dodává Tomáš Mikula,
manažer technicko‑provozního oddělení.
Rekonstrukce nijak výrazně neomezí
chod jednotlivých ambulancí či oddělení.
V současné době jsou již kompletně vyměněna okna ve všech ambulancích budovy
H a probíhá její zateplování. Nyní probíhá
výměna oken v ambulantní části budovy
B a do konce roku bude ještě následovat
budova A.
Rekonstrukce omezí parkovací kapa-

Listopadové preventivní akce pro veřejnost
Nemocnice AGEL Ostrava‑Vítkovice uspořádá v listopadu dvě
preventivní akce pro veřejnost. Vzhledem k epidemiologické
situaci bude nutné se předem na obě akce objednat. Veškeré
informace, možnosti objednání a přesná data konání akcí budou
zveřejněny na webových stránkách a sociálních síti nemocnice.
Oba dny se konají ve spolupráci s Nadačním fondem Pavla
Novotného.

Den prevence onemocnění tlustého střeva
a konečníku
V rámci této preventivné akce lidé mohou bezplatně zkonzultovat své problémy s odborníky, zbavit se vnitřních hemeroidů, nechat si vyšetřit konečník, popřípadě se objednat na kolonoskopii.
Onemocnění tlustého střeva a konečníku je velmi nebezpečné,
je druhé nejčastější onkologické onemocnění v Česku a zároveň
druhá nejčastější nádorová příčina úmrtí. Kolonoskopické vyšet-

ření dokáže nemoc spolehlivě odhalit již v raném stadiu a zlepšuje tak prognózu léčby s nadějí na uzdravení až u 75 procent
pacientů.

Den urologické prevence
V posledních letech je listopad ve znamení mužského kníru,
který je symbolem projektu Movember a prevence rakoviny
prostaty a varlat. Rakovinou prostaty ročně onemocní kolem
7,5 tisíce mužů a právě včasná diagnóza je důležitá pro její
úspěšnou léčbu. Nemocnice AGEL Ostrava‑Vítkovice, proto přichází se Dnem urologické prevence, kde je možnost si nechat
bezplatně vyšetřit prostatu, varlata, močový měchýř i ledviny.
Vzhledem k rozsahu nabízených preventivních vyšetření jsou
samozřejmě vítány i ženy.
nemocniceostravavitkovice.agel.cz
facebook.com/vitkovickanemocnice
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Jak pečovat
o nemocného doma
Charita Ostrava nabízí v rámci aktivit
Charitní hospicové poradny možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí.
Na setkání s profesionálními zdravotními
sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se
dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně
nebo plně imobilního a získáte související
informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Termín společného kurzu je 25. listopadu
od 14 do 17 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava‑Výškovice.
Kontakt: Charita Ostrava, Charitní hospicová poradna, Alexandra Čubová, tel. číslo:
731 534 002, e‑mail: hospicova.poradna@
ostrava.charita.cz.

Poradna radí bezplatně
v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně‑právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení,
bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské
právo atd. Zájemci o poradenství nemusí
uvádět žádné osobní údaje, služby jsou
bezplatné a dostupné lidem starším 18 let.
Konzultace poskytujeme telefonicky, e‑mailem nebo osobně po předchozím objednání
na níže uvedených kontaktech.
Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.
číslo: 599 526 906, 731 625 767, e‑mail: poradna@ostrava.charita.cz.

Hledáme nové kolegy
Charita Ostrava nabízí v lůžkovém Hospici sv. Lukáše – zařízení
pro lidi v terminálním
stádiu života pracovní
uplatnění zdravotní sestře a lékaři – specialistovi paliativní medicíny. Pro klienty domovů
pro seniory hledáme
externího fyzioterapeuta. Předpokládaný
termín nástupu: ihned, nebo podle dohody.
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Hledáme dobrovolníky
aneb #BO SME PARTYJA
V regionu začínají chybět
pracovníci v nemocnicích a sociálních zařízeních, výpomoc
s trasováním potřebuje také
Krajská hygienická stanice. Moravskoslezský kraj se proto spojil
s městem Ostravou, dobrovolnickým centrem ADRA, společností
Heimstaden a Ostravskou univerzitou. Tato
spolupráce má jediný a společný cíl. Oslovit
lidi, aby v těchto náročných dnech zvážili
dobrovolnictví. #BO SME PARTYJA.
Přibývá totiž zdravotníků i pracovníků
v sociálních službách, kterým se koronavirus nevyhnul. V krajských nemocnicích
bylo k 13. říjnu asi 30 pozitivně testovaných lékařů a dalších osm desítek nelékařského personálu, který nemohl chodit
do práce kvůli karanténě či izolaci. Ještě
větší problém byl už v první polovině října
v sociální oblasti, kde bylo k uvedenému
dni hlášeno 217 klientů a 160 pracovníků
s prokázaným covidem-19.
Je na čase, aby se lidé opět semknuli. Bo
sme partyja, jak říká hashtag projektu.
Pomáhat mohou nejen lidé s konkrétní
kvalifikací, například studenti zdravotnických oborů nebo pracovníci ze zdravotních
či sociálních služeb, kteří už jsou v důchodu, ale i další ochotní lidé. Vítáni jsou i dobrovolníci, kteří zatím ze zdravotnictví nebo
sociální oblasti nemají žádné zkušenosti.
V případě potřeby absolvují dobrovolníci
školení, které pro ně zprostředkuje ostravské dobrovolnické centrum ADRA.
„Poměrně rychle dokážeme s novým
dobrovolníkem najít nejvhodnější způsob

jeho zapojení. Důležité je, aby
lidé věděli, co je přesně čeká.
Rozhodně jsou na místě i školení, které umíme operativně
zorganizovat ze dne na den.
Probíhají on‑line a zaberou maximálně dvě hodiny. Pokud se
dobrovolník rozhodně pomáhat
bez nároku na honorář, pojistíme jej. V případě, že bude výpomoc hrazená, jedná se
už o takzvaného dobrovolnického pracovníka, se kterým budou dohody o provedení práce řešit jednotlivé organizace,
ve kterých budou působit,“ řekla vedoucí
ostravského Dobrovolnického centra ADRA
Dagmar Hoferková.
Dalším partnerem projektu #BOSMEPARTYJA je také společnost Heimstaden, která
aktivním dobrovolníkům nabízí zdarma
ubytování.
Na jaře se z Ostravské univerzity do dobrovolnictví zapojilo téměř 200 studentů. Ti
byli osloveni znovu, kromě toho se vedení
univerzity snažilo motivovat i ty, kteří zatím
s dobrovolnictvím zkušenost nemají. -redADRA v Ostravě hledá nové dobrovolníky k osamělým seniorům, ale i k dětem a k lidem s tělesným, či mentálním
postižením. Zájemci o dobrovolnictví si
mohou domluvit osobní schůzku na tel.
č.: 605 784 584 nebo přijít kteroukoliv
první středu v měsíci mezi 10. a 17 hodinou do sídla dobrovolnického centra
ADRA na ulici Martinovská 164 v Ostravě.

Poděkování
Domov Magnolie děkuje Nadaci skupiny ČEZ za finanční dar na pořízení kvalitního
kávovaru a příslušenství. Kávovar již dobře slouží klientům našeho domova při posezení
v kavárničce a v současné době jim rádi nosíme jakoukoliv kávu z tohoto kávovaru podle
přání i do pokojů.
Text a foto: Martina Müllerová, vedoucí aktivizačního úseku
Domov Magnolie

www.vitkovice.ostrava.cz
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VÍTKOVICKÁ KNIHOVNA
Knihovna města Ostravy, Vítkovice, Kutuzovova 14

Program akcí
Změna programu vyhrazena! Prosím, sledujte
webové stránky Knihovny města Ostravy
www.kmo.cz, pořádání akcí se bude řídit
vývojem epidemiologické situace.
Děkujeme za pochopení.

Půjčovní doba
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

8 až 17 hodin
8 až 15 hodin
zavřeno
8 až 17 hodin
8 až 15 hodin
zavřeno
zavřeno

Listopad mezi knihami

Nevzdáváme se!

DOSPĚLÝM

Milí návštěvníci a čtenáři knihovny,
příroda se oblékla do barevného hávu a máme tady listopad. Na
úvod je potřeba říct, že jsme velmi rádi, že knihovna zůstává i nadále otevřena (pozn. red.: text byl zpracován v říjnu) a můžeme
poskytovat služby našim čtenářům. V knihovnách jsou zachovány
základní služby a v omezené míře služby typu veřejný internet,
studovny a to tak, aby nedocházelo k setkávání nad povolený počet
osob na malém prostoru. Platí povinnost řádně a ve všech prostorách nosit ochranu cest dýchacích, dezinfikovat nebo mýt si ruce,
dodržovat rozestupy a strávit v knihovně dobu nezbytně nutnou.
Je potřeba dodat, že epidemická situace se neustále vyvíjí a je proto vhodné sledovat webové stránky Knihovny města Ostravy či
se informovat v knihovně telefonicky, kde vás o aktuální situaci
a případných změnách budeme informovat.
Kvůli současné epidemiologické situaci je těžké něco plánovat
a připravovat, když nemáme jistotu, že se úsilí vložené do organizace a příprav zúročí v podobě spokojených účastníků akcí. I tak
to nevzdáváme a i v listopadu jsme pro vás v knihovně připravili
zajímavé akce. Hned na začátku měsíce se můžete těšit na oblíbený
Čtenářský klub. Listopadovým klubem nás provede Petr Ligocký,
znalec polské literatury se svou přednáškou Češi pohledem Poláků
aneb jak píše Polsko. Společně si budeme povídat o tom, jak Poláci
pohlíží na český národ. Rovněž si představíme i polskou literaturu.
K vítkovické knihovně patří také pravidelné výstavy. Tentokrát
si v naší galerii můžete po celý listopad prohlížet výstavu fotografií
Stanislava Drozda.
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti Obrázky do galerie,
kdy se z našich dětských návštěvníků, kteří donesou svá díla do
knihovny, stanou velcí umělci, jež svá díla uvidí v lednu na výstavě
v galerii naší pobočky.
Doufáme, že předvánoční čas již bude radostnější. A aby byl
ještě příjemnější, můžete se u nás v knihovně zaposlouchat do cimbálové muziky, či se těšit na výstavu obrazů pana Karola Hercíka.
Jako každý měsíc na vás čeká celá řada zajímavých knih nejrůznější žánrů a témat, které si ve vítkovické knihovně můžete
vypůjčit. Myslíme si, že si každý návštěvník knihovny přijde na
své a že se má opět na co těšit.
I přes současnou situaci vám přejeme krásné podzimní dny
a těšíme se na shledání v knihovně!
Vaše knihovna

Češi pohledem Poláků aneb Jak píše Polsko
Oblíbený čtenářský klub tentokrát o polské literatuře s Petrem
Ligockým.
5. listopadu v 16 hodin.

Příroda – Ostrava či Beskydy,
aneb všude je krásně

Výstava fotografií Stanislava Drozda. Vystaveny budou snímky
pořízené v chráněných územích na katastru Ostravy i fotografie
z Beskyd.
2. až 27. listopadu během půjčování

DĚTEM
BOOKovka: Podzimní dílna
Vyrábíme drobné dárky na vánoční jarmark.
3. listopadu od 14 do 15 hodin.

Věda je zábava aneb hrajeme si s roboty
Zábavně vzdělávací odpoledne pro děti, společně si vysvětlíme
základy programování. Finančně podpořeno společností OVAK.
10. a 24. listopadu od 14 do 15 hodin.

Sovičky: Foukej, foukej
Čtení, hraní a povídání v klubu pro děti a jejich rodiče.
27. listopadu v 10 hodin.

Obrázky do galerie
Výtvarná soutěž pro všechny dětské čtenáře, kteří rádi kreslí
nebo malují. Téma je libovolné, těšíme se na fantazii malých výtvarníků. Soutěžní práce přijímáme do konce prosince letošního
roku. Všechny obrázky budou v lednu vystaveny v galerii naší
pobočky.
Listopad a prosinec.

Kontakty
Tel. č.: 599 522 102, 599 522 106
e‑mail: vitkovice@kmo.cz
www.kmo.cz
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Koncepce rodinné politiky města Ostravy
K posílení dialogu mezi městem
a rodinami, který je jednou z priorit Koncepce rodinné politiky města Ostravy na období 2019–2022,
poslouží aktuálně probíhající dotazníkový průzkum. Připravilo ho
město ve spolupráci s Ostravskou
univerzitou. Do konce listopadu
bude zjišťovat, jaké jsou potřeby
ostravských rodin, jak jsou obyvatelé v Ostravě spokojení s různými aspekty života. Dotazníkové
šetření bylo navrženo tak, aby
umožňovalo nejenom zhodnocení
aktuálního stavu, ale také identifikaci potřeb rodin žijících na území
města a pomohlo tak ke smysluplnému nasměrování přijatých
opatření. Rodinná politika představuje jeden z prvků, kterými
lze ovlivnit snižování počtu obyvatel ve městě.
Dotazník je k dispozici na webu Fajne rodiny https://fajnarodina.cz/dotaznikovy‑pruzkum/ a na webech jednotlivých
městských obvodů. Díky identifikaci bydliště respondenta po-

slouží získané výstupy i městským
obvodům, které na ně budou moct
adresněji zareagovat.
Rodinná politika města cílí
primárně na běžné rodiny, které
zdánlivě nic nepotřebují. Přesto
staví společnost, formují novou
generaci, tvoří zázemí a zaslouží
si pozornost, respekt a ocenění.
Kromě podpory komunitního
a rodinného života, dotační podpory prorodinných aktivit a posílení komunikace směrem k rodinám má Fajna rodina také vizi
napomáhat a prohlubovat mezigenerační soužití, podporovat
ekologické aktivity ve prospěch rodin nebo přispět k harmonizaci a sladění pracovního a rodinného života.
Informace o aktuálních projektech jsou zveřejněny na www.
fajnarodina.cz. Na facebookovém profilu @fajnarodina jsou po
celý rok sdíleny užitečné informace, aktuality, akce a tipy na
výlety pro rodiny.
Text a foto: Fajna rodina

Kofola vybuduje nové
Děsivá noc v Dolních
sídlo v Dolních Vítkovicích Vítkovicích BUDE!
Společnost Kofola, která je jedním z nejvýznamnějších výrobců
nealkoholických nápojů ve střední Evropě, během dvou let vybuduje své nové sídlo v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Za zhruba
180 mil. korun tam zrekonstruuje budovu Nových koupelen. Během rekonstrukce dostane cihlová budova, která sousedí s klubem
Heligonka, novou prosklenou nástavbu. Součástí projektu, který
má být dokončen v roce 2022, bude i návštěvnická stezka, díky níž
se budou moci lidé seznámit nejen s historií Kofoly a poznat firemní kulturu stejnojmenné společnosti, ale také si projít i netradiční
zážitkovou trasu.
Zdroj: ČTK

Sportovec i trenér roku
Velkého úspěchu dosáhli sportovci TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu,
na vyhlášení ankety o sportovce roku České obce sokolské. Slavnostní
vyhlášení se konalo 23. září v prostorách Tyršova domu v Praze. Vítězem ankety Sportovec roku ČOS 2019 se stal v kategorii do 23 let Matouš Vondál. Dominanci TJ Sokol Vítkovice potvrdili druhým místem
Vojtěch Piskoř a sedmým místem David Kopřiva. Součástí slavnostního
aktu bylo i vyhlášení Trenéra roku 2019 ČOS, jímž se stal oddílový
a reprezentační trenér Milan Hemza. Všem gratulujeme k individuálním úspěchům!Roman Piskoř, TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
www.zapas‑vitkovice.cz
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Speciální noční prohlídka, kterou tým Světa techniky připravil
na 1. listopadu jako oslavu Halloweenu, byla bohužel zrušena. Ale
nezoufejte! Konat se bude hned, jakmile to situace dovolí. Pro největší odvážlivce se brány expozic Velkého světa techniky otevřou
1. listopadu večer po otevírací době. Na nebojácné návštěvníky
čeká detektivní záhada a společně se pokusíme odhalit tajemného vraha mezi námi. Každá skupinka bude v maximálním počtu
20 osob, k dispozici budou dezinfekce a budeme samozřejmě dodržovat i bezpečné rozestupy. Sledujte náš web, kde budeme postupně přidávat veškeré informace včetně nového termínu prohlídky.
Program začíná od 20 hodin a vstupenky lze zakoupit na eshop.
dolnivitkovice.cz.
Nádherné industriální prostředí Dolních Vítkovic přímo láká na
krásnou podzimní procházku. Je zde až nebývalý klid, který má
svou specifickou atmosféru.
Zuzana Špringlová
Foto: Jiří Zerzoň
Více na www.dolnivitkovice.cz

www.vitkovice.ostrava.cz
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Pokládáte odpadky u přecpané popelnice
na zem? Hrozí vám pokuta až 50 tisíc!
Upozorňujeme občany, že odkládání odpadu mimo sběrné nádoby je
porušováním zákona.
Citace: „…přestupku se dopustí ten, kdo
neoprávněně založí skládku nebo odkládá
odpadky nebo odpady mimo vyhrazená
místa.“
V aktuální verzi nového zákona o odpadech se píše: „…Nepodnikající fyzické osoby
jsou povinny odpad třídit, odděleně soustřeďovat a odkládat na místa určená obcí pro
daný druh, kategorii nebo materiál odpadu,
nebo jej předávat do zařízení určeného pro
nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.“ Pokud to domácnosti nebudou plnit,
jde o přestupek, za který hrozí pokuta.

V okolí separačních míst dochází k pravidelnému úklidu, a to v takové frekvenci,
která vyplývá ze smluvního vztahu. Případný nevhodně odložený odpad v okolí kontejnerů je v pravidelných intervalech odstraňován zaměstnanci veřejně prospěšných

prací městského obvodu Vítkovice. Problémy naopak pro běžného občana nastávají
v okamžiku, kdy k popelnicím nese pytel se
směsným odpadem a nádoba je plná. K odkládání odpadu mimo nádoby na směsný
komunální odpad nesmí docházet, jelikož je
povinností správců a majitelů objektů, aby
zajistili dostatečný počet nádob a frekvenci
svozu. Zaměstnanci svozových společností
nemají povinnost automaticky odpad kolem
nádob na směsný odpad odvážet. V případě, že je kontejner sdílen s dalšími obyvateli domu, nezbývá než zatlačit na příslušné
společenství vlastníků jednotek (SVJ), nebo
na majitele budovy. Dušana Bernatíková
vedoucí odboru KSDaHS
Foto: archiv úřadu

Ze slovníku moderního spotřebitele:
REDUCE, REUSE, RECYCLE
Všichni během života produkujeme odpad, je to přirozené. Jako zodpovědní spotřebitelé bychom se ovšem měli zajímat, jak
dopad naší spotřeby na svět okolo nás co
nejvíce minimalizovat. Slova reduce, reuse
a recycle postupně pronikají do nejrůznějších oblastí lidského života.

REDUCE – omezení spotřeby,
a tím i omezení tvorby odpadů
Současná společnost je založena na spotřebě. Pocit štěstí bývá často dosahován
právě skrze materiální statky. Takový pocit však poměrně rychle vyprchává a člo-

věk potřebuje stále nové a nové impulzy,
tedy má nutkavou potřebu nakupovat
stále nové a nové věci. To opravdu nejlepší, co pro naši planetu můžeme udělat je
však pravým opakem, tedy využívat méně
z jejích zdrojů. Jak toho můžeme docílit?
Především bychom před každým nákupem
měli uvážit, zda danou věc opravdu potřebujeme a pokud ano, zda existuje nějaký
ekologičtější produkt. Nekupujme proto
zbytečnosti a ani více věcí, než skutečně
potřebujeme.

REUSE – opětovné použití

Reuse centrum, tedy centrum pro opětovné použití věcí, které by jinak
skončily jako odpad, bylo v září otevřeno v areálu OZO Ostrava ve
Slovenské ulici v Přívoze, kde se nachází sběrný dvůr. Celý výtěžek
z prodeje předmětů v Reuse Centru OZO Ostrava bude věnován na
výsadbu zeleně ve městě. O reuse centrum je mezi Ostravany obrovský zájem. Jen během prvního měsíce provozu tak na konto ostravské
zeleně putovalo více než 120 tisíc korun!

Nejjednodušeji
lze výraz reuse vysvětlit slovy nevyhazujte to, použijte
to znovu, pokud věc
nechcete, raději ji
někomu dejte, nebo
prodejte.
V dnešní době
je spousta věcí „na
jedno použití“, a my
jsme neustále pobízeni k nákupu nových a vylepšených
produktů. Přehlížíme přitom fakt,
že stejný výrobek,
pouze o něco starší již doma máme.
Tyto výrobky se
mnohdy dají snadno opravit, vylepšit
nebo opětovně využít. Mohou tak déle

sloužit k tomu účelu, ke kterému byly vyrobeny, nebo je naopak lze využít na něco
úplně jiného. Nezapomeňte, že věc, která
již nemá hodnotu pro nás, ji může mít pro
někoho jiného!
Pomoci s využitím starých věcí se snaží
např. takzvaná reuse centra, která pomáhají nacházet uplatnění pro starší, avšak
stále funkční či využitelné předměty, které by jinak skončily v odpadu. Pokud lidé
jistou věc nepotřebují, donesou ji do reuse
centra, kde tato věc najde šanci na druhý
život. I když pro nás tyto věci ztratily hodnotu, neznamená to, že nemohou udělat
radost, nebo dobře posloužit někomu jinému. Reuse je dobrá cesta k odpovědnému
nakládání s odpady a správné jednání každého spotřebitele.

RECYCLE – recyklace

Každá věc, i ta nejkvalitnější a nejekologičtější, se někdy dostane na konec svého
životního cyklu. Pokud je to možné, než
abychom ji vyhodili, předejme ji k recyklaci. Je lepším řešením než skládkování
odpadu na skládkách nebo jeho spalování.
Kontakt
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska, z. s.
Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel. č./fax: 596 111 252, 606 832 280
E‑mail: ostrava@sos‑msk.cz
Poradní dny v Ostravě
Po: od 13 do 17 hodin, Út: od 14 do 17 hodin, Čt: od 9 do 12 hodin
Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska
Foto: Jiří Zerzoň, archiv OZO Ostrava
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Prostory k pronajmutí

ÚMOb Vítkovice nabízí k pronájmu:

• Nebytové prostory pro vzdělávací
a volnočasové aktivity – výměra
135,56 m² ve 2. NP objektu v ulici
Syllabově 19, v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

• Část volného nebytového prostoru
ve 2. NP v ulici Jeremenkova 13 (viz
snímky) o výměře 150 m², kolaudovaného pro kancelářské účely. Naproti objektu se nachází parkoviště.

Pro bližší informace kontaktujte referentky odboru bytového a majetkového Svatavu Köhlerovou, tel. č.: 599 453 126, nebo
Renátu Marčanovou, tel. č.: 599 453 145.

Double deckery
v Dolních Vítkovicích
JEDNORÁZOVÉ OCHRANNÉ POMŮCKY

OD ČESKÉHO VÝROBCE
RESPIRÁTOR FFP 2

180 Kč
5 ks
» čtyřvrstvý
» těsně přiléhá k obličeji
» nastavitelná svorka na nos
» baleno po 5 ks

Dopravní podnik Ostrava zahájí 1. listopadu provoz dlouho očekávaných patrových autobusů (double deckerů). Ty budou v příští
letní sezoně jezdit i na speciální turistické lince č. 88, která spojí
Dolní Vítkovice a ostravskou zoologickou zahradu, dva nejnavštěvovanější turistické cíle v Ostravě i celém kraji. Double deckery,
jejichž výška je 4 m a délka 12,3 m, jezdí na CNG.
-redFoto: DPO Brožura

ROUŠKA

399 Kč
50 ks
» třívrstvá
» účinnost záchytu ≥ 99 %
» nastavitelná svorka na nos
» baleno po 50 ks

Najdete v Lékárně AGEL v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice
nebo v nejbližší Lékárně AGEL a na e-shopu www.lekarna.agel.cz
Zdravotnické prostředky

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE, povolil odbor kultury MMO pod č. r. MMO 95/96–PP ze dne 7. 2. 1996, uzávěrka příš‑
tího čísla bude 13. 11. 2020, ZDARMA, Zpravodaj městského obvodu Vítkovice vydává jako měsíčník MOb Vítkovice, Mírové náměstí 1,
703 79 Ostrava‑Vítkovice, IČO 00845451, www.vitkovice.ostrava.cz.
Zodpovědná redaktorka: Lenka Gulašiová, GSM: +420 605 218 758, gulasiova.lenka@gmail.com. Foto: Jiří Zerzoň, Lenka Gulašiová, a
 rchiv.
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Obsah příspěvků nemusí odpovídat názoru redakce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů.

16

